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College in briefaan Zandvoort-Zuid:

Afsluiting van
Brederodestraat

te laat gemeld

Donderdag 9 januari 1992 Los nummer ƒ 1 ,75 52e jaargang nummer 2

ZANDVOORT - De informa-
tie over de afsluiting van de
Brederodestraat had eerder
verzonden moeten worden
Het college van burgemeester
en wethouders geeft dat toe in
een antwoord aan de Stichting
Zandvoort-Zuid. De stichting
uitte afgelopen jaar ernstige
kritiek op de onverwachte ver-
keersmaatregelen in Zuid Het
college ontkent echter dat de
informatie 'ronduit slecht'

was De stichting vindt de reac-
tie van het gemeentebestuur
maar 'niets'

Het gemeentebestuur reageert
hiermee op een brief die de Stichting
Zandvoort-Zuid op 31 juli naar het
raadhuis stuurde De stichting was
het bepaald met eens met de plotse
hnge verkeersmaatregelen, waaron
der het afsluiten van de Brederode
straat De omwonenden hadden
hierover eerder bericht moeten heb
ben, dan op de dag waarop de maat
regelen werden genomen De Brede
rodestraat werd deze zomer afgeslo
ten voor het snelverkeer, met de be
doeling dit langs de zuidduinen te

leiden
De meeste auto's gingen echter

door de smalle Marisstraat in de
richting van het dorp Na klachten
van bewoners werd hier tijdelijk

eenrichtingsverkeer ingesteld en
kwamen er langs het Ir Priedhoff
plein grote oranje richtingwijzers te

staan De proef werd twee weken
voor de einddatum gestaakt

Metingen
Zandvoort Zuid heeft zich afge

vraagd wat de proef voor zin had er
werden onder andere in de Mans
straat met eens metingen gedaan
Het college bevestigt dat, maar wijst
op metingen langs de zuidrand van
Zandvoort, gevormd door de Frans
Zwaanstraat, de Cort vd Lmden-

Duinbrandje
ZANDVOORT Ongeveer 25 vier-

kante meter duinterrein aan de Von-
dellaan is op 3 januari omstreeks
kwart over vijf afgebrand De brand
weer heeft het vuur geblust De oor-

zaak van de brand was waarschijn-
lijk vuurwerk

Gouden Politiepet

voor R. Schaap
ZANDVOORT - Voor het

eerst in de Zandvoortse po-
litiegeschiedenis zijn de
Gouden Politiepet en de ti-

tel 'Korpslid van het jaar'
uitgereikt Zij waren voor
de Zandvoortse politieman
Ronald Schaap De hoofda-
gent werd door zijn colle-

ga's op het bureau aan de
Hogeweg voor deze eervol-
le vermelding uitgekozen.

'Een serieuze zaak', zo om
schrijven de Zandvoortse agen
ten de verkiezing tot 'de beste
agent van het jaar', hoewel het
eigenlijk meer als een geintje
was begonnen Onlangs moch-
ten alle plaatselijke politiefunc
tionansen middels een geheime
stemming zeggen, wie in hun
ogen de meest sympathieke en
beste politieagent van het Zand-
voortse korps is Voorkomend-
heid, collegialiteit en werklust
waren de criteria waaraan
moest worden voldaan Het aan
tal uitgedeelde bekeuringen
speelde geen rol, evenmin als

het aantal arrestaties tijdens
het afgelopen jaar

Ronald Schaap bleek over de
beste papieren te beschikken,
zo bleek uit de voorkeurstem-
men van zijn collega's Met gro
te meerderheid werd hrj num-
mer één
Op de tweede plaats eindigde
hoofdagent Peter van Geijls-

wnk Brigadier Joop Postma en
hoofdagent Theo Achten bezet-
ten beide een derde plaats

i Waterstanden B
Datum
9 jan

10 jan

11 jan

12 jan

13 jan

14 jan

15 jan

16 jan

17 jan

HW
05 54
06 36
07 01

07 39
08 30
09 36
1046

00 41

LW
01 25
02 00
02 45
03 05
04 00
04 45
05 44
07 10
08 37

HW
1816
18 38
1915
19 59
21 00
22 16
23 26
11 58
12 59

LW
13 34
1414
14 54
15 35
16 24
17 35
18 34
19 50
21 24

Maanstanden
EK maand 13 jan 02 32 u
Doodtij 15 jan 10 46 u NAP+75cm

straat en de Frans Zwaanstraat Op
verzoek van de bewoners van de Ma
risstraat is besloten ook hier metin
gen te verrichten Toen de Bredero
destraat weer open was voor het ver
keer, zijn er nog aanvullende tellin-

gen verricht Dat er de afgelopen tijd

feiten 'bewust verdraaid zijn',

spreekt het college tegen Het neemt
deze opmerking 'voor kennisgeving'
aan
De Stichting Zandvoort Zuid is

nauwelijks te spreken over de reac
tie „Het zijn eigenlijk vier kantjes
met niets", reageert secretaris Elly
de Vries „Op onze belangrijkste
vraag wordt geen antwoord gegeven
We hebben gevraagd of er een plan
van aanpak is, en zo ja, hoe dat er uit

ziet" Het stichtingbestuur is niet

van plan het hierbij te laten

Offerte
Dat laatste geldt ook de offerte van

Goudappel Coffeng BV, die de stich-

ting op verzoek ter kennisneming
toegestuurd heeft gekregen „In dit

stuk staat wat ze allemaal zouden
kunnen gaan doen", aldus een van
de bestuursleden „Die gegevens
staan allemaal in feite al in de oor
spronkelijke nota's Totaal niets

nieuws dus In een offerte staat wat
ze gaan doen, wanneer en wat het
kost Kortom, dit is geen offerte'"

• Op allerlei manieren hebben de medewerkers van de Zandvoortse politie zich waaronder een dienbladenrace, en een spectaculaire hindernisbaan aangelegd,

deze week van hun beste kant kunnen laten zien Het team van hoofdagente Stien Statman was het meest fanatiek en legde

Dat kon tijdens een geslaagde ploegenmeerkamp, georganiseerd door de eigen beslag op de eerste plaats, receptioniste Hilly Janssen eindigde met haar team
sportvereniging, de ZPSV. De strijd was fanatiek, maar een kameraadschappe- °P de tweecle plaats.

Iijke sfeer bleef voorop staan. De ZPSV had een vijftal opdrachten bedacht, Foto Bram stijnen

Bewonerscommissie Lorentzstraat,EMM
en gemeente alsnog akkoord over proefflat
ZANDVOORT - Aan een

maanden durende discussie
tussen gemeente, EMM en de
Bewonerscommissie Lorentz-
straat lijkt een einde gekomen
Er is een beslissing gevallen
over een nieuwe manier om
het huisvuil op te halen Deze
wordt voorlopig uitgeprobeerd
m de proefflat in deze straat,

die - eveneens als experiment -

pas door EMM voor een half
miljoen gulden op belangrijke
punten is verbeterd. Wethou-
der Termes wil bovendien
tachtigduizend gulden be-
schikbaar stellen, voor de 'so-

ciale veiligheid' rond de flat

De bewoners van deze flat zijn
blij met de verbeteringen, be-
halve over de manier waarop
ze het vuil moeten afvoeren

„Voorzover wij dat gehoord heb-
ben, zijn de bewoners erg tevreden
over de maatregelen", zegt voorzit-

ter Inden van de Bewonerscommis-
sie Lorentzstraat „Maar de afvoer
van het huisvuil blijft een heet hang
ijzer Wij verwachten dat die toch
problemen gaat geven" Met de nieu
we regeling moeten de bewoners
hun vuilniszakken zelf naar contai
ners brengen Die staan in een apart
hok naast de flat, opgebouwd uit be
ton en grmdtegels Voor die locatie

is gekozen, om de entree van het
gebouw niet te ontsieren Bovendien

Biljart mag
nog blijven
ZANDVOORT - Het snooker-

biljart in de voortuin van R
Kallenbach, aan de Thorbec-
kestraat, hoeft voorlopig nog
niet weg. De Raad van State
heeft onlangs de aanschrijving
van de gemeente, om het bil-

jart te verwijderen, geschorst.
Het biljart, zogenaamd 'ground-s

nooker' meet enkele vierkante me
ters en is verzonken aangelegd
tussen de grassprietjes in de tuin
Kallenbach kreeg vorig jaar van de
gemeente de opdracht het biljart te

verwijderen, omdat het een bouw-
werk zou zijn En dat zou m strijd

zijn met het bestemmingsplan, dat
wel garages, schuurtjes en tuinhuis-

jes toestaat Het biljart maakt een
tuin- en erffunctie onmogelijk, zeg
gen burgemeester en wethouders
van Zandvoort, die navolging van dit

initiatief vrezen

Bovendien zijn zij van mening dat
het biljart een commercieel karak-
ter heeft Mr G Weesmg, raadsman
van Kallenbach, wees dat tijdens de
zitting resoluut van de hand Kallen-
bach is weliswaar een fabrikant v§,n

ground snooker, maar van reclame
activiteiten of demonstratiewed
strijden is geen sprake Weesing
vroeg zich af, of het ook verboden
zou zrjn, als mensen regelmatig een
tafeltennistafel in hun tuin zouden
zetten

Ook daartegen kon de gemeente
volgens hem toch niet optreden, ver
moedde hrj

is uitbreiding voor gescheiden afva
linzameling op deze locatie makke
hjker
EMM, bewonerscommissie en ge

me »ü;s hebben maandenlang gedis-
cussiee cl over het vuilophaal pro
bleem Voorheen werden de huis
vuilzakken op elke etage m een hok
gedeponeerd, maar de vuilophalers
van de gemeente waren dat zat Zij

moesten regelmatig over een enor
me berg vuü naar de stortkoker
klimmen, waardoor de zakken naar
beneden gegooid worden Boven
dien gaf een en ander veel zwerfvuil
in en rond de flat, mede door de
onverschilligheid waarmee een aan
tal bewoners met hun huisvuil om
gingen

Mentaliteit
De bewonerscommissie heeft zich

min of meer neergelegd bij de nieu
we regeling, om de patstelling te

doorbreken, aldus de voorzitter
Wat de mentaliteit van bewoners en
'bezoekers' betreft, rekent wethou

der Termes op een verbetering „Ik
hoop dat het tij gekeerd is Dat zie je
trouwens vaker, op plaatsen waar
iets is opgeknapt" EMM draagt wat
dat betreft nog een extra steentje bij

aoor het aanstellen van een com
plexbeheerder en een opzichter

De woningbouwvereniging heeft
de flat, in het noordelijke gedeelte
van de Lorentzstraat, de afgelopen
maanden flink opgeknapt en verbe
terd, vooral wat de openbare ruim
ten betreft De voorgevel is voorzien
van een 'fris' kleurtje, met een verf
laag die makkelijk schoon te maken
is Het trappenhuis is opgeknapt en
krijgt een deur die automatisch in
het slot valt

Daardoor wordt het ontoegankelijk
voor publiek dat daar niets te zoe
ken heeft, een methode om vandahs
me en verpaupering tegen te gaan
Daarnaast hebben de bergingen op
de begane grond een eigen ingang
gekregen, die rechtstreeks buiten
uitkomt Lopen door duistere gange
tjes om bij de eigen box te komen, is

daardoor met meer nodig Dat moet
de verligheid van de bewoners ten
goede komen

Verlichting
Die veiligheid speelt een belangr j

ke rol bij de investeringen die de
gemeente wil doen, onder anc'ere
voor een betere verlichting v.m het
parkeerterrein Het voorterrein van
de flat moet daarvoor ook anders
ingedeeld worden, zoda* auto's niet
meer vlak voor de ingar ^ ïangs kun
nen razen Het gedp^te voor de
hoofdingang wordt daarvoor auto
vrij gemaakt, waardoor het parkeer
terrein in twee delen splitst Door de
ingangen daarvan te verleggen,
wordt de mogelijke snelheid van de
auto's nog meer teruggebracht Een
en ander komt tevens ten goede van
groenvoorziening en speelruimte
voor de flat Als bewoners en EMM
de komende maanden tevreden blij

ven over de maatregelen, dan wor
den deze later ook bij andere flats

getroffen

Jaarwisseling opvallend rustig
ZANDVOORT - De Zand-

voortse brandweer moest oud-
jaarsnacht diverse keren uit-

rukken Het waren echter klei-

ne incidentjes of loos alarm,
onder andere zelfs wildbraad
dat te lang in de pan lag De
schade bleef beperkt. De poli-

tie had het tamelijk rustig,

woordvoerder Hans Konijn
spreekt van een 'tamme'
nieuwjaarsviering

Hoewel er voor deze jaarwisseling
weer meer vuurwerk werd verkocht
dan in voorgaande jaren, hield met
name - de Zandvoortse jeugd het
rustig Hoewel de overvolle café's m
het centrum getuigden van hun aan
wezigheid, hielden zij zich opvallend
rustig Van overlast was nauwelijks
sprake Een tendens die zich oven
gens ook m de rest van het land
voordeed
Toch moesten de brandweerhe

den hun nieuwjaarsviering regelma
tig onderbreken, om uit te rukken
„We zijn van twaalf uur tot halt v*er
wel beziggehouden", zegt brand
weercommandant Rob Schroder
Driemaal moest er opgetreden wor
den bij een beginnende brand, aan
de Burgemeester Engelbertstraat,
de Prinsenhofstraat en de Keesom
straat, plus eenmaal bij een kerst
boombrandje op het Wagenmaker
spad Daarnaast reed de brandweer
een aantal keren uit voor loos alarm,
van enkele brandmelders Deze wa
ren geactiveerd door brandende
'sterretjes', of door een schroei
lucht, veroorzaakt door een te lang
in de pan liggend stuk wildbraad
Nabij het Gran Dorado bungalow

park ging ongeveer zeven vierkante
meter duinterrein door het aldaar
afgestoken vuurwerk verloren De
brandweer was snel ter plaatse en
wist erger te voorkomen Het jonge-
rencentrum in 't Stekkie aan de Fle-

mmgstraat werd doelwit van vanda-
len Na het inslaan van een ruit werd
er enig vuurwerk naar binnen ge
gooid Een beginnende brand kon

• De Stichting Zandvoort Promotie zorgde dit jaar voor een groots, feeste-
lijk vuurwerk op de noord-boulevard. Gewapend met statief en een llford

400 ASA film (f5,6 en 20 sec.) wist fotograaf Bram Stijnen verschillende
momenten op eén gevoelige plaat vast te leggen.

ook nu weer in de kiem worden ge
smoord
Opvallend dit jaarwas een feestelijk,

professioneel \ uurwerk aan de bou
levard Dat trok vele kijkers, die het

schouwspel vanaf de boulevaid, het
eigen balkon of vanuit de tuin gades
loegen De organisatie van dit evene
ment was in handen van de Stich
ting Zandvoort Promotie

(ADVERTENTIE)
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KINDERMODE
SCHOENEN LAARZEN
Dagelijks geopend van 11 00 18 00 uur

Zondag van 13 00 17 00 uur
Maandag gesloten

HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

Paard komt om
bij ongeval
ZANDVOORT Bij een ongeluk op

de Jac P Thijsseweg is afgelopen
zaterdag een draver, het paard Pla
me Express, zo ernstig gewond ge
raakt, dat het door een dierenarts
moest worden afgemaakt De 50 jan
ge eigenaar, plaatsgenoot Joop Van
Dam, reed in een sulky met het dier
over het strand, toen het paard op
hol sloeg Vermoedelijk is het dier
ergens van geschrokken Van Dam
werd uit het wagentje geworpen
maar kwam met de schrik vrij De
Zandvoorter is bekend in draverij
kringen Vorig jaar won hij nog met
Desperado de kortebaan m de Zee
stiaat

De auto waar het paard tegenop is

gelopen, eigendom van een 43 jarige
Zandvoorter, moest zwaar bescha
digd worden afgevoerd

WËZËMËÈ®,

Achtergrond
Richard Smit blijft in het Cul rt
tureel Centrum Zandvoort *5
meestal wat op de achtergrond
Deze week haalt het Zandvoorts
Nieuwsblad hem naar voren als

gast in de rubriek Achter de scher
men

Bokaal
Ondernemers Vereniging o
Zandvoort heeft dinsdag de O
nieuwe winnaars bekend gemaakt
van de ondernemersbokalen
De eerste prijs ging naar bakker
Keur

IVIonet
Cineast Harry Pot is onder de -v
indruk van het werk van I
Claude Monet Dat is morgen duide
lijk te zien aan zijn televisiedocu

mentaire over deze Franse impres
sionist

Cezar Zuiderwïjk
geeft les op
Gertenbachschool
ZANDVOORT - De leerlingen van

de Wim Gertenbachschool krijgen
op 23 januari wel een heel bijzondere
les In het kader van het muziekon
derwijs verzorgt Cezar Zuiderwïjk,
drummmer van de Nederlandse
popgroep Golden Earring, twee les

sen
Zuiderwïjk demonstreert tijdens

de les zowel het akoestische drum
stel als de electronische versie van
het slaginstrument Verder laat hij

verschillende effecten horen Leer
lmgen mogen zelf ook de drum
sticks hanteren De lessen duren
van tien tot elf uur en van elf tot

twaalf uur

Nationaal 1 April

Genootschap heeft

'grote plannen'
ZANDVOORT - Het Natio

naai 1 April Genootschap blijft

ook dit jaar niet stil zitten Dat
zegt secretaris-generaal Edo
van Tetterode Volgens hem
heeft het genootschap 'grote
plannen'
Er zijn voorbereidingen aan de

gang voor een dertigste Prix de Joke
de uitreiking van humor onder,
scheidingen in het Circus Zand
voort Daaronder waarschijnlijk ook
een zilveren Super Loeres 1992 Op
het programma staat tevens een ac
tie Ontdek het Paaseiland in Zand
voort 'Evenals Jacob Roggeveen in
1722', onthult Edo van Tetterode In
de Openbare Bibliotheek aan de
Prmsesseweg moet een internatio
nale cartoontentoonstelling komen,
met het Paaseiland als onderwerp
Wat dat betreft rekent de secretaris

generaal op de medewerking van de
Federation of European Cartoomsts
Organisations (FECO)

Van Tetterode wil tevens een e\
positie in het Cultureel Centrum
Zandvoort houden, onder de titel

'Loeres dertig jaar' Een terugblik
op de jaren tussen 1962 en 1992
'Zorg voor de welstand van Loeres
is een van de doelstellingen van het
genootschap De andere drie zijn re
gistratie en analysering van gepleeg
de grappen en bekroning daarvan
verheffing van 1 april tot nationale
feestdag en, als laatste, mternationa
Ie erkenning verkrijgen van humor
als recht van de mens

Natuurlijk, die krant moet ik hebben
Omeiat ik graag wil weten wal 7ich in mi|n

omgeving afspeelt Ier kennismaking ontvang ik het 7and\oorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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FAMILIEBERICHTEN

Met grote vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze dochter

/'

f"

Melissa
ik ben geboren op 2 januari 1992

ik weeg 3100 gram en ben 48 cm lang

Mijn trotse ouders zijn

Jaap en Miranda Paap

Helmersstraat 1

2041 PE Zandvoort
Tel. 02507-12865

Miranda en Melissa rusten van 13.00 tot

16.00 uur.

L

5-1-1990

Henny Hildering

Ik mis je steeds meer.

5-1-1992

Josien

Na een lang en fijn leven is in de leeftijd van 87
jaar rustig ingeslapen onze lieve moeder en oma

Agatha Molenaar-Logjes
weduwe van

Frederik Molenaar

Robert F. Molenaar
Elke Molenaar-Bothig
Frans Molenaar
Anneke Broerse-Molenaar
Hans Broerse
Bob Molenaar

en kleinkinderen

Maarssen, 22 december 1991
De Wolfshoek

Correspondentieadres: R. F. Molenaar
Kostverlorenstraat 60A,
2042 PJ Zandvoort

De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

Na een leven vol van grote liefde voor ons, vol
aandacht en zorg voor allen die haar nabij waren,
is zij na een strijd die niet ie winnen was, veel te
vroeg van ons heengegaan, onze lieve mama,
dochter, zuster, schoonzuster en tante

Ingrid van de Graaf

op de leeftijd van 46 jaar.

Stefan van de Graaf

Nathalie van de Graaf
W. H. van de Graaf
C. A. van de Graaf-Stoffelen

Ellen en Howard

Robert en Anja

Michel en Karin
Thom
Nadia

29 december 1991
Keesomstraat 231
2041 XJ Zandvoort

Op haar verzoek heeft de begrafenis op de Alge-
mene begraafplaats te Zandvoort in stilte plaats-

gehad.

Bedroefd delen wij U mede, dat rustig en kalm
van ons is heengegaan, onze lieve zuster, schoon-
zuster en tante

Mina Marie van Soolingen-Koper
weduwe van Arie Janus van Soolingen

op de leeftijd van 88 jaar.

M. Cop-Koper

L. Koper-Koper

Neven en nichten

Zandvoort, 29 december 1991

„Huis in het Kostverloren"

Correspondentieadres:
Mevr. L. Leising-Koper
A. J. van de Moolenstraat 45
2041 NC Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Van het concert des levens
krijgt niemand een program.

Op woensdag 1 januari 1992 is, na een moedig
gedragen ziekte, van ons heengegaan mijn lieve

zorgzame man, vader en allerliefste opa, broer,

zwager en oom

Dirk Keur

op de leeftijd van 69 jaar.

Zandvoort:

P. Keur-Draijer

Badhoevedorp:

Joke en Frits Offerman
Jolanda en Evelyne

en verdere familie

Willem Kloosstraat 6,

2041 BK Zandvoort.

De begrafenis heeft op maandag 6 januari in be-

sloten kring plaatsgevonden.

Zandvoort 31-12-1991

Dag INGE
we zullen je niet vergeten

Inge van der Graaf

overleden 29 dec. 1991

Jelly en Jaap Schweinsbergen

Enige en algemene dankbetuiging

Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belang-
stelling, in welke vorm ook betoond, tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze
lieve, zorgzame vader, schoonvader en opa

Gijsbertus van Schaik

betuigen wij U onze oprechte dank.

J. van Schaik-Ditmeijer
G. van Schaik
S. C. van Schaik-Kramer
Robert van Schaik

2042 EN Zandvoort, januari 1992
Dr. C. A. Gerkestraat 57 rd.

Enige en algemene dankbetuiging

Dank voor het getoonde respect en medeleven, na het

verwerken en het verlies van

Jeroen Reumerman
Namens ons allen:

E. M. Reumerman-van de Riet

2041 LG Zandvoort, januari 1992
van Lennepweg 8 '

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de warme
belangstelling bij het overlijden van onze

Jaap

Uit aller naam:
Ans en Hennie Bakker

Hiermede wil ik dank zeggen aan allen die de laatste

jaren tijdens de langdurige ziekte van mijn vrouw alles

hebben gedaan om het lijden zo dragelijk mogelijk te
maken.

W. A. Bol

Van Ostadestraat 14
Zandvoort

ADVERTENTIES

Jaap en Miranda

bedankt dat ik getuige
mocht zijn 1 bij de
geboorte van

Melissa
Ria

Met bloemen en kaarten werd zij bedacht.

Een ieder wordt bedankt, het was een
pracht.

Henk, Sandra, Mitch Franke

Chess Society

Dankt haar sponsor

Auto Strijder B.V.

en wenst iedereen een

gelukkig en sportief

1992

Reünie
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden.

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.

Gevraagd:

Erv. beschaafde
mevrouw voor
hulp i.d. huish.

1 x p. week.

Tel. 02507-T9100.

Te koop

Landrover 110

grote uitvoering, grijs

kent. '86,

luchtgeremd,

geschikt voor
aanhanger, 6000 kg.

Vraagpr. ƒ18.900,-.

Tel. 02507-16325.

UMwmi
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Haarlemse politie vlot met wielklem
ZANDVOORT/HAARLEM -

Zandvoorters en anderen die
met de auto naar het centrum
van Haarlem gaan, moeten
daar rekening houden met een
streng parkeerbeleid. De mees-
te Haarlemmers hebben zich
inmiddels al aangepast, de
laatste tijd worden vooral men-
sen van buiten deze gemeente
het 'slachtoffer'.
De Haarlemse parkeerpolitie

voert sinds november in het cen-
trum van deze stad strenge contro-
les uit. Bij een verlopen parkeerme-
ter wordt al snel een wielklem ge-

plaatst. Dit leidde afgelopen weken
tot veel ergernis bij automobilisten.
Op zaterdagen werden er gemiddeld
zo'n dertig klemmen geplaatst, op
een van de eerste koopavonden tij-

dens de actie wel 72.

Inmiddels zijn de aantallen terug-
gelopen omdat de meeste Haarlem-
mers zich hebben aangepast. De
meeste parkeerboetes die nu nog
worden uitgedeeld, gaan naar het
winkelend publiek dat van buiten
deze gemeente komt, waaronder
hoogstwaarschijnlijk ook Zandvoor-
ters. Veel van deze mensen blijken
nog niet op de hoogte van het nieuwe
parkeerbeleid. De winkeliers in het
centrum van Haarlem zijn weinig

Klaverjasavond
ZANDVOORT - De Evenementen-

commissie van de St. Agathaparo-
chie houdt vrijdag 10 januari een
klayerjasavond, in de ontmoetings-
ruimte van de kerk. Deze begint om
20.00 uur, iedereen is welkom.

ZANDVOORT - Van een restau-
rant aan de Zeestraat is op nieuw-
jaarsdag door onbekenden een ruit
vernield. Door de vernieling raakten
ook delen van het interieur bescha-
digd. De ruit is vermoedijk inge-
trapt.

gelukkig met het vlotte gebruik van
de wielklem, omdat dit mogelijke
klanten kan afschrikken. Daar komt
nog bij dat de parkeertarieven daar
drastisch zijn gestegen, een kwartier
parkeren bij een meter kost momen-
teel een gulden.

Aanvragen van
kinderbijslag

is veranderd
ZANDVOORT - De wijze van

aanvragen van kinderbijslag is

per 1 januari 1992 veranderd.
Vanaf deze datum is het niet
meer nodig ieder kwartaal een
aanvraagformulier in te die-

nen bij de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB).
Eén aanvraag wordt voldoende.

Deze aanvraag kan worden inge-

diend bij de geboorte voor het eerste
kind. Ook voor mensen die al kin-
derbijslag aanvragen, geldt dat zij

vanaf 1 januari nog maar één keer
een formulier hoeven in te leveren.
De rest wordt automatisch ver-

werkt. Dit geldt ook voor mensen
die tussen oktober 1991 en 1 decem-
ber 1991 een eerste kind hebben ge-

kregen en voor mensen die zich van-
uit het buitenland in Nederland ves-
tigen met kinderen jonger dan 25
jaar.

Bij de gemeente, sector Bewoners-
zaken, Swaluëstraat 2, worden de
formulieren uitgereikt aan iedere
persoon die aangifte doet van een
eerstgeborene. Voor ingeschreve-
nen van Zandvoort geldt, ook als het
kind ergens anders wórdt aangege-
ven, dat het aanvraagformulier ge-

zonden moet worden naar het dis-

trictskantoor van de SVB in Haar-
lem. Adres: Staten Bolwerk 1, 2011
MK in Haarlem. Tel.: 023-151152.

| Weekenddiensten ]
Weekend:
11/12 jan. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-1 1.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,

'

H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden alleen in
dringende gevallen en na telefoni-

sche afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-

ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste ' dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

| Kerkdiensten ]
Weekend:
11/12 januari 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen
Alle zondagen 10 uur: Kinderdienst
i.h. Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate
(viering H.A.)
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd
door eigen leden.
Dinsdag: 10.30 uur koffie-ochtend,
20.00 uur Jonge Gespreksgroep

Zandvoorts

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor, F. Meijer
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.30 uur: ds. C. van de
Vate
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Haarlem):
Zondag 10.30 uur morgendienst,
19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

H Burgerlijke stand [j

• De winnaars, blij met hun ondernemersbokalen, die dinsdag door OVZ-voorzitter Rein van der Laan (rechts)
werden uitgereikt.

Bakker Keur wint ondernemersbokaal
ZANDVOORT - Bij bakker

Keur op het Raadhuisplein is

het deze week ongetwijfeld
feest. Dat heeft te maken met
de forse bokaal die vanaf giste-

ren op de toonbank staat, de
hoofdprijs voor de 'Onderne-
mer van het jaar 1991'. Maar-
ten Keur mocht daarom ook
de wisselbeker in ontvangst
nemen. Drugstore De Gaper in
de Kerkstraat, van het echt-
paar Olieslagers, blonk ook uit
en behaalde een fraaie tweede
plaats. Niveau, ook in de Kerk-
straat, mocht er eveneens zijn,

eigenaar Joris van Roosmalen
kreeg van OVZ-voorzitter Rein
van der Laan de derde prijs
overhandigt.

De winkel van de familie Keur ziet

er op elk uur van de dag keurig en
verzorgd uit, meldt het juryrapport.
Er is sprake van een altijd goede en
constante kwaliteit, een groot assor-
timent aan artikelen en telefonische
bestellingen worden altijd correct
uitgevoerd. Bij drugstore De Gaper
waren de artikelen dit jaar erg over-
zichtelijk uitgestald en werd er dui-
delijk en behulpzaam geadviseerd.
Daarnaast werd vooral ook de aan-
dacht aan de verpakking bijzonder
gewaardeerd, evenals de ruime sor-

tering. Niveau straalt buiten de 'chi-

que' uit die men binnen aantreft,

vond de jury. De winkel is aantrek-
kelijk ingericht en de sortering uit-

gebreid. De zaak voorziet in een be-
hoefte, luidde de conclusie.
Maarten Keur was blij verrast

dinsdagavond, toen hem op de
nieuwjaarsreceptie van OVZ twee
bekers werden uitgereikt. „Voor mij
hoefde het nooit zo", zegt de Zand-
voortse ondernemer, die bijna 35

jaar geleden voor zichzelf begon.
„Maar nu ik dit meemaak, ben ik er

toch heel erg blij mee. Als onderne-
mer doe je gewoon je best, en als dat

zo gewaardeerd wordt, is dat hart-
stikke leuk. Maar dat was alleen mo-
gelijk met de hulp van mijn vrouw
Attie en mijn dochter Corie-Janne.
En niet te vergeten onze andere me-
dewerkers natuurlijk".

Paul Olieslagers dankt dit resul-

taat eveneens aan zijn vrouw Gertie,
de medewerksters, en niet te verge-

ten, zijn vader. „We zijn er heel blij

mee, het is een erkenning voor het
harde werken", zegt de ondernemer,
die regelmatig met de anderen rol-

lenspellen houdt om de puntjes op
de i te zetten. Joris van Roosmalen is

speciaal voor de uitreiking uit Duits-
land teruggekomen. Ook hij is blij.

„Maar dat maakt duidelijk: alleen
als je zaait, kun je oogsten".

Kamers gaan samenwerken
ZANDVOORT - De Kamers

van Koophandel en Fabrieken
voor Haarlem en Omstreken,
voor Amsterdam en voor de
Zaanstreek gaan vanaf 1 janua-
ri 1992 hechter samenwerken.
De samenwerkingsovereen-
komst tussen de drie Kamers
is vorige maand in Amsterdam
getekend.
De Kamers van Koophandel in Ne-

derland hebben tot taak op te ko-

men voor de economische belangen
van het bedrijfsleven in hun werkge-
bied. De samenwerking tussen de
drie Kamers betreft die belangenbe-
hartiging van het regionale bedrijfs-

leven, die door haar aard de grenzen
van het eigen Kamer-gebied over-

schrijdt.

Het gaat hierbij met name om de
beleidsadvisering en onderzoek op
het terrein van verkeer, vervoer en
planologie. Ter illustratie dient
daarbij gedacht te worden aan on-
derwerpen als rijkswegen, tunnels,
vaarwegen, havengebied en Schip-
hol, grote industrieterreinen, maar
ook aan streekplannen, economi-
sche ontwikkelingen, woningbouw-
en milieuvraagstukken. Ook de in-

ternationale handelsbevordering en
promotie van de regio in het buiten-
land, inclusief de daarbij behorende
economische voorlichting behoren
tot de samenwerkingsovereen-
komst. In het gezamenlijke gebied

zijn rond 100 duizend ondernemin-
gen gevestigd.
De drie Kamers willen met hun

samenwerking de belangenbeharti-
ging voor het bedrijfsleven efficiën-

ter en doeltreffender uitvoeren.

Het ontwikkelen van een geza-
menlijke beleidsvisie op de beoogde
gebieden, het doelgericht samen-
werken en het coördineren van acti-

viteiten kan daaraan, naar het oor-
deel van de Kamers, bijdragen. In de
overeenkomst zijn werkafspraken
op secretariaats-, commissie-, en be-
stuursniveau opgenomen. De Ka-
mers blijven overigens hun eigen
zelfstandigheid behouden.

NPB start met
koffie-ochtenden
ZANDVOORT - De Vrijzinnige Ge-

loofsgemeenschap Zandvoort NPB
houdt met ingang van januari maan-
delijks een koffie-ochtend. De eerste

vindt plaats op dinsdag 14 januari
om half elf, in het NPB-gebouw aan
de Brugstraat 15.

Iedereen is van harte welkom om -

'met de koffiepot op tafel' - te den-
ken en te praten. Er is geen 'inlei-

ding met discussie na', maar er zal

in kleine groepjes worden gepraat.
Dat kan aan de hand uitspraken of

een korte tekst. Het thema van aan-
staande dinsdag is: 'Er is een tijd...'.

Voor vervoer kan eventueel gezorgd
worden: tel. 12249.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Zaken op ZFM
ZANDVOORT - De lokale zendc

ZFM, die uitzendt op 107 FM, bc
steedt zaterdagochtend in het pre
gramma Zandvoortse Zaken (10-1
uur) aandacht aan 'sociale vermei
wing'. Andere onderwerpen zijn cl

plannen van de Algemene Nedei
landse Bond voor Ouderen (ANBO
afdeling Zandvoort, voor het nieuw
jaar, een live verslag van hè schoo
basketbaltoernooi in de Pelhkaar
hal, èn de tentoonstelling Zandvooi
ters en hun hobby, die volgend
week vrijdag in het Cultureel Cer
trum wordt geopend. De luisteraar
kunnen tijdens de uitzending bij all.

onderwerpen reageren of vragei
stellen: tel. 30393. Zandvoortse Za
ken is een programma van Signc
Schopman, Cor Drayer en Rol
Staats.

(ADVERTENTIE)

firm ro xatvrk

egijne

Grote Krocht 23
2042 LT Zandvoort
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CINEMA CIRCUS
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Bioscoopprogrammering 10 jan. t/m 16 jan.

DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30 UUR
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"Achter de schermen
Richard Smit

'Ik geloof niet dat ze me hier kennen
9

• Richard Smit op zijn gebruikelijke stek in het Cultureel Centrum Zandvoort.
weten de meesten niet hoe ik heet.

In de rubriek 'Achter de schermen'
gaat het Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens' achter be-

kende personen uit deze gemeen-
te. Deze week: Richard Smit.

ZANDVOORT - Voor de ru-

briek 'Achter de schermen'
gingen we op bezoek bij de
heer Smit in de Lorentz-
straat. Op zich zegt dat na-
tuurlijk niet iedereen iets,

er zijn meer plaatsgenoten
met die achternaam en de
Lorentzstraat is lang. Daar-
om vertellen we er meteen
maar bij dat het Richard

zou opvolgen. Maar het vak trok
me niet. Ik had het ook niet in de
vingers", zegt Richard Smit, bij-

na verontschuldigend. „Ik ben
meer technisch aangelegd".

Op de Autoschool in Drieber-
gen, waar hij intern was, voelde
hij zich dan ook als een vis in het
water. „Het was een streng inter-

naat. We sliepen met zes jongens
op één kamer, er was geen ver-

warming, maar het eten was
goed. Iedere zaterdag ging ik
naar huis, meestal liftend omdat
mijn zakgeld op was. Veel jon-

gens gingen zich na de tweejarige
opleiding verder bekwamen in

het autovak. Dat had ik eigenlijk

ook graag gewild, maar voor mij
zat het er niet in. Mijn vader had

,Van de mensen die hier komen,
Foto Bram Slijnen

de strandpaviljoens later ook ge-
bak gingen verkopen, werd het
bij ons iets rustiger. Maar het
bleef hard werken".

Buffet
„Ik deed het buffet en de be-

stellingen, en heb eigenlijk een
groot deel van mijn jeugd overge-
slagen. Op het strand kwam ik
niet, hoogstens een keer in het
najaar. Een nadeel was ook, dat
je 's winters het personeel moest
aanhouden, anders zat je 's zo-

mers zonder".
„Op een gegeven moment heb-

ben we de lunchroom opgeheven
en een bar laten maken, die open
was van 8 uur 's avonds tot 3 uur
's nachts. Klanten die in het casi-
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Vrijètijdskleding

Haltestraat 56 A; Zandvóort,

tel. 02507-13618

PARADIJSWEG 2A:
Vrijst. karakteristiek woonhuis met besloten achtertuin. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met open
haard, keuken met inb.app., 1 e et. 1 slaapk., badk. met ligbad en 2e toilet, overloop met vlizotrap naar
vliering, cv. Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k.

Fahrenheitstraat 16:
Ruime tussenwoning met garage. Opp. 199 m2. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met plavuizenvloer,

open keuken met inb.app. 1e et. 3 sl.k., moderne badk. met ligbad en aparte douche, balkon aan-

voorzijde. 2e et. kamer en bergzolder. Achtertuin zuid/oost. Ged. v.v. hardh. kozijnen en isolatieglas.

Cv. gas. Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.

Dr. C. A. Gerkestraat 121:
Goed onderh. halfvrijst. won. met garage. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonkamer, uitgebouwde keu-

ken. 1 e et. 3 slaapk., balkon oost, badk. met wastafel, douche en toilet. 2e et. hal, slaapk., bergruimte.

Vr.pr. ƒ275.000,- k.k.

Maasstraat 48:
Goed onderh. tussenwoning met voor- en achtertuin. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonk., keuken,

kelderkast. 1e et. 3 sl.k., badk. met ligbad, douche, toilet en wastafel. 2e et. zolder. Voorzijde v.v. ther-

mopane begl. Cv. Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

Willemsstraat 31:
Karakteristieke hoekwoning in centrum. Ind. entree, gang, kamer en suite met serre, achterkamer +
atelier, eetkeuken met inb.app., bijkeuken, toilet. 1 e et. 5 slaapk., ruime hal, badk. met douche, wasta-
fel en toilet. 2e badk. met ligbad, wastafel en toilet, vliering, cv. Vr.pr. ƒ275.000,- k.k.

Brederodestraat 54:
Twee onder een kapwoning met voor- en achtertuin. Ind. entree, hal, toilet/douche, kelder, woonk.,
luxe keuken met inb.app. 1e et. 3 sl.k. (vh 4) met wastafel, balkon. 2e et. zolder, cv.

., . . t t
._ Vr.pr. ƒ279.000,- k.k.

Thorbeckestraat 42:
Ruime tussenwoning nabij strand. Geschikt voor verhuur. Ind. beg.gr. 3 slaapk. met wastafel, badk.

met douche en toilet, 2e toilet. 1e et. hal, gang, toilet, woonk. met open haard en parket, luxe keuken
met inb.app., balkon aan voor- en achterzijde. 2e et. gang, 3 slaapk. met wastafel, badk. met douche
en toilet, gangkast, balkon voor en achter. 3e et. 2 slaapk. met wastafel. Parkeergelegenheid op eigen

terrein (3 auto's). Vr.pr. ƒ 345.000,- k.k.

Hogeweg 58:
Vrijstaand woonhuis met garage en tuin zuid. Geschikt voor verhuur. Ind. beg.gr. hal, gang, toilet,

. woonk., eetkeuken, 3 sl.k., badk. met douche. Souterrain: entree, woonkamer, eetkeuken, 3 slaapk.,

badk. met bad en douche, bergruimte. 2e etage: zolder (10x14 m). Vr.pr. ƒ395.000,- k,k.

Kostverlorenstraat 6:

Twee onder een kapwoning met serre. Garage. Ind. hal, woonk. met open haard, serre, toilet, zitk.,

keuken met inb.app., zitkamer, souterrain: hal, slaapk., toilet, stookhok, keuken, hobbyruimte, dou-
che. 1e et. badk. met bad, douche en wastafel, hal, toilet, 3 slaapk., cv.

Tjerk Hiddesstraat 38:
Tweekam.app. op 2e etage. Uitzicht op zee. Ind. entree, hal, slaapk., badk. met douche en wastafel,

toilet, woonk. met balkon, serv.k. ƒ 220,- p.m. Vr.pr. ƒ 115.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 57/20:
Tweekam.app. op 7e etage, balkon zuid/oost. Ind. entree, hal, woonkamer, keuken, slaapk., douche
en toilet, cv. Serv.k. ƒ280,- p.m. Vr.pr. ƒ119.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 61/2:
Luxe driekam.hoekapp. Ind. hal, gang, toilet, woonk,
badk. met ligbad en wastafel, serv.k. ƒ334,- p.m.

Van Speykstraat 14a:
Goed onderh. bovenwoning nabij strand. Balkon aan voor- en achterzijde. Ind. entree, hal, gang, toi

let/douche, woonk. (10.2x3.8m), 2 slaapk., keuken cv. Vr.pr. ƒ159.000,- k.k,

Burg. van Fenemaplein 19/1:
Vierkamerapp. op 1e et., uitzicht op zee. Balkon aan oost- en westzijde. Ind. entree, hal, toilet, woon-
kamer met open haard, keuken, 3 slaapk., badk. met ligbad en wastafel. Serv.k. ƒ 425,-p.m.

Vr.pr. ƒ210.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 19/2:
Vierkamapp. op 1 e et., uitzicht op zee. Balkon aan oost- en westzijde. Ind. entree, hal, toilet, woonka
mer met open haard, keuken, 3 slaapk., badk. met ligbad en wastafel. Serv.k. ƒ425,- p.m.

Vr.pr. ƒ210.000,- k.k,

Hogeweg 22/1:
Zeer luxe tweekam.app. (vh 3) op 1 e et. Ruim balkon west. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegel

wand, luxe open keuken met inb.app., badk. met bad, douche en dubb. wastafel. Thermopane begl.

en hardhouten kozijnen. Serv.k. ƒ 137,34 p.m. Vr.pr. ƒ229.000,- k.k,

Cort v.d. Lindenstraat 2/30:
Vierkam.maisonnette met balkons west. Ind. 3e et. entree, hal, gang, toilet, woonk. met marmeren
vloer en open haard, luxe open keuken met inb.app., 4e et. 3 slaapk., luxe badk. met dubb. wastafel,

ligbad en apart toilet, serv.k. ƒ417,- p.m. Vr.pr. ƒ 270.000,- k.k.

Thorbeckestraat 3/2:
. Zeer luxe maisonnette in centrum. Ind. 1e et. entree, doorzonkamer met marmeren vloer, spiegelwand
en open haard, open keuken met inb.app., 2e et. 2 sl.k. met wastafel, badk. met ligbad en 2e toilet,

zolderet., zolderk. met kastenwand en dakterras. Serv.k. ƒ 185,-p.m. Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

Stationsplein 15/13:
In luxe app.complex gelegen driekam.app. op 5e et., uitzicht op zee. Ind. entree, hal, toilet, woonk.
met spiegelwand, open keuken met inb.app., bijkeuken, 2 slaapk., badk. met bad en douche, balkon
aan voor- en achterzijde. Serv.k. ƒ 260,- p.m. Inpandige garage en berging.

Stationsplein 15/1:
Vr.pr. /369.ooo, k.k.

In luxe app.complex gelegen driekam.app. op 1e et. Ind. entree, hal, gang, toilet, 2 sl.k. (21 m2 en 9

m2) woonk. met luxe open keuken, badk. met ligbad, douche en wastafel, tot. opp. 60 m2. Ruim ter-

ras op westen (16 m2), balkon oost. Garage en berging in souterrain. Serv.k. ƒ231,- p.m.

r, ~ >. x . -o-, Vr.pr. ƒ395.000,- k.k.

Dr. J. G. Mezgerstraat 133:
Schitterend penthouse op 3e et. met ruim dakterras. Twee garages in souterrain. Ind. entree, hal,

woonk. met open haard, luxe open keuken met inb.app., washok, 3 slaapk., luxe badk. met ligbad,

douche en dubb. wastafel, toilet, serv.k. ƒ485,- p.m. Vr.pr. ƒ650.000,- k.k.

TE HUUR Schoolstraat 2:

Winkel annex opslag of magazijnruimte met bovenwoning. Huurprijs ƒ 2.000,- per
maand. Huurperiode 20 maanden. Aanvaarding in overleg.

, moderne keuken met inb.app., woonk., 2 sl.k

Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvóort

Telefoon 02507-1 2944 */Fax 02507-17596

Je goede voornemens voor
het nieuwe jaar maak je waar

SHAPE
t» O.L.V. ANJA V/D VOORT
Studioadres Oranjestraat 12, tel. 19701

AEROBICS

SPIERVERSTEVIGING

KLASSIEK BALLET

JAZZ BALLET

Kom een gratis proefles nemen

en ervaar wat het is om lekker

te bewegen!

Bel voor meer informatie

tel. 02507-19701 - 12215

Weekaanbieding

SpeculaasE Ql-

taartje 07°

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvóort, tel. 12865
Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Uw advertentietekst

vanaf de grotere post-

kantoren naar onze fax,

het faxnummer is

020-5626283

—WEEISMMM-

De specialist

in al uw
bloemwerken

Haal de warmte
haar binnen met
bloemen van

BLOEMENHUES

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvóort
Tel. 12060

frtlrwvan

qI Hadm 'tM^rMiaUt

Weekmedia^microfiche.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant

Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam

Telefoon 020-562.2485 •

Bent u op zoek naar

ZAALRUIMTE
Het gemeenschapshuis

Zandvóort heeft zaalruimtes
voor

verenigingsbijeenkomsten,
cursussen enz.

Voor informatie: tel.

02507-14085.

Door de grote inzet van al onze medewerkers en

medewerksters werd onze zaak uitverkoren als de

Zandvoortse Onderneming van het jaar 1991!

foto:

BRAM STIJNEN

Waarvoor onze hartelijke dank.

Wij willen dit zaterdag vieren met de introductie van onze

nieuwe creatie sneeuw- en ski-taart van ƒ13,95 voor

ƒ9,95

KEURbrood
Raadhuisplein 2

De ondernemer van hetjaar 1991.

banket
tel. 12404

7̂JBr7 hei
/ / SPECh

Speciale aanbieding;

spSKS Gelakt lamelparket
ESSEN PREMIERKURK- LAMINAAT- PARKET- NATUURSTEENTAPIJT

Nèt even anders

Kennemerlaan 167
Umuiden, tel. 02550-36565

van 130,- m2 nu voor

99,50 m2
Geldig tot 31 januari

RENE MEIJER
SPECIAALVLOEREN

i

Ook voor al uw
vloeronderhouds-
middelen

Geopend:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag

Zaterdag
Donderdag koopavond

13.00-17.30 uur
09.30-17.30 uur
10.00-17.00 uur
19.00-21.00 uur«aiiiiiBiiiiiBBaiiiaiiBiii

Miljoenenprijs Postcode Loterij is gevallen

Hitbingo be
met nieuwe ronde
De WinterHoofdPrijs van
één miljoen gulden is ge-

wonnen door een deelneem-

ster van de Nationale Post-

code Loterij. Het tweede mil-

joen kon helaas niet uitge-

reikt worden omdat de bezit-

ter van dat lotnummer géén

deelnemer was.

Vier miljonairs

In 1992 doet de Posicode Lo-

terij het daarom iets anders.

Voortaan trekken wij de kwar-

taulprijs van één miljoen gul-

den uitsluitend uit de postco-

de-lotnummers van de be-

staande deelnemers. Op deze

manier zullen we elk jaar ge-

garandeerd vier nieuwe 'miljo-.

nairs' gelukkig maken!

Nieuwe ronde

Op 2I januari gaat Hitbingo

met een nieuwe speelronde be-

«innen. ledere deelnemer aan

de Postcode Loterij krijgt auto-

matisch een nieuwe set bingo-

kaarten toegestuurd, samen
met nr. 2 van "Buitenkans'. U
kunt hierin lezen hoe uw Post-

code Loterij op praktische wij-

ze organisaties en projecten

voor mens en milieu steunt.

Uw deelname maakt de uit-

voering van dit werk mogelijk.

Meedoen
Als u nou üéén lid bent. stuur

dan nu dVwiN-EEN-MIL-
JOEN-BON in. Dan krijgt u

nog op tijd uw persoonlijke

bingokaarten thuisgestuurd om
alle 13 weken van de tweede

ronde mee te kunnen spelen en

zo extra kansen op 25.000 gul-

den per week te maken. Om
nog maar te zwijgen van de

maandelijkse ton ol" één van

de vele 'andere prijzen van de

Postcode Loterij. En dan heb-

ben we het nog niet eens over

de 'kwartaalmiljonairs'!

Hitbingo luidde heljaar in mei cham-
pagne en oliebollen, en een glunderende

quizwinnaar met droomreis naar Mexico.

De winnares van de Hitbingo zaalprijs

wist niet wat haar overkwam (zij won
een super videocamera).

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de

Postcode Loterij? Heeft u

de postcoder/y/e/.v 1191

(Ouderkerk a/d Amstel).

1742 (Schauen). 2221
(Katwijk). 3601 (Maars-
sen) of 652 1 (Nijme-
gen)? Dan kunt u zich
aanmelden voor de vol-

gende opnamen van Hit-

bingo. Bel op weekda-
gen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit!

Bent u nog
geen

deelnemer?

de bon in en
doemee!

->§-
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'Deelname in Olympisch team zou heel leuk zijn'

Nijkamp wil hogerop
Tijdens de onlangs gehouden jeugdsporthuldiging
werden ook een aantal sporters naar voren gehaald,

die met uitverkiezing in een nationaal team de
aandacht trokken. Tot diejeugd kan hij niet meer
gerekend worden, maar de Zandvoortse doelman

Arnold Nijkamp zou zeker in dat rijtje niet
misstaan. De achttienjarige MTS-scholier, verdedigt
reeds een aantal maanden met verve het doel van de
eerste divisie club Telstar uit IJmuiden. En dat is

niet zijn einddoel, want de jonge Zandvoorter wil,

indien mogelijk, hoger op. In z'n jeugdperiode rook
Nijkamp aan een uitverkiezing voor het Nederlands
jeugdteam, doch een blessure weerhieldhem van

een plaats onder die lat.

door Aaldert Stobbelaar

Arnold Nijkamp heeft altijd het
keepen geambieerd. In de F
pupillen van Zandvoort'75 had hij

het na een half wedstrijdje
voetballen wel gezien. Op die
leeftijd is het voor voetballertjes
meestal onduidelijk wat zij

willen, maar hij had het al snel
door. „Dat lopen vond ik maar
niets, daardoor ben ik na een
halve wedstrijd in het doel gaan
staan. Het keepen legt een
bepaalde druk op je, dat maakt
het juist erg spannend, vind ik.

Maak je als veldspeler een fout
dan is er nog niets aan de hand,
maar maakt een doelman een
fout dan is het vaak gebeurd, die
spanning vind ik leuk", aldus de
in een vooraanstaand
voetbalweekblad, constant met
zevens beoordeelde Zandvoorter.

Bij Zandvoort'75 doorliep hij

alle jeugdteams tot aan de B
junioren. Daarin werd hij

uitverkozen in de Haarlemse
selectie. Door zijn goede prestaties
werd al snel de aandacht getrokken
van de profclubs Haarlem en
Telstar. Arnold Nijkamp koos toen
voor Telstar en dat bleek een goede
keuze te zijn. Na zijn junioren- tijd

kwam hij op de reservebank
terecht. Een blessure van eerste
team doelman De Jong leek voor de
Zandvoorter de doorbraak te
betekenen. „Ik kreeg te horen dat ik
er in zou staan, maar Nederburg
werd aangekocht en ik zat weer op
de bank. Dat was een enorme
teleurstelling voor mij", stelt hij.

Concurrentie
Daar bleef hij niet lang op zitten,

want ook Nederburg raakte
geblesseerd. Toen kon Telstar niet

meer om Nijkamp heen, en vanaf
die tijd, inmiddels meer dan twaalf
wedstrijden, heeft hij zijn

kwaliteiten meer dan bewezen. De
concurrentie van de inmiddels weer
herstelde doelmannen vreest hij

dan ook niet. „Ik zit nu in een goede
positie. Zo lang ik goed blijf

presteren, zijn er geen problemen.
Bovendien krijg ik het vertrouwen
van de trainers. Ik mis alleen nog
wat ervaring, die Nederburg wel
heeft, maar dat maakt me niets uit.

Die ervaring doe ik nu op.

Nederburg heeft zijn naam mee,
maar moet bewijzen dat hij beter is.

Na zijn blessure heeft hij nog niet

gespeeld".

In zijn junioren tijd waren reeds
de goede capaciteiten van Arnold
Nijkamp, de 'kenners' in Zeist niet

ontgaan. De Zandvoorter kreeg dan
ook een uitnodiging voor de
nationale selectie onder de
zeventien jaar. Echter een zware
blessure aan de knie was er de
oorzaak van dat hij geen gevolg kon
geven aan die uitnodiging. „Het was
heel erg jammer, dat ik toen
geblesseerd raakte. Want zitje er
eenmaal bij dan zitje goed".

Olympisch
Na zijn blessure zou Nijkamp wel

weer bericht krijgen uit Zeist, maar
nu nog wacht hij op een telefoontje.

Met de komende Olympische
spelen in Barcelona speelt bij hem
soms wel eens de gedachte van
deelname in het Nederlands team.
„Ik denk er wel eens aan. Bij het
olympische team zitten zou wel
heel erg leuk zijn".

Ook over zijn voetbaltoekomst
heeft Nijkamp zijn gedachten laten
gaan. Zijn contract bij Telstar loopt
aan het einde van dit seizoen af. De

• „Ik geniet het
vertrouwen van de
trainers, maar mis
nog wat ervaring",
stelt keeper Arnold
Nijkamp.

Folo Bram Stijnen

ambitieuze plaatsgenoot wil best
blijven, doch aanbiedingen van
goede eredivisie verenigingen zal hij

zeker niet meteen naast zich
'neerleggen.

„Ik wil eerst de MTS afmaken,
maar dan zou ik zeker wel full-prof

willen worden. Ik wil wel bij Telstar
blijven, maar dan moet het contract
open gemaakt worden. Het liefst

zou ik echter naar een goede

eredivisie ploeg gaan. Ik wil het
hoogste halen. Het zou wel heel erg
mooi zijn als je van je hobby je

beroep kan maken".

Na-competitie
Voorlopig kan Arnold Nijkamp er

nog bij Telstar tegenaan. Gezien de
positie op de ranglijst en de strijd in

de bekercompetitie zal er nog veel
van hem gevraagd worden. Er staan

nog veel pittige wedstrijden op
het programma, doch een
periode-titel pakken, waardoor
na-competitie kan worden
gespeeld, zou een grqpt succes
zijn. „Het is beter dat we niet

promoveren. De club is er nog
niet aan toe, maar bij de eerste
vier moeten we kunnen eindigen.
De na-competitie spelen zou al

heel erg leuk zijn", besluit Arnold
Nijkamp.

Lotus kan Swich niet van
kampioenschap afhouden
ZANDVOORT - De badminton-

club Lotus was afgelopen zondag
dicht bij een sensatie. De gedood-
verfde kampioen Swish werd tot het
uiterste gedwongen. De teams hiel-

den het uiteindelijk op een 4-4 eind-
stand waardoor Swich zich kam-
pioen mocht noemen. Voor Lotus
bestaat echter nog de kans op pro-
motie, aangezien uit de 24 poules de
beste acht tweede plaatsen recht ge-

ven op promotie.
Hoewel de eerste heer van Lotus,

Martijn van Keulen, door een gebrek
aan training de laatste weken niet
veel vertrouwen had aan het begin
van zijn partij, speelde hij boven ver-
wachting erg sterk. Uit verloor Van
Keulen kansloos zijn partij maar nu
was het een ander verhaal. De Swich
speler kreeg geen gelegenheid om in
zijn spel te komen, terwijl Martijn
van Keulen goed geconcentreerd
zijn kansen benutte. In de tweede
game leek het er op dat Swich zich
zou herstellen, maar de Zandvoorter
hield het hoofd er goed bij en won
met 15-7, 15-12.

Sensatie
Tom Geusebroek leek even de sen-

satie voort te zetten door zijn tegen-
stander een derde game af te dwin-
gen. Na een gelijkopgaande strijd tot
7-7 moest Geusebroek de winst laten
gaan, 9-15, 15-13, 7-15. Rika Koper

was nauwelijks van haar kuitblessu-
re hersteld, dus daar mocht niets
van verwcaht worden. Toch leverde
zij uiteindelijk de betse prestatie
van de dag. Zij was uiterst gemoti-
veerd en vocht tot de laatste slag. De
Swich speelster had kennelijk niet
op dergelijke tegenstand gerekend.
Drie games lang een sinderende par-
tij die uiteindelijk door Rika Koper
in Zandvoorts voordeel werd beslist,

11-6, 3-11, 11-6. Karin de Graaf leek
eveneens voor een verrassing te zor-

gen. Zij moest echter in drie games
buigen voor Swich, 12-11, 9-12, 3-11.

Geen inspiratie
Door een gebrek aan inspiratie en

motivatie werden hierna de beide
dubbels verloren. Dit kwam mede
door het onsportieve gedrag van de
Swich supporters die zich constant
met de beslissingen van de scheids-
rechter bemoeiden. Swich had ech-
ter aan het ene punt" genoeg en was
kampioen. In de mixed-dubbels her-
vond Lotus de inspiratie, waardoor
beiden in winst eindigden. Daardoor
kwam Lotus tot een 4-4 gelijkspel.

Met nog twee wedstrijden voor de
boeg kan Lotus het seizoen goed af-

maken. Door beiden te winnen is er
nog kans op promotie.
Overige uitslagen: Lotus 2 - Almere 5 7-1,

Lotus 3 - Airsport 3 8-0, Lotus 4 - Nijhoff 4 4-4,

Lotus 5 - Volant'90 2 8-0, Lotus B 1 - TYBB B 2
5-3, Lotus D 1 - Weesp D 2 8-0.

Belangrijke match
voor schaakclub
ZANDVOORT - In het Gemeen-

schapshuis speelt het eerste team
van de Zandvoortse Schaakclub
vanavond zijn vierde wedstrijd voor
de externe competitie. Het vierde
team van Bloemendaal komt op be-
zoek voor het spelen van deze zeer
belangrijke wedstrijd. Ook de jeugd
komt vanavond weer in actie.

De Zandvoortse Schaakclub en
het vierde achttal van Bloemdaal
hebben in de drie voorgaande com-
petitie wedstrijden slechts één wed-
strijd punt behaald, zodat er een
spannende strijd wordt verwacht.
Hopelijk heeft het thuisvoordeel een
gunstige uitwerking op de Zand-
voortse schakers. Onder leiding van
teamleider Edward Geerts gaat de
schaakclub proberen de punten in

Zandvoort te houden.

In de interne competitie werden
op de eerste speelavond van het
nieuwe jaar slechts zes partijen ge-

speeld. De koplopers op de ranglijst

maakten geen fouten. John Ayress,
Dennis van der Meijden en Louis
Dambrink wonnen hun partij. Op de
ranglijst kwamen door deze resulta-

ten dan ook geen verschuivingen
voor.
Vanavond begint de Zandvoortse

schaakjeugd aan het tweede gedeel-
te van de jeugdcompetitie. Vanaf ze-

ven uur zal de schaaktoekomst van
Zandvoort de schaakklokken in be-
weging zetten. Volgende week don-
derdag, 16 januari, beginnen de eer-

ste schaaklessen.

Chess Society krijgt het

heel druk komend jaar
ZANDVOORT - Voor het door
Auto Strijder gesponsorde
Chess Society staat er de ko-
mende maanden een groot
aantal belangrijke evenemen-
ten op het programma. De zeer
enthousiaste leden van de jon-
ge schaakvereniging zullen
niet alleen op het sportieve,
maar ook op het organisatori-
sche vlak weer volop van zich
laten horen.

Teamleider Olaf Cliteur weet te

melden dat er op schaakgebied in

1992 weer veel te beleven valt. Het
achttal van Chess Society is nog vol-

op in de strijd voor het kampioen-
schap van de derde klasse F. Injanu-
ari staat de thuiswedstrijd tegen
hekkesluiter Heemstede op het pro-
gramma, terwijl in februari de lasti-

ge uitwedstrijd tegen het Hillegom-
se De Uil verspeeld wordt. In maart
volgt dan nog de topper tegen Sant-
poort, dat momenteel de derde
plaats in beslag neemt. Deze wed-
strijd wordt in eigen huis gespeeld.

De mogelijkheid bestaat zelfs dat
tenslotte een beslissingswedstrijd,
tegen het eveneens nog ongeslagen

SVS, bepaalt wie er gaat promove-
ren. Cliteur wil echter niet teveel op
de zaken vooruitlopen en richt zich
eerst op het Hoogovenschaaktoer-
nooi. Na de succesvolle editie van
vorig jaar, waar Cliteur promotie in
zowel de dagvierkampen als de tien-

kamp afdwong en collega Ton van
Kempen eveneens zegevierde in de
vierkampen, zal dit jaar een wat
zwakkere bezetting van Chess Socie-
ty te verwachten zijn.

Zowel Van Kempen als Cliteur
hebben momenteel door drukke
werkzaamheden weinig tijd. Ton
van Kempen zal dit jaar dan ook
helemaal verstek laten gaan in Wijk
aan Zee, terwijl Olaf Cliteur alleen
zal deelnemen aan de dagvierkam-
pen. Hij komt' daar uit in de zeer
sterke tweede groep.

Viertallen
Verder zal Chess Society Zand-

voort ook dit jaar weer deelnemen
aan diverse viertallen-toernooien.
Zo zal op 29 februari aanstaande
aangetreden worden in Koedijk,
waar de Zandvoorters vorig jaar de
titel grepen in de B-groep. Dit jaar
zal Chess echter in de A-groep uitko-

men en het ligt in de bedoeling met
twee teams in te schrijven.

In april en mei zal er respectieve-
lijk in Bloemendaal om het Noord-
Hollands en in Beverwijk om het
Nederlands snelschaakkampioen-
schap gestreden worden. Uiteraard
zal er ook dit jaar weer een viertal

van Chess deelnemen aan de strijd

om de Noord-Hollandse schaakcup.
De loting voor de eerste ronde zal

binnenkort plaatsvinden.

Dameskampioenschap
Ook dit jaar zal Chess Society, na

het enorme succes van vorig jaar,

wederom de organisatie van de hal-

ve finale van het Nederlands dames-
schaakkampioenschap op zich ne-

men. Dit evenement vindt plaats op
vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9, zater-

dag 15 en zondag 16 februari aan-
staande.
De plaats van handeling is evenals

vorig jaar Hotel Faber aan de Kost-
verlorenstraat. Inlichtingen over de
komende evenementen zijn te ver-

krijgen bij Hans van Brakel, tele-

foon 14884, Hans Drost, telefoon
18430 of op de speelavonden vrijdag-

avond vanaf acht uur in het Ge-
meenschapshuis.

Badmintontoernooi

van SC Zandvoort

ZANDVOORT - Het 25-jarig jubi-
leumfeest is al gevierd, maar het
jaarlijkse badmintontoernooi van
Sporting Club Zandvoort staat dit
keer in het teken van dat jubileum.
Aanstaande zondag wordt namelijk
in de Pellikaansporthal een toernooi
voor dames- en herendubbels afge-
werkt.

Voor dit toernooi bestaat enorm
veel belangstelling, gezien de aan-
meldingen die reeds binnen zijn.

Het zal dan ook moeilijk worden om
nog mee te willen spelen, alhoewel
voorzitter Dirk van den Nulft meest-
al wel een oplossing weet te vinden.
Reeds nu hebben ongeveer honderd
spelers en speelsters zich aange-
meld. De eerste shuttle zal om 's

morgens tien uur de lucht ingesla-
gen worden, terwijl de prijsuitrei-
king zo rond drie uur gepland staat.
Bij de mannendubbels wordt gestre-
den om de Rob Dröse wisselbeker,
terwijl inzet bij de vrouwen is de
Tiny van den Nulft wisselbeker. Na-
dat de prijsuitreiking heeft plaatsge-
vonden kunnen de deelnemers/sters
zich te goed doen aan een koudbuf-
fet.

Uw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17 16 8

Novib zoekt
collectanten
ZANDVOORT - In het Co-

lumbusjaar jaar 1992 gaat de
Novib zich extra inzetten voor
Indianen. De organisatie zoekt
daarom mensen, die in de week
van 8 tot en met 14 maart wil-

len collecteren.

Het is dit jaar precies vijfhonderd
jaar geleden dat Christobal Colón
(Columbus) in de nieuwe wereld
aankwam. Zijn reis bleef niet zonder
gevolgen. De ontdekking van Ameri-
ka was voor Europa een succes,
maar er zit ook een keerzijde aan de
medaille. Hoogstaande culturen
werden vernietigd en de Indiaanse
bevolking verloor haar grond, haar
cultuur en haar zelfstandigheid.
In het Columbusjaar organiseert

de Novib (Nederlandse Organisatie
voor Internationale Ontwikkelings-
samenwerking) in maart een specia-

le actieweek. De organisatie wil zo-

veel mogelijk geld inzamelen voor
indianen-projecten. Het gaat om
projecten op gebied van de gezond-
heidszorg, voedselvoorziening,
kleinschalige bedrijven, scholing en
landbouwverbetering. Er zijn nog
mensen nodig, die willen collecte-

ren. Wie belangstelling heeft, kan
zich melden bij de contactpersoon in

Zandvoort; F.B.M. Dieben, Koning-
straat 45 in Zandvoort. Tel.: 17677.

Nieuwjaarsduik
• Het nieuwe jaar werd woensdag
onder grote belangstelling op de tra-

ditionele wijze ingeluid. Het Haar-
lemse Rapido '82 kwam met zo'n zes-

tig zwemmers naar Zandvoort om
voor de Rotonde een duik in het kou-
de zeewater te nemen. „Voor mij is

het de eerste keer", zei een elfjarig,

rood aangelopen deelneemster, „èn
de laatste keer". „Zo denkt iedereen
er de eerste keer over", reageerde
een al wat oudere deelnemer met een
knipoog.

Foto Bram Stijnen

Zandvoorts
Nieuwsblad

Knap zaalvoetbal

van dames Nihot

Jaap Bloem Sport
ZANDVOORT - De Nihot/Jaap
Bloem Sport zaalvoetbalsters
werkten twee knappe wedstrij-
den af. Van Heemswijck werd
met 9-0 gewonnen en de beker-
wedstrijd tegen DVVIJ eindig-
de in een 0-0 gelijkspel. TZB
speelde tegen HB Alarm en
bleef met 4-2 aan de goede kant
van de score.
Tegen Heemswijck speelde Nihot-

/Jaap Bloem Sport zonder wissels
en zonder coach Remco van Lent.
Toch een zeer gemotiveerd Zand-
voorts team dat de beste wedstrijd
van het seizoen speelde. De combi-
natie liepen voortreffelijk en er werd
zeer doordacht gezaalvoetbald. Er
werd constant gezocht naar een
speelster die er het best voor stond
om te kunnen scoren. Dat leverde
dan ook negen doelpunten op. De
keepster van Heemswijck werd van
de ene hoek naar de andere gestuurd
maar kon niets inbrengen. Na een
ruststand van 4-0 werd het uiteinde-
lijk 9-0. De Zandvoortse doelpunten
kwamen op naam van Dorothea
Vork 1, Gitte Regeer 4, Joyce Valks
4.

In de bekerwedstrijd tegen DVVIJ
waren de dames van Nihot/Jaap
Bloem Sport wel sterker, maar ze
hadden kennelijk al hun kruit ver-

schoten in de voorgaande wedstrijd.
Derhalve eindigde de wedstrijd in 0-

aangezien ook DVVIJ geen doel-

punt kon scoren.

TZB - HB Alarm
In een goede en snelle zaalvoetbal-

wedstrijd bleef TZB het hooggeklas-
seerde HB Alarm met 4-2 de baas.
Vooral de TZB doelman Huub Hale-
wijn vertolkte een hoofdrol, door
vele schoten van HB Alarm op voor-
treffelijke wijze onschadelijk te ma-
ken. In aanvallend opzicht was het
invaller Rick de Haan, die zijn visite-

kaartje afgaf, door tweemaal fraai te

scoren.

TZB nam vlot een 2-0 voorsprong
door treffers van Rick de Haan en
Nico de Boo. Doch HB Alarm zette

toen aan voor een offensief en kwam
terug tot 2-1. De Boys lieten zich niet

vastzetten en nog voor de doelwisse-
ling voerde Martin de Kruyff en
Rick de Haan de score op naar 4-1.

In de tweede helft een fel aanvallend
HB Alarm, dat TZB met de rug tegen
de muur zette. TZB wist van geen
wijken en moest slechts eenmaal ca-

pituleren, waardoor de eindstand op
4-2 werd bepaald.

Leuk volleybal

van Sp.OSS mini's
ZANDVOORT - De mini vol-

leyballer/sters van Sporting
OSS speelden een paar uitste-
kende wedstrijden, met een
overwinning en twee gelijkes-

pelen.

Het team bestaande uit aanvoer-
der Jan Hilko Dietz, Joyce Mol,
Chris Mol, Danny van Dongen, Bas-
tiaan Pieroelie en Sjoerd van der
Lugt, speelde in Hoofddorp tegen
Veenland 2 een geweldige partij.

Door Sporting OSS werd goed geser-

veerd en ook waren er al combina-
ties in drieën te zien. Veenland werd
dan ook geklopt met 15-13 en 15-8.

Tegen Roda was het enorm span-
nend. De eerste set was voor Spor-
ting OSS met 15-13, maar de tweede
was voor Roda met 15-8, nadat Spor-
ting met 6-0 had voor gestaan. Atlan-
ta 3 was de derde tegenstander. Ook
hier veel spanning met uiteindelijk
een puntendeling. Eerst een set-

winst voor Sporting OSS met 15-10,

gevolgd door een nederlaag met 15-8.

De jeugd van Sporting knokte in

deze wedstrijden voor elk punt en
boekte dan ook zeer goede resulta-

ten.

Lions organiseert
schoolbasketbal
ZANDVOORT - De basketbalvere-

niging The Lions organiseert aan-
staande zaterdag het jaarlijkse

schoolbasketbaltoernooi. Plaats van
handeling is de over bekende Pelli-

kaansporthal aan de A.J. v.d.Mool-
enstraat.

Om tien uur vangt dit basketbal-
toernooi aan. Op twee velden strij-

den de meisjes en de jongens om de
fraaie bekers. Lions heeft ook dit

keer een strak speelschema opge-
steld waardoor de verwachting is

dat om vijf uur de prijsuitreiking-
kan worden gehouden. Elk jaar op-
nieuw blijkt dat er door de school-
teams op een behoorlijk niveau ge-

speeld wordt. Des te meer een reden
een bezoek te brengen aan de sport-
hal.

Klaverjassen
bij Clicks/TZB
ZANDVOORT - Aanstaande vrij-

dagavond wordt in de kantine van
TZB aan de Kennemerweg nummer
6 de vierde koppelklaverjaswed-
strijd gehouden. De softbalafdeling
Clicks/TZB organiseert deze avon-
den en hoopt een aardig bedrag over
te. houden. Dit bedrag wordt dan
aangewend voor het onderhoud van
het softbalcomplex en de aanschaf
van materialen.

De klaverjaswedstrijd begint om 's

avonds acht uur. Per koppel moet
zeven gulden en vijftig cent in-

schrijfgeld worden betaald. Boven-
dien wordt er een loterij gehouden
waarbij fraaie prijzen te verdienen
zijn.

Bouwbedrijf Louis Rijnders zorgt
voor fraaie bekers, die te winnen zijn

bij het klaverjassen.
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<Jrotel-L>afê - Restaurant

rgonnehoefc
|

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

Wegens succes geprolongeerd

NIEUWJAARSMENU
a ƒ 29,50

Gegratineerde Tomatensoep

*

Gebakken Heilbot óf
Biefstuk Stroganoff

*

Us-Dessert

Wij serveren dit menu
nog de gehele maand januari.

Wij zijn iedere dag geopend.

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Tel.

Deskundig advies.

13612-15068. Brederodestraat 60.

Werkplaats Schelpenplein.

dEI
VAN DE GRAAF
Accountants &
Belastingadviseurs bv

THORBECKESTRAAT 27
2042 GL ZANDVOORT
TELEFOON 02507-13393

Ons bedrijf verzorgt ten behoeve van onze cliën-

ten de verwerking van de administraties, het sa-

menstellen van jaarrekeningen, tevens begelei-

den wij onze cliënten ook op fiscaal gebied.

Op korte termijn zoeken wij een

BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKER M/V

(40-urige werkweek)
De betrokken medewerker/ster zal worden belast met
het verwerken van de administraties van onze cliënten,

met behulp van moderne computerapparatuur.

Ervaring op het gebied van automatisering is dan ook
gewenst.

In ons team van jonge mensen zoeken wij een mede-
werker/ster van ongeveer 25-30 jaar.

Voorts moet hij/zij beschikken over een aantal jaren

praktijkervaring op boekhoudkundig gebied en bij voor-

keur in het bezit zijn van het praktijkdiploma boekhou-

den.

Bij interesse voor deze functie gaarne uw schriftelijke

reactie ofeven een telefoontje en vragen naar dhr. J. L
v.d. Graaf of dhr. P. L. Bluijs.

Dnnfy.
%*

(De Gutte Moine

Voor gezellig tafelen

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932

Maandag gesloten.

Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.

Voor uw kopje koffie e.d.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neen daarom geen risico, maar laat het

. over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

OKB1DE
VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

tWJftt#)fcffi|K-i8iiiïil
:
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Voorkom verloren uren Beginde werkdag produktief met PCT ™
Want PCT rijdt 's nachts en levert voor de ochtend. '
Bel voor informatie: 03402 • 59900
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Bloemkool

per stuk

,98
Kom-

kommer
per stuk

Gniekse

Navëlinas
sinaasappelen

tas Ca 3 kilo

liiil

Magere
varkens-

lappen

7,95

yoghurt

literpak

if lil

pranger
^Leitiqnpf Appel;

Handappelen

Jonagold

kilo

3,49
Tarwebrood

knip öf rond

Kanis & Gunnink

snelfilter koffie

pak 500 gr

3,76
Altijd ^ölop ^rkeèrgjelé^

CELSIUSSTRAAT 102

8 SECEUROP
NEDERLAND

RUIM 33 JAAR
GESPECIALISEERD

IN BEVEILIGEN
EN BEWAKEN VAN

VELERLEI SOORTEN
OBJEKTEN IN MET

NAME DE RANDSTAD

Geïnteresseerden in

deze uitdagende funktie

verzoeken wij uiterlijk

15 januari 1992
een sollicitatiebrief

te richten aan:

Seceurop Nederland B.V.
afd. werving en selektie

Postbus 9021
1006 AA Amsterdam

Naast de normale beveiligingsaktiviteiten kennen wij een uniek
vorm van dienstverlening, de

SECURITY HOSTESS
dit zijn receptionistes-telefonistes, die na een gedegen
opleiding de receptie van onze relaties "bemannen" en buiten

de receptietaken zorg dragen voor de beveiliging van het

objekt.

Onze opdrachtgevers zien de Security-Hostess als het

visitekaartje van hun receptie.

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar deze vorm van
dienstverlening, starten wij eind februari 1992 een opleiding,

waarvoor wij gaarne in kontakt willen komen met dames die

aan "de volgende kwalifikaties voldoen:
- HAVO-niveau, eventueel MAVO-diploma
- leeftijd tussen 20 en 30 jaar
- behalve een goede uitdrukkingsvaardigheid in het

Nederlands, enige kennis van moderne talen
- representatief voorkomen
- goede kontaktuele eigenschappn
- in staat zijn tot samenwerking in een team én kunnen

opereren als „eenling"
- doorzettingsvermogen en flexibiliteit

- willen werken in onregelmatige diensten
- woonachtig in de direkte omgeving van Amsterdam
- het bezit van rijbewijs B
- bij voorkeur beschikken over eigen vervoer

Tijdens de opleiding, die 3 weken duurt, ontvangt u een
opleidingsvergoeding, na het behalen van de benodigde
certificaten treedt u in vaste dienst met alle voordelen die de
bedrijfs-CAO biedt.

PROVINCIE

Noord-/Do//anc/ BEKENDMAKING

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN
NOORD-HOLLAND

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis

(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 10 januari tot en met 10 februari I992, voor een
ieder ter inzage ligt het verzoek van de gemeente Zandvoort om
ontheffing van de verbodsbepaling(en) vervat in artikel 3, eerste

lid, sub b van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden

Noord-Holland voor het hebben van een geluidswal tussen het

circuitterrein en het terrein van Grandorado te Zandvoort.

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gede-

puteerde staten voornoemd (Postbus I23, 2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.

PAIDEIA

DEZE WEEK:

BRUINE BONEN
grote pot van 3,25 2.f^
voor een lekkere maaltijdsoep

WITTE KOOL
1000 gr O,75

gezonde en goedkope wintergroente,

met gratis recept

ZUURKOOL
100 gr O,25

bij ons altijd een kwartje per ons!

Januari is stamppotmaand bij

Paideia. Kom langs voor lekkere

aanbiedingen, de mooiste

wintergroentes en diverse

recepten voor stamppotten en
maaltijdsoepen.

Bloemendaalseweg 228 Overveen tel. 252267

Rousseaustraat 74 Haarlem Schalkwijk tel. 361509

(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

WAAROM BETAALT

lUBlJlEN ANDER
MEERVOOR

HETZELFDE PR0DUKT

Euro loodvrij ƒ 1 ,77
Super benzine ƒ 1 ,92

Diesel ƒ1,12

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

PK

STUDEREr
DAT DOE JE BIJ

DINKGREVE
De cursussen van Dinkgreve leiden op voor

diploma's die in het bedrijfsleven veel

gevraagd zijn.

In januari/februari gaan van start:

• Basiskennis Boekhouden (BKB)
• Praktijkdiploma Boekhouden • MBA • SPD

• Accountant-Adm. consulent • Loonadministratie
• PDI • AMBI «Secretariaat (Steno, Notuleren,

Machineschrijven, Tekstverwerking) • Middle

Management • Bedrijfscorrespondentie (Nederlands,

Frans, Duits, Engels, Spaans) • Middenstand/
Ondernemersopleidingen • Praktijkdiploma

Marketing • NIMA-A • NIMA-B

Cursusplaatsen: Amsterdam, Amstelveen,
Hoorn, Purmerend en Zaanstad.
Vraag het gratis studiepakket aan:

020-6761176
HANDELSOPLEIDING

DINKGREVE
onderdeel van PBNA

Willemsparkweg 31, 1071 GP Amsterdam.

Koninklijke PBNA b.v. en Handelsopleiding Dinkgreve zijn erkend

door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de

Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen.

algemene

zandvoortse sërvicedienst
Wij werken uitsluitend met vaklieden in ons bedrijf en

'Zijn daarmee gespecialiseerd in:

•k Allerlei soorten dakwerkzaamheden
* Verbouwingen
* Timmerwerkzaamheden
* Hang- en sluitwerk

* Stucadoors en tegelwerk

* Schilderwerkzaamheden
* Beglazing

* Loodgieterswerkzaamhede

Natuurlijk snelle service en garantie, maar vooral ook scherp
prijzen. Kortom bel ons gerust voor een vrijblijvende prijsopgav'

DAG- EN AVONDSERVICE EN GEEN VOORRIJKOSTEN.

Tel. 02507-31068

TE KOOP GEVRAAGD

winkelpand
IN CENTRUM.

Br. o. nr. 278336 bur. v.d. blad.

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

U zoekt vast en
zeker een hoge rente.

Bij de Verenigde Spaarbank nu
twee jaar lang een Wo extra.

Bij de Verenigde Spaarbank
begint het nieuwe spaarjaar
goed! Als u tot 31 januari 1992
minimaal ƒ 1.000,- twee jaar
lang vast zet, krijgt u maar liefst

814% rente (i.p.v. 7%%).

Kom snel langs bij ons
kantoor Grote Krocht
38 te Zandvoort voor
meer informatie.

varanlgd*
•?*arb«nk

Bellen kan natuurlijk ook:

tel. 17230-13039.

1 JAAR 0,25% EXTRA
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Grote contrasten
bij 'Paulus Loot'
In Atelier Paulus Loot kan de be-

zoeker de komende maanden grote
contrasten tegenkomen, met het
werk van twee verschillende kunste-
naars. Dat zijn de aquarellen en olie-

verfschilderijen van de in Zandvoort
woonachtige Hilly Jansen, en het fel

expressionistische werk van Anne
Frydrychowicz uit Munster. De ex-

positie is geopend tot en met maart
1992. Het atelier is te vinden aan de
Boulevard Paulus Loot 21 en ge-

opend op zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. De tentoonstel-
ling is een voorproefje van een expo-
sitie in de openbare bibliotheek, in
de maand februari.

Hilly Jansen is in 1957 in Amster-
dam geboren, maar heeft tot haar
achttiende in Zandvoort gewoond.
Na een verblijf van vijftien jaar in
België is zij sinds enige tijd weer
terug in Zandvoort. Hilly is autodi-
dact en schildert puur op gevoel.
Vooral haar kinderkopjes, haar gro-

te kracht, stralen een warme blijd-

schap uit. Daarnaast schildert zij

ook andere kinderportretjes,
'droomvrouwen' verweven met exo-
tische dieren, en fijngekleurde
bloemstukken met dikke olieverf.

De kunst die Anne Frydrychowicz
maakt, is geen 'gemakkelijke' kunst.
Maar gelukkig is er op het atelier

altijd wel iemand die de bezoeker op
professionele manier wat meer kan
vertellen over dit werk. Dit maakt
onze snelle, dynamische wereld
zichtbaar, vooral in het Duitsland
van nu, met zijn grote veranderin-
gen. Haar werk bestaat uit collages
en mengtechnieken, waarin gebruik
wordt gemaakt van felle kleuren en
teksten. Daarnaast is er ook grafi-

sche werk van haar aanwezig.

Verzamelbeurs
In het Gemeenschapshuis aan de

L. Davidsstraat wordt zondag 12 ja-

nuari weer een Verzamelbeurs
Zandvoort gehouden, met vele be-
kende en minder bekende verzame-
lobjecten. Voor de snuffelaars is er
een rommelmarkt waar men van al-

les kan vinden. Geopend van 10 tot
17 uur, entree gratis.

TC kUSt
StaC keur QL

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

• In Holland Casino Zandvoort wordt zondagmiddag een expositie ge-
opend van Gerard van lersel. De opening wordt om 12 uur verricht door
burgemeester Van der Heijden, waarna kunstenaar Nathalie van Eeren-
beemt een inleiding over het werk van Van lersel houdt. Op de expositie

toont de schilder zijn serie Jeu Imaginaire, plus een aantal recente tekenin-
gen en etsen. „Communiceren via beelden", zo omschreef een kenner de
sfeer van zijn werk. De expositie is dagelijks te bezoeken van 14.00 tot

02.00 uur.

Korte tips

• Het Patronaat, Zijlsingel 2 in Haar-
lem, opent het nieuwe jaar op een
eigenzinnige manier met The Wal-
kabouts. Deze undergroundgroep
treedt vrijdag 10 januari op, aanvang
21.45 uur. Zaterdagavond staat gita-

rist Jan Akkerman (o.a. bekend van
zijn solo in Russian Spy and I) met
zijn band op de planken. Dit talent
beheerst vele verschillende stijlen.

De meeste komen zaterdag zaterdag
aan bod, plus de laatste 'ontwikke-
lingen' die hij doormaakt. Aanvang
21.45 uur. Entree: vrijdag, 10 of 7,50

gulden (CJP/P-Pas); zaterdag 12,50

of 10 gulden (CJP/P-Pas). Voorver-
koop Toneelschuur en VVV-kantoor
in Haarlem.
• 't Lief toneel der blijde lustwaran-
de, tentoonstelling in Historisch In-

formatiecentrum Haarlem, Groot
Heiligland 47, Haarlem, tel.

023-256026. Aan de hand van oude
prenten en een maquette wordt een
beeld gegeven van de tuinaanleg bij

de Heemsteedse en Bennebroekse
buitenplaatsen in de periode
1750-1850. Open dinsdag t/m zater-

dag 12-17 uui\ zondag 13-17 uur.
• Spitsbergen, tentoonstelling die
t/m 9 februari een beeld geeft van de
walvisvaart op Spitsbergen. Pieter
Vermeulen Museum, centrum voor
natuur- en milieu-educatie, Moer-
bergplantsoen 20, IJmuiden. Tel.

02550-36726. Open mat/m vrij. 09.30
- 17.00 uur, zondag 11-17 uur.
• Toneelschuur, Smedestraat 23
Haarlem. Luipaard, Toneelschuur-
produktie, regie Hendrien Adams,
spel Diane Belmans en Gerrit Bons,
t/m 11 januari. Ivanov, een van de
eerste stukken van Anton Tsjechov,
door STAN/Maatschappij Discor-
dia, t/m 11 januari. De Seance, naar
teksten van Franz Kafka, door Fact,
dinsdag 14 jan. Ockhams Scheer-
mes, Titus Tiel Groenestege & Han
Romer op de grens van cabaret en
toneel, in een dialoog tegen de geza-
pigheid, 15 t/m 18 jan. Aanvang op-
tredens 20.30 uur.
• Haarlemse Jazzclub, Groot Heilig-

land 37, Haarlem: vrijdag 10 jan. Pe-
ter Guidi Quartet (swingende hard
bop) (entree 12 gulden, CJP/Leden 9

gulden), zaterdag Tom Kwakernaat"
Kwartet (moderne jazz). Aanvang
beide concerten 22.00 uur. Zondag
15.00 uur Bluessessions.

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw
reacties. Stuur uw brief naar de redactie

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Te lange brieven kunnen
worden ingekort. U kunt uw briefook
afgeven bij het redactiekantoor dat is

gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in

Zandvoort. De redactie is telefonisch

bereikbaar via nummer 02507-18648.

De kerstboom en
de brandstapel
Het Kerstfeest is weer voorbij. Ieder
met zijn eigen kater. Vrolijke gevoe-
lens toelevend naar deze dagen, en
eerst op zoek naar de mooiste kerst-

boom, die de sfeer moet bepalen.
Voor in de tuin of in de huiskamer.
Vol liefde wordt dan de boom aange-
kleed, met de meest dure lichten èn
ballen. Het pronkstuk, dat alle weel-

de draagt. 'O denneboom, o denne-
boom, wat staan uw takken wonder-
schoon'.
Alle gevoelens, zeker onze goede,
staan ten pronk, en natuurlijk, daar-

bij de gevoelens voor elkander. In
deze dagen, in de mens een welbeha-
gen, liefde, in overvloed tegen en
voor elkander. En dan, na deze weel-
derige dagen, even bijkomen. Nemen
een frissen wandeling, struikelend
over alle kerstbomen die op straat

zijn gegooid, zonder pardon.... afge-

dankt!
Dan, plotseling, doorzie ik , het
lijkt wel Pasen. Krijg een wrok in

mijn keel en denk... Wat zijn wij een
stelletje 'egoiïsten'ü! Beseffen we
dan nog niet wat we doen? Gelukkig
bestaat er hier (na veel strijd door de
eeuwen heen) een vrije meningsui-
ting voor de mens. Maar de kerst-

boom, die gaat gewoon weer op de
brandstapel.

H. van Dorth
Zandvoort

Auto gestolen
ZANDVOORT - De auto van een

63-jarige man uit Duitsland is op 5

januari vanaf het De Favaugeplein
gestolen. De man had zijn voertuig
op 4 januari daar geparkeerd. Een
dag later was de auto weg.

Zandvoortse cineastHarry Pot mét nieuwe documentaire op TV

Impressionisten, dat is al lang mijn grote hobby'
ZANDVOORT - „De impres-

sionisten? Dat is al lang mijn
grote hobby". Dat zegt de
Zandvoortse cineast Harry
Pot. Hij heeft net een boeiende
documentaire voltooid over de
Franse schilder Claude Monet,
waarvan morgenavond het eer-
ste deel op de televisie te zien
is. De omroepen krijgen meer
interesse voor dit soort pro-
gramma's, wat betekent dat
Pot zich heerlijk kan uitleven
op dit onderwerp.

'Ik schilder zoals de vogel zingt'.

Deze uitspraak is kenmerkend voor
het werk van de impressionist Mo-
net (1840 - 1926). Het is dus niet
vreemd dat het ook de titel is gewor-
den van de documentaire. Een schit-

terend 'beeldverhaal', zoals de
NCRV he,t noemt. Deze omroep
zendt morgen, vrijdag, om 22.50 uur
op Nederland I deel één uit, deel
twee volgt op 17 januari, 22.30 uur.
Het is een romantische speurtocht
geworden naar de levensloop van
Monet: de documentaire laat de kij-

ker bijna 'meeleven'- met alle voor-
spoed en tegenslag die de schilder
gedurende zijn leven ondervond.

Mahler
De sfeer wordt nog versterkt door

de muziekkeuze: Mahler. „Hij is in
hetzelfdejaar geboren als Monet. En
hij was een man van zijn tijd, een
man van de twintigste eeuw", zegt
Pot. „Maar ik heb eerst veertien da-
gen lang in mijn studio muziek al

zijn andere tijdgenoten zitten draai-

en. Toen wist ik het helemaal niet
meer". Tot hij korte tijd later Mah-
ler opzette.
De cineast is helemaal weg van de

impressionisten, een naam overi-

gens die indirect door Monet is ont-
staan. Een van zijn eerste werken
had de naam 'Impressie', maar dat
werd in de pers uitermate slecht ont-
vangen. Harry Pot: „Een van de jour-
nalisten schreef: 'Je kunt beter een
behangetje nemen, dat is beter afge-

werkt'. Hij noemde Monet spottend

een 'impressionist', naar de naam
van zijn schilderij". Net als bij ande-
re nieuwe stromingen, 'werden de
impressionisten aanvankelijk alleen
maar uitgelachen. „Men zei: het zijn

schetsen, die moeten nog uitgewerkt
worden".

.

Later kregen zij grote waardering.
Ook van Harry Pot dus. „De impres-
sionisten zijn al lang mijn grote hob-
by", zegt de cineast. Enkele jaren
geleden maakte hij al een serie over
Vincent van Gogh, het 'schilder-

sportret' van Monet lijkt een logisch
vervolg. Hij volgt de schilder bijna
op de voet, bij diens omzwervingen
door Frankrijk, Italië, Engeland en
Nederland. In ons land schilderde
hij onder andere de Zaan.

Hotelkamer
„We zijn op tal van locaties ge-

weest, waar Monet heeft geschil-

derd", zegt Pot'. „Zo kwamen we in

Chailly, waar hij, in verband met een
val, drie maanden op een hotelka-
mer had gelegen. Dat was in Lion
d'Or. Dan is het toch heerlijk als je

dat hotel vindt!".

Hetzelfde overkwam de cineast
toen hij met de cameraploeg van het
NOB in Parijs op de Boulevard
Friedland rondliep. Zij waren op
zoek naar het adres waar vroeger de
kunsthandel van Duran Ruel zat.

Hij verkocht gedurende een bepaal-
de periode de schilderijen voor Mo-
net. Op de boulevard was alleen
maar een andere galerie te vinden.
„Maar daar kon men ons wel door-
verwijzen. Toen we op het juiste

• adres aankwamen, hing daar een
bord van Duran Ruel". Het bleek dat
er nog steeds een kunsthandel was
gevestigd, op de eerste verdieping.
„Helaas was die gesloten", zegt Pot
met enige spijt in zijn stem.
De speurtocht leidde vaak door de

natuur. „Het leuke was, dat we aller-

lei locaties op zijn schilderijen in het
echt konden terugvinden. Met de af-

beeldingen erbij, konden we hier en
daar precies uitzoeken, waar hij had
zitten schilderen. Zelfs de bomen op
de schilderijen vonden we terug. Al
waren die natuurlijk wel wat groter
geworden", zegt de cineast, wijzend

• „We konden precies uitzoeken, waar Monet had zitten schilderen", zegt cineast Harry Pot. „Zelfs de bomen op
de schilderijen vonden we terug, al waren die natuurlijk wel wat groter geworden".

Foto Bram Stijnen

op kleine stammetjes op de doeken.
Op de film is te zien dat zij nu, onge-
veer een eeuw later, uitgegroeid zijn

tot forse bomen. Om deze plaatsen
terug te vinden, had Pot vrijwel alle

boeken over Monet in huis gehaald
die hij kon krijgen.

Seine
Het waren bijna allemaal plekjes

aan of in de buurt van water. „Monet
was gek op water", verklaart Pot.

„Bijna alle plaatsen in Frankrijk
waar hij heeft gewoond, liggen aan
de Seine". Daarnaast verbleef hij

ook aan de Franse kust. In Giverny,
waar een woning en atelier van Mo-

net in de oorspronkelijke staat zijn

bewaard, deed de cineast een opmer-
kelijke ontdekking: hij vond er het
familiegraf, in een hoek van de klei-

ne begraafplaats. In Giverny wordt
over deze plek gezwegen, om daar de
miljoenen bezoekers weg te houden.
Pot filmt tal van onderwerpen. Hij

is zijn loopbaan ooit met film begon-
nen, bij Cinetone, maar al snel daar-

na stapte hij over op de fotocamera.
Dat was het begin van een bloeiende
carrière. Als internationaal nieuws-
fotograaf was hij bij koninlijke be-
zoeken in het buitenland, maar ook
negen keer bij de Tour de France en
twee keer bij de Olympische Spelen,
in Helsinki en Rome. Daarnaast

maakte hij naam onder andere als

modefotograaf, bijvoorbeeld voor
Elegance en Avenue, en door de 'co-

vers' voor platenmaatschappij EMI.
Door een paar jaar geleden op-

nieuw het filmwerk op te pakken, dit

keer als regisseur/producent, heeft
hij gehoor gegeven aan een oude
droom. Bovendien kan hij zich nu
uitleven met zijn grote hobby, het
impressionisme. „Ik heb dat altijd al

schitterend gevonden. Maar bij de
omroepen was er vroeger nauwe-
lijks interesse voor dit soort pro-

gramma's". Harry Pot heeft alweer
een nieuwe schilder op het oog: De
Toulouse-Lautrec. „Ik heb alle boe-

ken al in huis".

ZANDVOORT - Maandag was het feest voor leerlingen en onderwijzend personeel van de Van Heuven Goedhart-

school. Zij mochten, onder leiding van schooldirecteur Gerard van de Laar, gratis in het subtropisch bad van Gran
Dorado terecht, voor een paar heerlijke uurtjes 'poedelen'. Reden van het feestje was het vijfentwintigjarig

jubileum van deze school.
Foto Bram Stijnen

Casino-dames goed op dreef
ZANDVOORT - De eerste

zaalhandbalwedstrijd van het
nieuwe jaar, van de mannen
van Casino-ZVM leverde een Nederlaag
17-22 nederlaag op tegen kam-
pioenskandidaat Odin. De da-
mes waren goed op dreef door
het tweede team van Odin,
eveneens gegadigde voor de ti-

tel, met 13-10 te kloppen.

maar dat een geslepen spelend Odin
iets te sterk was.

De mannen van coach Joost Berk-
hout hadden er erg veel zin in. Het
begin was dan ook zeer goed en
bracht spectaculair zaalhandbal op
de planken. Casino-ZVM bouwde
een verrassende 7-4 voorsprong op
en het duurde even eer het gerouti-

neerde Odin van de schrik bekomen
was. De Zandvoorters kregen zelfs

mogelijkheden op een ruimere voor-
sprong, maar lieten die liggen. Te-
gen een team als Odin is dat funest.

Odin kwam nog voor de rust terug
en nam een 9-10 voorsprong.
In de tweede helft bleef Casino-

ZVM tot de vijftiende minuut in het
spoor van Odin, 14-14. Het sterk spe-

lende Odin liep vervolgens uit en
deelde het moedig spelende Casino-
ZVM de genadeslag uit. Eindstand
17-22. Coach Joost Berkhout vond
dat zijn team erg goed gespeeld had,

Door middel van goed en snel

handbal werden de reserves van
Odin door Casino-ZVM op een ne-

derlaag getracteerd. In een zeer

spannende en gelijkopgaande partij

gaven de teams elkaar vooralsnog
weinig toe. Ruststand 5-5. In de
tweede helft tot 8-8 stuivertje wisse-

len, maar een tempo verhoging van
Casino-ZVM bleek genoeg voor de
verrassende overwinning. Casino-

ZVM liep uit naar 11-8 en verdedigde

de voordelige marge van drie doel-

punten bekwaam. De Zandvoortse
dames scoorden zesmaal uit zeven
toegekende strafworpen en dat is in

voorgaande wedstrijden weleens an-

ders geweest. Uitslag 13-10.

Coach Nicole Berkhout was dan ook
erg te spreken over haar team. "De
gevaarlijke aanvalsters van Odin
werden door de vier-twee verdedi-

ging goed uitgeschakeld. Bovendien
liep het aanvallend erg goed, zodat
de winst verdiend was".
Doelpunten Casino-ZVM mannen: Kees
Hoek 7, Guido Wcidcma 3, Menno Trouw 3.

Erwin Spruit 3, Gerard Uamlioff 1. Vrouwen:
Marsreet Sterrenburg 5, Els Dijkstra 2, Da-
nlëlie Blom 2, Sylvia Blom 1. VVendy van
Straten 1. Astrid Molenaar 1, Diana Pennings
1.

oog en oor

de badplaats door
;Cizv/y_

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Hoe het u vergaat weet ik niet.

Nu de feestdagen weer voorbij
zijn, kan ik een gevoel van melan-
cholie slechts met moeite onder-
drukken. De kerstkaarten die ik
heb verstuurd, zijn goed aangeko-
men. Geldgebrek noopte mij een
gedeelte van mijn heilwensen ei-

genhandig in de diverse brieven-
bussen te stoppen. Wellicht ben ik
u vergeten. Vandaar dat ik via

deze rubriek al mijn mede-dorps-
bewoners alsnog een gelukkig
1992 toewens.
Als ik terugkijk naar december,

die maand heeft voor mij altijd

een bijzondere betekenis. Aller-

minst gespeend van enige nostal-
gische gevoelens, laat de laatste

maand van het jaar immer een die-

pe indruk op mij achter. Ik teer
zogezegd gedurende de eerste elf

maanden op de indrukken die ik
gedurende deze periode heb opge-
daan. Reeds eerder schreef ik het:

Zandvoort is een geweldig dorp.
Haar inwoners zijn mij dierbaar.

Gedurende mijn jeugd zwierf ik
altoos langs Neerlands dreven op
zoek naar iets waarvan mij het
bestaan ten ene male onduidelijk
bleef.

Met- andere woorden: ik zocht,
maar ik wist niet naar wat. Nog
maar al te goed herinner ik mij
mijn provo-tijd in het begin van de
jaren zestig. Gestoken in een wit
pak en op blote voeten banjerde ik
toen door de Limburgse heuvels,
in de veronderstelling dat slechts
alleen ik de wijsheid in pacht had.
Mijn aversie tegen de gevestigde
orde bracht mij destijds vaak in
conflict met de overheid. Deze ver-

metelheid is in de loop van de ja-

ren enigzins afgezwakt. Maar: 'De
vos verliest wel zijn haren, maar
nooit zijn streken'. De vrijbuiter

in mij is gebleven.

Mortuarium
Hoewel niet hier geboren, voel

ik mij na een kwart-eeuw Zand-
voorter in hart en nieren. In die 25
jaar heb ik al veel veranderingen
meegemaakt. Drie burgemeesters
heb ik versleten en menig dorps-
bewoner zien sneven (doodgaan).
Het mortuarium aan de Post-
straat is voor mij bekend terrein.

'C'est la vie' zegt de Fransman. 'Zo
is het leven'. We doen het er maar
mee. Mocht u soms denken, dat ik
nu gebukt ga onder enige depres-
sieve gevoelens, dan kan ik u ge-

rust stellen: mij mankeert niets.

Integendeel. Zo aan het begin van
het nieuwe jaar kan ik niet nala-

ten, terug te blikken in het afgelo-

pen jaar. We hebben er met z'n

allen weer een leuke tijd van ge-

maakt.

In januari begon het al met de
onenigheid over de nieuwe straat-

namen op het woningencomplex
aan de Van Lennepweg. Tal van
Zandvoorters, die de oorlog heb-
ben meegemaakt waren - onder
leiding van Herman Landman -

van mening dat deze vernoemd
moesten worden naar drie dorps-
bewoners die in de Tweede We-
reldoorlog zijn gesneuveld. Het
gemeentebestuur besliste echter
anders. Het besloot deze straatjes

te vernoemen naar de in het ver-

lengde liggende Martinus Nijhoff-

straat.

Beroering
Later in de maand kregen de

bewoners inspraak op nieuwe ver-

keersstructuur-nota's. We hebben
het geweten. Vooral de bewoners
in 'de Zuid' en de neringdoenden
in het centrum sloegen ogenblik-
kelijk op tilt. Ter bevordering van
de doorstroming van het toeris-

tenverkeer dienden de auto's van
de recreanten langs de dorpsrand
geleid te worden. Via de Cornelis
van de Werffstraat en de Frans
Zwaanstraat dus. Ook het ver-

keersluw maken van het dorps-
centrum riep nogal wat vragen op.
Het afsluiten van de verschillende
straten zou de doodsteek beteke-
nen voor de plaatselijke onderne-
mers, zo werd gesteld. De carnaval
werd vanwege de Golfoorlog te-

recht afgelast. Het bericht vanuit
Den Haag over een dreigende slui-

ting van zo'n tweeduizend basis-
scholen in ons land, in verband
met de broodnodige bezuinigin-
gen in het onderwijs, zorgde even-
eens in Zandvoort voor de nodige
beroering. Ook de pachters van de
teellandjes in het duingebied voel-

den zich in de kou gezet. Vanwege
de aanleg van de voetbalvelden
van Zandvoortmeeuwen en de uit-

breiding van het Gran Dorado-
-complex dienden zij te verdwij-
nen.

Weggepest
Wie herinnert zich niet de com-

motie rond de Zandvoortse ope-

rettevereniging. Na het opstappen
van de toenmalige voorzitter en de
penningmeester leek het er heel
even op dat ook deze vereniging de
'tand des tijds' niet zou doorstaan
(we zitten inmiddels in februari).

Met het nieuwe seizoen in het ver-

schiet werden ook de strandpach-
ters behoorlijk op de kast gejaagd:

de strandstoelbelasting sloeg in

als een bom. Ook de Nicolaas-
school in de woonwijk Nieuw-
-Noord roerde zich, de verkeers-
onveiligheid op de Linnaeusstraat
was hiervan de oorzaak. De nieuw-

bouwplannen aan de Bramenlaan
in Bentveld brachten in de maand
maart ook de bewoners daar in

opperste beroering en in de Oos-
terparkstraat hadden de bewo-
ners slapeloze nachten van de ver-

keersoverlast. Het invoeren van
het strandstoelpasje deed heel het
dorp schateren.

De opening van 'het circus van
Heino' was nieuws van de eerste
orde. We kregen een nieuwe ge-

meentevoorlichter. Egon Snel-
ders nam de plaats in van Jeanine
van Ooijen. Zij was blij dat ze weg
kon, als eerste officiële voorlich-

ter van de gemeente heeft zij hier
een niet al te makkelijke tijd ge-

had. De grapjurken bijvoorbeeld,
die haar vloer 's avonds laat be-

strooid hadden met beschuit met
.muisjes, liggen nog steeds op het
kerkhof.

Dodenherdenking
De maand april bezorgde ons de

meeste bekendheid. Nog nooit wa-
ren er zoveel televisie-camera's en
fototoestellen op ons gericht, als

toen bekend werd dat de jaarlijkse

stille omgang werd afgelast. Een
dieptepunt in de Zandvoortse ge-

schiedenis. Zandvoort werd na
Scheveningen de meest populaire
badplaats van Nederland, ons
nieuwe souvenir werd een flop en
na het bericht van Eurotel om
naast het Casino een nieuw hotel
te gaan bouwen slaakte menig
dorpsbewoner een diepe zucht. In
de maand mei bleek de dodenher-
denking toch door te gaan. Zelden
liepen er zoveel dorpsgenoten
mee in de processie. De Zandvoor-
t-expres deed zijn intrede, er wa-
ren negen arrestaties tijdens een
roerig Pinksterweekend, de ge-

meente moest zeven ton bezuini-
gen vanwege het feit dat de recea-
tiewoningen op het Gran Dorado-
-complex niet meegerekend wer-
den bij ons woningbestand, en de
dorpspomp op het Gasthuisplein
kon eindelijk in werking worden
gesteld.

Barbaren
In de maand juni kwam een ver-

loren gewaand horloge na 53 jaar
weer terug in Zandvoort, De EMM
trok alsnog een schadeclaim tegen
de gemeente in en ... eindelijk was
het zomer. Voor de zoveelste maal
liepen de kelders in het centrum
onder, vanwege een uit de hand
gelopen regenbui onder. Verschil-
lende wanbetalers werden door de
woningbouwvereniging EMM uit

hun huizen 'gezet. In juli staat het
dorp wederom op zijn kop. De
grond aan de Van Lennepweg
blijkt vervuild met zware metalen
en andere polycyclitische troep,

buurtbewoners werden kwaad
over het afsluiten van de Bredero-
destraat, de bewoners aan het
Schelpenplein zijn de verkeerso-
verlast daar ter plaatse meer dan
zat en de 'Barbaren' winnen het
roeispectakel.

In augustus raakt het dorp we-
derom in rep en roer als blijkt dat
de lichtmasten op de voormalige
voetbalvelden aan de Vondellaan
omver zijn getrokken, (de schuldi-
ge is nog steeds niet bekend).
'American Sunday' wordt een suc-
ces. In augustus blijkt het bouw-
plan aan de Van Lennepweg drie
miljoen gulden duurder te zijn uit-

gevallen (wethouder van Caspel
krijgt het zwaar te verduren) en de
bewoners in de Zuid worden weer
woedend over de nieuw geplaatste
reclameborden. Het seizoen blijk

eerder afgelopen dan verwacht,
nog voor het einde van deze
maand zijn al veel paviljoenhou-
ders bezig hun nering af te breken.

Ruziën
In september raakt de raad ver-

deeld over de plannen van het col-

lege om het muziekonderwijs af te

schaffen, blijkt het renoveren van
de woningen aan de Prinsesseweg
niet geheel tot tevredenheid van
de bewoners te verlopen, raken de
bewoners aan de Zandvoortse-
laan, Haarlemmerstraat en de Ho-
geweg danig over hun toeren als

blijkt, dat zij hun voortuintjes
moeten kopen van de gemeente
moeten kopen. De Zandvoortse
hoteleigenaren ruziën over de
'lage' prijzen van het Beach Hotel
en de bouw aan de Oranjerstraat
blijkt toch door te gaan. In okto-

ber neemt de gemeente strafmaat-
regelen tegen de shoarmazaken en
er komt een meldpunt voor vrij-

willige hulp. In november wordt
er nog even gelachen: Gerard van
Duivenvoorde 'ontdekt' de mos-
selman. Zandvoort blijft alsnog lid

van het Muziekcentrum, de zuid-

buurt is nog steeds verdeeld over
het plan Paviljoen Zuid en er

wordt oppositie gevoerd tegen de
plannen van Bruynzeel. In de laat-

ste maand van het jaar blijkt de
kelder van het raadhuis enkele
schatten uit een ver verleden te

bevatten, maken de bewoners in

Noord zich zorgen over de voor-

malige Modderkommen en blijkt

de Kerst-In definitief niet door te

gaan.

Begrijpt u nu, waarom ik hier

nooit meer weg wil.

Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN
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UITVERKOOP Sony(ES), Yamaha, Teac, Harm Kardon, JBL,
Magnat, Infimty, Wharfedale + esl, Audioart, Solosound, etc

CARIDAX HIFI, Adm de Ruyterw 131 Asd , tel 020-6837362

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam

Divers personeel gevraagd

Holland Optical Company B.V.

het Nederlandse bedrijf voor moderne bnlleglastechniek,

zoekt voor haar optische receptslijperij

produktiemedewerkers

U kunt in een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid

worden tot optisch glasbewerker of coating-operator

Wij vragen
- opleiding op LTS niveau
- bereidheid in ploegendienst te werken
- dat u accuraat en netjes bent
- leeftijd 18-25 jaar

Sollicitaties te richten aan

Holland Optical Company B.V.
Verrijn Stuartweg 42 Postbus 234
1110 AE Diemen

Informatie

dagelijks tussen 10 00 en 12 00 uur,

telefoon 020 6903331 (Mw A Timmerman)

• Welke J of M wil mijn

hond tegen verg 2 x per d
uitlaten Tel 02507-14627

Kunst en antiek

Staand horloge met scheeps-

jesmechamek ƒ3250 Friese

staartklok met maan en cen-

trale datumaanwijzing ƒ 2000

Beide geheel oud gemaakt
Tel 05115 1100

Lessen en clubs

AEROBICS
o I v Anja v d Voort

Be! v info 19701 of 12215

ROCK 'N ROLL/SALSA cur-

sus/85 Ook zonder partner

Gratis proefles 020-6228667

• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie

Computerapparatuur
en software

* Tk gloednieuw dBase IV

boek door Addison-Wesley
geschreven voor 1 en 11,
290 blz, ƒ 30 vaste prijs

Tel 02507-18829

Kleding

De Vagebond
2e Hands Kinderkleding

Openingstijden dl 10-12,

woe 13-16, za 12-16 u. In-

breng op afspraak Tel

02507-18588/16983 Post-

straat 14

• Te koop zwarte smoking,

mt 48, dubbele knoop & smo-

kmgoverhemd, mt 37 Prijs

ƒ 100 1 x gedragen
Tel 02507-17165

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Ccfl/ E makelaars o.g. L|J

Tel. 02507-12614 NVM

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie

kantoor zijn opgegeven

• verloren/gevonden • weg/aan

komen lopen/vliegen • maximaal

5 regels • alleen voor particulier

gebruik • het aangebodene mag niet

boven ƒ300 uitkomen

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels

• brieven onder nummer • de verkoop

van uit hobby verkregen artikelen

• woningruil • personeel

gevraagd/aangeboden • onroerend

goed te koop/te huur

gevraagd/aangeboden • commerciële

Micro's

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

Gebruik bij het invullen van uw tekst

de coupon en voor iedere letter, punt,

komma of cijfer één vakje.

Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele

woorden of lettergrepen.

Zoals het voorbeeld aangeeft.

T
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Zandvoorter in 1731 'gewurgd en geblakerd'

_9 Zandvoorts
" Nieuwsblad

Het kelder van het Raadhuis houdt interessante 'schatten'
verborgen, zo bleek onlangs uit een onderzoek van de twee
ambtenaren Jan Voorderhaak, archiefmedewerker, en Sjoerd
Veen, hoofd interne zaken. Zo kwamen er stukken boven van het
oude Gasthuis, waaruit bleek dat dit in 1583 is opgericht.
Daarnaast kwam er ook een verslag van een bijzondere
rechtszitting boven water. Dat betrof een Zandvoorter die op 24
juni 1731 voor het Haarlemse stadhuis werd gewurgd en
'geblakerd, omdat hij ontucht met zijn dochter had gepleegd. Ook
zij werd om het leven gebracht. Jan Voorderhaak wist het uiterst
moeilijk leesbare handschrift te 'vertalen', het resultaat is

hieronder te lezen. De namen van de betrokkenen zijn

weggelaten.
'

Formaliteiten van de Hoge
vierschaar van Kennemerland ter

gelegenheid van de heer Hoge
Baljuwse rechtseis. (Baljuw:
ambtenaar door de landsheer of

heer van een heerlijkheid met de
rechtspraak in een zekere
landstreek belast.)

De heer Hoge Baljuw, doet aan de
leenmannen (mannen die een leen
hadden, bijv. landadel) ter hand
stellen, de aanklacht in eis en
conclusie, op en tegen de confessie
(bekentenis van schuld aan een
strafbare of laakbare handeling)
van de gevangene en vindende
documentatie.
Drie dagen daarna, verzoekt de

Weledelgestrenge, door denzelve
secretaris, dat de edelachtbaren, de
heren Leenmannen, anderen daags
gelieve te companeeren (bijeen te

komen) op stadhuis in de
burgemeesterskamer (onder in)

tegen 10 uur.
De vergadering compleet zijnde,

zo spreekt de heer hoofd, baljuw
dezelve aan, met deze woorden in

supstantie (in hoofdzaak)

.

Edelachtbare heren, nadat het aan
uw edelachtbare kennelijk genoeg
is, dat ik hun edelachtbaren heb
verzocht, tot deze zitting, namelijk
om de persoon van '. . . (nu
gevangen) voor te stellen, en te

zijner aanhoren, aan u
edelachtbaren, mijn eis en
conclusie over zijn crimineel gedrag
te maken, zo zullen mijn u
edelachtbaren goed vinden, vooraf
ons gebed aan God almachtig te
doen, dat zijnde dat het zijn

goddelijke majesteit behaagt ons te

sterken met zijn geest, opdat wij

met zijn kracht, naar gerechtigheid,
justitie mogen doen. Dit
verzoekende voorstel, door
leenmannen (door de heer
president) zijnde toegestaan, leest

de secretaris t'gebed overluijd, na 't

eindige van hetzelfde, wordt de deur
van de kamer geopend, praktizijns
(rechtsgeleerden) binnen geroepen
en de patiënt (misdadiger- in betr.

tot de beul) daar gebracht.

Overluijd
Wanneer de secretaris, op bevel

van de Hoofdbaljuw, ten aanhore
van alle mensen met geopende
deuren, de eis en conclusie
overluijd voorleest, na welke
emdiging de heer Hoofdbaljuw
vraagt, of er ook iemand is, die daar
tegen, voor de gevangene, iets zoude
willen inbrengen, zich te moeten
melden, ondertussen, doet de
procureur, door de secretaris, zijn

opsomming der zaak.

Dit gedaan zijnde, moet de
gemeente de kamer uit, de
gevangene werd naar de boeien
gebracht en de heer Hoge Baljuw
gaat ook uit de kamer, de deur werd
gesloten, als wanneer de confessies
en andere stukken, zo er mochten
zijn, ook werd de deductie
(redenering waarbij men -

uitgaande van het meer algemene;
tot het bijzondere besluit) van de
heer baljuw (indien zijn

edelgestrenge er een heeft
bijgevoegd) door de secretaris op
het verzoek van de leenmannen
gelezen.

Voorts gaat men over tot

stemmen, die gedaan zijnde, neemt
de heer President dezelve op, dan /

met goedvinden van de leenmannen
en op order van de heer President, /

wordt door de secretaris, de
deurwaarder of bode binnen gebeld,
die op orders van de heer President,
de heer Hoge Baljuw dan binnen
verzoekt.
De heer Hoge Baljuw in de

vergadering gekomen en in zijn

plaats gezeten, hoort uit de mond
van de heer President, het resultaat
van heren leenmannen op zijn eis

en conclusie, die hij tegen de
gevangene heeft genomen gehad.

Predikant
Wanneer (over de gevangene 't

vonnis des doods besloten is) wordt
de predikant verzocht in de kamer
te komen, daar nam zijn eerwaarde,
aan de zijde van de heer Hoge
Baljuw, plaats in een stoel en door
de heer Hoge Baljuw werd verzocht,
de patiënt te assisteren ter berouw
van 't begane delict, leetweze, en
genade God, zijner ziele te erlange.

Dan gaan de Baljuw en
leenmannen tesamen, met de
predikant, naar de pijnkamer, waar
de patiënt ook werd gebracht,
alwaar hij uit de mond van de heer

Drugs in horeca-inrichtingen
De gemeenteraad heeft in de-

cember ingestemd met de nota
Aanpak van druggebruik en
drugshandel in horeca-inrich-
tingen. In deze nota wordt aan-
gegeven hoe de gemeente de
drugshandel in horecagelegen-
heden en de overlast als gevolg
hiervan wil aanpakken. Het in
de nota geformeerde beleid is

op 1 januari 1992 in werking
getreden.

Het aantal horeca-inrichtingen
waar (soft)drugs worden verhan-
deld neemt toe. Het Openbaar Mi-
nisterie kent aan het vervolgen van
verkoop van softdrugs in kleine hoe-
veelheden (hetgeen meestal het ge-

val is bij deze 'coffeeshops") geen
hoge prioriteit toe. Tegelijkertijd

wordt een toenemend aantal neven-
effecten geconstateerd: overlast,

verstoring openbare orde, gevoel
van onveiligheid, bedreiging van de
openbare gezondheid e.d. Bij handel
in harddrugs ligt dit anders. Hier
treedt het O.M. wel direct op.

Zorgvuldig
De toena,me in handel in softdrugs

en de genoemde neveneffecten heb-
ben de gemeente doen besluiten ze
zoeken naar bestuurlijke middelen
om druggebruik en drugshandel in

de horeca te 'ontmoedigen". Dit ont-

moedigingsbeleid is neergelegd in

de nota.
Kern van het beleid is dat bij hore-

cagelegenheden waarvan bekend is

of vermoed wordt dat er handel in of
gebruik van verdovende middelen
plaatsvindt, de geldende wettelijke
regels zeer zorgvuldig en nauwgezet
zullen worden nageleefd. Hiervoor
beschikt de gemeente over een aan-
tal instrumenten. Daarbij kan on-
derscheid gemaakt worden tussen
preventief beleid en repressief be-
leid.

In de preventieve sfeer wordt bij-

voorbeeld, anders dan wellicht voor-
heen, niet meer gedoogd dat 'ver-

dachte' bedrijven reeds beginnen
met exploitatie alvorens alle wette-
lijke vergunningen zijn verleend.
Te denken valt aan de vergunning

op grond van de Drank- en Horeca-
wet, de vergunningen die verstrekt
worden op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
(terrasvergunning etc), maar ook
andere vereiste vergunningen zoals
bijvoorbeeld een hinderwetvergunL
ning.

Vergunningen
Daarbij dient wel in het oog gehou-

den te worden, dat genoemde ver-

gunningen niet kunnen worden ge-

weigerd louter op grond van het ver-

moeden dat drugshandel plaats-

vindt. Wel of niet verlenen van de
vergunningen dient getoetst te wor-
den aan hetgeen er met de vergun-
ning geregeld wordt.
Repressief beleid: wanneer straf-

bare feiten worden geconstateerd, of
overtreding van de wettelijke regels,

kan de gemeente besluiten tot (tijde-

lijke) intrekking van de vergunning
of zelfs tot (tijdelijke) sluiting van
het etablissement (bestuursdwang).

Bij het constateren van handel in
harddrugs zal direct worden overge-
gaan tot intrekking van de vergun-
ning, of bij alcoholvrije inrichtingen
het verlof.

In de nota wordt een aantal crite-

ria genoemd op grond waarvan kan
worden opgetreden tegen de handel
in of het gebruik van softdrugs. Zo
wordt opgetreden bij het in gevaar
zijn van de openbare orde, de veilig-

heid of het woon- en leefklimaat.

Optreden
Ook bij openlijke affichering of

verkoop aan kinderen jonger dan 16
jaar zal worden opgetreden. Het is

wel zo dat de genoemde feiten onom-
stotelijk vast moeten staan. Vanzelf-
sprekend zal over een en ander goed
overleg gevoerd worden in het zoge-
heten 'Driehoeksoverleg' (overleg
tussen burgemeester, korpschef en
officier van jusitie).

Met het voeren van het in de nota
geformuleerde beleid gaat de ge-

meente er van uit, dat het mogelijk
is de handel in en het gebruik van
(soft)drugs dermate te ontmoedi-
gen, dat niet alleen de handel en ge-

bruik uit volksgezondheidsoverwe-
gingen worden teruggedrongen
maar ook de ondervonden overlast
wordt verminderd.
Voor nadere informatie: bureau

Voorlichting, telefoon 02507-61492.

Voorwerpen op weg of trottoir
De gemeenteraad van Zand-

voort heeft onlangs ingestemd
met de nota Voorwerpen op de
Weg/het Trottoir. De nota
gëëft aan onder welke omstan-
digheden en voorwaarden de
openbare weg voor andere dan
ver keersdoeleinden gebruikt
mag worden. Het nieuwe be-
leid is op 1 januari 1992 gestart.

Het toeristisch karakter van
Zandvoort brengt met zich mee, dat
er naast de winkels en bedrijven re-

latief veel horecagelegenheden zijn.

Als gevolg hiervan vindt men vooral
in het zomerseizoen op vele plaatsen
in de gemeente terrassen, (winkel-

) uitstallingen, reclameborden, zon
nèschermen e.d. zowel op als boven
het trottoir. Het blijkt dat de be-

stemmingvan de trottoirs - voetgan-
gers gebied - met name in het cen-
trum in het nauw is gekomen.
Voor voetgangers en vooral voor

rolstoelgebruikers en mensen met
küiderwagens is het vaak onmoge-
lijk om op normale wijze hun weg te

vervolgen. Gehinderd door de diver-

se obstakels moeten zij vaak uitwij-

ken naar de rijbaan. Regelmatig
leidt dit tot gevaarlijke situaties.

Motie
In augustus 1990 heeft de gemeen-

teraad een motie aanvaard die stelde
dat deze overlast moest worden te-

ruggedrongen. Ter uitvoering werd
de „werkgroep overlast" ingesteld.

In deze ambtelijke werkgroep parti

cipeerden diverse sectoren en dien-

sten, waaronder ook de politie.

Een en ander heeft geresulteerd in

een ontwerp-nota, die juni 1991 door
het college is vastgesteld voor de in-

spraak.

Tot half augustus kon men inspre
ken. Hierna zijn de inspraakreacties
verwerkt en is de nota vastgesteld.
Hierna is de nota ter instemming
aan de gemeenteraad aangeboden.
Het is zeker niet de bedoeling om

andere activiteiten dan verkeersacti
viteiten op de weg te verbieden. Dit

zou immers de levendigheid van het
straatbeeld te veel aantasten.
Wel moet er ordening aange-

bracht worden, opdat de weg - en
vooral het trottoir - aan de oor-
spronkelijke bestemming kan blij-

ven beantwoorden.

Duidelijkheid
Bovenal moet er duidelijkheid ge-

schapen worden. De uitgangspunten
van de nota zijn dan ook:

- de regels moeten duidelijk zijn,

zodat iedereen weet waar hij aan toe
is;

- de regels moeten op de praktijk
zijn toegesneden;

- op de naleving van de regels
moet consequent worden toegezien.
Om meer concreet aan te geven

aan welke regels men zich moet hou-
den, zijn twee categorieën beleidslij

nen ontwikkeld: algemene beleidslij

nen die voor alle objecten gelden en
specifieke beleidslijnen die voor de
afzonderlijke objecten gelden.
Een belangrijke algemene beleids-

lijn is dat voor het trottoir een obsta
keivrije zone geldt van minimaal
1.20 meter. In de toekomst zullen
vergunningen voor onbepaalde tijd

worden verleend. De ondernemers
hoeven dus niet elk jaar opnieuw
een aanvraag in te dienen.

Bij ondernemerswisselingen van
een bedrijf dient men wel ten behoe-
ve van de administratieve verwer
king de gemeente hiervan in kennis
te stellen in de vorm van een her
meuwde aanvraag.

Breedte
Voor de terrassen moet naast de

obstakelvrije zone van minimaal
1.20 meter, een ruimte met een mi
male breedte van 1.20 meter be-
schikbaar zijn t.b.v. de exploitatie
van een terras. Dit betekent dat het
trottoir dus zeker 2.40 meter breed
moet zijn. In de ontwerp-nota werd
de minimale breedte voor een terras
gesteld op 1.50 meter; echter, uit de
inspraakreacties kwam naar voren
dat dit nogal vergaande consequen-
ties bleek te hebben voor veel terras-

sen in Zandvoort. Naar aanleiding
van de inspraak is de nota hier aan-
gepast.
Dit neemt niet weg dat het nieuwe

beleid consequenties heeft voor de
exploitatie van bepaalde horeca-in-
richtingen. Voor de terrassen die

niet aan de nieuwe eisen voldoen,
maar voor welke reeds een vergun-
ning is verleend zal een korte over-
gangstermijn van één jaar worden
ingesteld. Bij het vaststellen van
deze termijn heeft het belang van de
voetgangers een grote rol gespeeld.
Om de controle te vereenvoudigen

zal door middel van markeringen op
het trottoir worden aangegeven
waar de grenzen van de verschillen-

de terrassen liggen.

Uitstallingen
Voor wat betreft de winkeluitstal-

lingen zal aan de hand van de in de
nota uitgewerkte criteria per winkel
worden beoordeeld wat de maxima-
le afmetingen mogen zijn. Daarbij
zal in de toekomst per winkel/hore-
ca- inrichting slechts één reclame- of
aanduidingsbord mogen worden ge-

plaatst. Dit bord dient een directe
relatie te hebben met de activiteiten,

die in de winkel/horea-inrichting
worden ontplooid.
Ten aanzien van de tijdelijke sand

wich/driehoeksreclameborden
wordt het maximaal toegestane aan-
tal per evenement gesteld op 15. Dit
was in het verleden 25. Tevens zul-

len deze borden alleen worden toe-

gestaan voor activiteiten die toeris-

tisch van belang zijn voor Zand-
voort.

De handhaving van het geformu-
leerde beleid is een taak van de poli-

tie en de gemeentelijke milieuwach
ter Naast justitieel optreden (pro-

cessen-verbaal) bij overtreding, zal

ook bestuurlijk kunnen worden op-

getreden door brj voorbeeld (tijdelij-

ke) intrekking van de vergunning.
De ondernemers worden per brief

op de hoogte gesteld. Voor nadere
informatie kan men zich wenden tot

de sector Grondgebied, afdeling Al-

gemeen Bestuur, telefoon 02507-

61475, of Bureau Voorlichting, tele-

foon 02507-61492.

Hoge Blajuw werd aangezegd, dat
hij, volgens vonnis van heren
leenmannen, een man des doods is,

vermanende hem, God met gebeden
en smekingen aan te roepen ter

vergiffenis en behoudenis zijner ziel

voor 't verderf.

Na die recommandatie
(aanbeveling) komt de Heer
Predikant uit een ander vertrek,
dwar dezelven, gedurende de
voormelde vonnis verkondigde en
Baljuws aanspraak, zich onthouden
heeft bij de vergadering, als wanneer
de heer Hoge Baljuw; aan zijne
eerwaarde, de assistentie bij de
gecondemneerde (veroordeelde),
ernstig recommandeert, zo eindigt
de cessie, dit was vrijdag morge, met
afspraak om de volgende
dinsdagmorgen, om elf uren,
wederom bijeen te komen op het
stadhuis, om te assisteren bij de
executie van het vonnis.
Dien volgende dinsdagmorgen om

elf uren, de vierschaar wederom
zijnde geconvoceert, en de
hoofdbaljuw en leenmannen aldaar
(in burgemeestersvertrek op 't

stadhuis) gecompareerd zijnde,

werd het vonnis geresumeert, en
geen oppositie vindende, door
leenmannen ondertekend.

Scherprechter
Hier op werd de scherprechter in

de vergadering geroepen, en daar
gekomen, wordt door de baljuw;
'aan hem geordonneerd wat straf hij

aan gevangene zal applizeeren.
(toepassen)
Dan vroeg de Baljuw aan

Leenmannen hun toestemming, om
met de executie voort te gaan en
werd bij toestemming door de
baljuw geordonneerd, de predikant
die zich ter assistentie bij de patiënt
bevindt, te verzoeken in de
vergadering te komen alwaar hij op
een stoel bij de baljuw geplaatst
zijnde, gevraagd en rapporteert, hoe
hij de patiënt heeft gevonde,
inmiddels werd de patiënt uit zijn

gevangeneplaats, in de
vergaderplaats van de vierschaar
gebracht, geassisteerd door een
zielentrooster, die 't zijn werk doet
zijn, de patiënt stichtende en
troostende te secondeere en te

vermanen (den selve vergezellende)
tot op 't schavot; alwaar hij

geplaatst werd, voor het
baljuwvenster, opdat hij gezien
moge worde, door de gemeente,
aldaar hij zo blijft staan, gedurende

dat de secretaris (staande naast de
baljuw in het venster) het cneme,
de eis en het vonnis, publiekelijk
aan de gemeente voorleest,
gedurende welke lezinge, het
klokkie van 't stadhuis geluid werd,
om alle man van de te voltrekken
executie te verwittigen.

Kussen
Met het eindige van de lezinge,

kome de baljuw en secretaris van de
vensters op hunne plaatsen zitten
en de patiënt in de kamer, wanneer
de predikant op een kussen knielde,
te gelijk valt de patiënt op zijne
knie, aanhorende (nadat hij met
korte woorden, door de predikant
met troostrijke reedene is

toegesproken, en vermaand, uit
grond van zijn hart, vergiffenis
zijner misdaad en de bezondems
zijner ziel aan God almachtig te

smeken) een ziel voerende gebed,
na zulks te hebben voltooid met het
volmaakste, door onze zaligmaker,
aan ons nagelaten, staat de
predikant op, alsmede de patiënt.
Die dan door de Baljuws

bedienden werd overgeleverd aan
de scherprechter, die hem, de
nodige banden, hem hebbende
aangedaan op 't schavot brengt en 't

vonnis volvoerd.
De predikant accompagneerd de

patiënt op 't schavot, en keert van
daar binnenskamers, wanneer 't

hem gelieft.

't Vonnis wezende geexecuteert,
doet de Baljuw, alsmede de
president van leenmannen een
compliment van dankzegging aan
de predikant, voor de goede
assitentie 't welk door hem
heuselijk beantwoord werd
vergezeld met wensen, dat God
almachtig, steeds baljuw en
leenmannen met zijne geest en
wijsheid te sterken, ter teugeling
van alle boosheden en gruweldaden
etc, zo als het die opperste
majesteit behaagd heeft, in deze u
met zijne geest te sterken, ter
uitroeiing van de ongehoorde
verfoeilijke crime, der zo even
geëxecuteerde: ondertussen is de
scherprechter en alle particulierne,
die in de kamer gekomen waren, uit

de kamer vertrokken.

Versnapering
Wanneer de baljuw een

versnapering van kolombijntjes
(cakeje van zeer zacht gebak)

• Het heeft amb-
tenaar Jan Voor-
derhaak heel
wat werk gekost,
om het moeilijk
leesbare hand-
schrift te verta-

len.
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engelse cake, een fles sec en wat
likeur op tafel doet zetten, en aan
leenmannen, predikant en
zielentrooster presenteert en nadat
een ieder, die 't geliefde er wat van
had genoten / ter wijle inmiddels de
gemeente van de markt was
vertrokken, / bedankte de baljuw de
leenmannen, voor het goede recht,

dat ze op zijne eis, wel hebbe gelieve
te laten doen, schijdend zo van
andere.

Dit hebbe alzoo bijgewoond, ter

occasie der gevangenisse van X,
alias Y en des zelfs dochter, door
hem bevrugt van 't kind, door haar
ter wereld gebracht, ten tijde als

man en vrouw / voluntair
(vrijwillig) en onverminderd zijn

vrouw haar moeder in leven /

vleselijke gemeenschap gehoude,
zijnde hij gewurgd en geblakerd uit

galgeveldt op een rad gezet en zij

gewurgd en begraven den 24 juni
1731 op het schavot van het

stadhuis van de stad Haarlem,
Baljuw, leenmannen, secretaris.

Gevoteert, over X
S gewurgd, geblakerd en op het

rad
F idem
L onthoofd, lichaam op 't rad en

de kop op een pen
S. gewurgd, geblakerd met de

benen aan de galg
P. gewurgd, geblakerd en op 't rad
D. gewurgd, geblakerd met de

benen aan de galg
F. onthoofd, 't lichaam op 't rad

en de kop op een pen
Gevoteert over de dochter
S. met 't zwaard onthoofd en

begraven
F. gewurgd en begraven
L. gegezeld en voor eeuwig

verbannen
S. Gewurgd en begraven
P. idem
D. idem
F. met het zwaard onthoofd en

begraven

De Verenigde Spaarbank

geen bank van de klok

Ook in '92 hebben wij meer tijd voor u
Veel geluk in het nieuwe jaar; dat wensen mijnmedewerk (st) ers en iku van

harte toe. Een veelbelovend jaar dat zonder meer Olympisch wordt.

Als rayondirecteur van de Verenigde Spaarbank wens ik u niet alleen geluk,

maar vooral ook wijsheid toe. De wijsheid om in

1992 de tijd te nemen voor de dingen die écht

belangrijk zijn. Zoals een goede pensioenvoor-

ziening en de juiste verzekeringen. Sommige
financiële zaken kun je immers niet laten lopen.

Bij de Verenigde Spaarbank gaanwe ersamen met

u voor zitten. We nemen de tijd voor een uitge-

breid, deskundig advies voor al uw financiële

zaken. U kunt op óns rekenen!

Graag tot ziens.

W.J. Halsema, Rayondirecteur

Zandvoort, Grote Krocht 38, tel. (02507] 13039.

De Verenigde Spaarbank doet meer.

Ook in 1992. verenigde
spaarbank



WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-1 0-11-12-1 3-1 4-1 5-1 7-19-21 -22 7/8/9 JANUARI 1992 21.11

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle

edities van Weekmedia, t.w. : Amsterdams Stadsblad,

Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Hel Parool, Wibautstraal 1 31

Amsterdam.

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelslijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,

Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schrillelijke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Alfa Romeo
Sprint 1,5 QV zwart uitv. '86,

sportvelgen, getint glas, 5
versn. ƒ7950. 020-6977019.

Bellen na 18 uur.

BMW

Asmoco
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-serie

bj. '83 t/m '91

Inruil/leasing/financiering

020-6943093

Citroen

Ax Image 90, 21.000 km, getint

glas + spoiler, achterruitenw.

ƒ 14.000, fin. mog. 020-6691758

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

T.k. Citroen GSA X2 '84 LPG
apk gekeurd (Citr.dealer).

Vr.pr. ƒ 1950. 02993-71955.

ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ55,- per dag

incl. BTW en verzekering

en o.a. BX en ZX
Tel. 020-6932750

S. Stevinstraat 12a, A'dam

Ferrari

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng-

de Lincoln's 7,85 m. lang, wit

en blauw, type '91. Bel

Meijers BV: 030-444411.

Fiat

RAT RITMO 70 CL, LPG, bj.

'85, APK 12-'92, 5 versn.,

ƒ3000. 020-6880272.

Fiat Tipo 1.6 i.e., bj. '88, wit,

stuurbekr., i.z.g.st., rijdt per-

fect, ƒ 14.500,-. 020-6105478.

Uw Citroënspecialist biedt aan:

type, bj., ƒ,

BX 16 TGI break,

wit, 6/90, ƒ26.900,-

BX 14 RE, grijs

met., 2/89, ƒ17.250,-

BX 14,

bord.rood, 8/88, ƒ13.900,-

BX 19 TD
wit, 1/90, ƒ 19.950,-

Mazda 313 g/x 5 drs.

rood, 9/87, ƒ13.500,-

Swift 1.3 GS,
blauw, 7/89, ƒ 17.500,-

Opel Kadett 1.3i

zwart 9/89, ƒ 18.500,-

Inruil/financiering en 2 jr.

garantie mogelijk

Autobedrijf WIM VAN AALST,
02979-84866, Mijdrecht.

Rover
Door inruil:

ROVER 825 Ipg Sterling, LPG,
mrt '88, APK 4-'92, als nieuw.
Zeer luxe wagen, ƒ24.000.-
Import USA Cars, Keurenpl. 9,

A'dam-Osdorp. 020-6670121.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A.Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Ford

Honda

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans,

Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens o.a. Beretta, Corsica,
Caprice, Buick Park Avenue. Volledige garantie, service

en onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen.
Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp

Tel. 020-6670121.

Nissan

HH. h., tegen inruilprijs: Blue-

bird 2.0 SLX, 4-drs„ grijs met.,

elektr. dak, LPG, stuurbekr.,

I.m. wielen, 4-'89, ƒ 15.500.

Bluebird 1.6 LX, wit, stuurbekr.,

LPG, 11 -'88, ƒ11.750. Sunny
1.4L,3-drs.,wit,1-'89, ƒ 12,750.

Autobedrijf BEREBEIT, Amstel-

dijk 25, 020-6627777.

Nissan Stanza, 4-drs., bj. '82,

met. lak in z.g.st. ƒ 2900.-

EXPOCAR TRADING
Tel. 020-6153933.

Lada

AUTO SERVICE WETTER
Al onze occasions met ster:

1 jaar garantie.

Aanbieding van de week:
Honda Accord, aero-deck, 2.0

liter, Lpg, 11 -'88 ...ƒ21.750.
Lada 2104 1.3 1988, ƒ 7.750*

Lada 2105 1.51986, ƒ 3.5000
Lada 2107 1.5 1987, ƒ 5.750*

Volvo 343 L ..1982, ƒ 2.500

Saab 900 GLS 1983, ƒ 4.250

Zwanenburgerdijk 503,

Zwanenburg. Tel. 02907-6572

Lada 1200 S 1986, 49.000 km,
1e eig., i.z.g.st, ƒ3.200.
Tel. 020-6004181 na 18 uur.

LADA BONTEKOE
Altijd aantrekkelijke occasions
APK gekeurd, BOVAG garantie

Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-6992865.

Opel

± 12 GEBRUIKTE

Scorpio's

in perfecte

A 1 conditie

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i

Diesel, 5-bak, L.P.G.

Prijzen van ƒ 18.650-

tot ƒ 34.650-

Bel voor informatie

OFF. FORD DEALER
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.

Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441.

Opel Corsa 1.2 S,bj. '86, 5 drs.,

bordeaux rood, APK, rijdt per-

fect, ƒ 5950,-. 020-6105478.

Opel Kadett bj '84. 3 drs. APK
tot dec'92. Vr. pr. ƒ6.000.

Tel. 020-6981749 na 18.00u.

Opel Kadett GSl 1.8 m. '86, wit,

15 inch spr. vlg. int. in perf. st

extra set bnd. stereo, ƒ 13.950/

fin./inr./gar. mog. 020-6105478,

Opel Manta 1 .8 S bj. '82, wit

met nw. type mot., zeer goed
onderh., auto rijdt perf. ƒ 3250,

020-6105478.

Opel Rek. 2.0 S, LPG, m. '84

i.z.g.st., ƒ3950,-. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

Opel Rekord diesel, bj.

sportvlg., cv., ƒ 1750.-

EXPOCAR TRADING
Tel. 020-6153933.

'82,

Hyundai

Over garantie gesproken

HYUNDAI OCCASIONS
met 2 jaar garantie

alleen bij:

AUTOKROOY
TT. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
020-6310615.

Mazda

Mazda 929 S 2.2i GLX Aut.

demo; nu ƒ54.000.- kent.

blank. Mazda D. 02908-3231

Mercedes-Benz

Van part. z.g.o. Merc. 190D
met ABS elec. dak + ramen
temp.mt. bj. '87, kent. '88 enz.

Tel. 02503-14169. Evt. inruil kl.

auto. ƒ 33.500,-.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel. 020-6433733.

J. LANCKER BV MITSUBISHI
occasions 3-24 'mnd. garantie.

Weesp tel. 02940-16619.

Mitsub. L-300, 2.5 dies. 1 1/88,

Apk. 11/92, perf. staat, prijs:

ƒ 13.500.-. Tel. 020-6457389.

Meer Waar Voor Uw Geld!

Peugeot
205 XE Accent, rood 45.000

205 XE junior, wit 25.000

205 XE Accent, wit 34.500

205 XE Accent, blauw 9.100

205 XE Accent, blauw 37.630

309 GLD rood 63.000

309 XR, rood 46.000

309 XRD. d. grijs met 68.000

309 XL Profil wit 37.370

309 GL 1.3, rood 71.000

309 XE 1.3, blauw 45.000

405 GL 1.6i, grijs met 28.700

405 GL, wit 27.000

405 SR 1.9 wit 120.000

405 GRD blauw ' 115.000

405 GRD blauw met 75.000

505 GR 2.2 inj., grijs met 55.000

Fiat Uno 60S, zwart 49.300

Opel Kadett 1.3, wit 96.000

Daihatsu Cuore, blauw 49.000

Lancia Yio Fire, grijs met 13.000

Ford Escort 1.3 grijs met. . : . . . 104.030

Mitsubishi Sapporo GL bj. '80,

bruinmet. goed onderh. auto,

geen roest, ƒ 1750,-

020-6105478.

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR

onderh., rep., apk

Nieuwe
Royal Class Saab's

v.a. ƒ20.500,-!!

Hoofddorp, 02503-14097

Peugeot

205 XL schuifdak, metal. lak

Kent. 6/7/'91, 22.500 km.
ƒ18.750. Tel. 020-6914383.

Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS

Constant keuze uit 100 auto's

Burg. D. Kooimanweg 7,

Purmerend 02990-22551.

Renault

H.H. h„ tegen inruilprijs: R21
TL, grijs met., LPG, 11-'88,

ƒ11.000. R21 TL, wit, LPG,
1-'89, ƒ 12.000. R9 TL, 10-'82,

ƒ2950. Fuego GTS, 1-'83,

ƒ2250. Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Renault 18 GTL, bj. '83, sta-

tionw. APK, geen roest, nette

auto ƒ 2950,-. 020-6105478.

Renault 5 TL bj. '87, 3 drs., auto

verk. in nw. st., rijdt subliem,

ƒ8450,-. 020-6105478.

Renault 9 GTX, m. '86, i.z.g.st.,

ƒ.5950,-. Inruil, financ. Tel.

02990-37825.

Honda Prelude Aut. bj. '82, wit,

zeer fraaie auto APK ƒ 2450,-.

020-6105478.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie

Wibautstraat 224
020-561 96 11.

Seat

SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,

A'dam - 020-6686146.

AUTOBOULEVARD

Cobussen

Peugeot-dealer
AMSTERDAM,
sinds 1930

Het adres voor de betere

LEEUWEKEUR
gebruikte auto's

3 of 12 maanden garantie

Inruil en financiering mogelijk

Adres: Baarsjesweg 249-253,

A'dam, tel. 020-6121824.

HH. h., tegen inruilprijs: Peu-

geot 405 1.9 GR, kleur metall.,

LPG, 6-'89, ƒ 16.500. 305 GR
Break, LPG-o.b., 3-'87,

ƒ 11.500. Autobedr. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

T.k. Peugeot 104 '83 90.000

km. i.g.st. Vr. prijs ƒ3500. Tel.

020-6436419.

ZUIDWIJK MINERVALAAN
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID

205 Accent '87 .... .ƒ11.500

205 Junior '87 .ƒ 10.950

205 XL 1.1 '88 ƒ12.500
205 GR 1.4 '85 ƒ10.750
205 GR 1.4 '87 ƒ12.950
205 GT1 1.6(1 15 pk)'87/ 16.750

309 XR 1.4 '89 ƒ14.500
405 GL Diesel '89

. . .ƒ 19.500

605 SV 3.0 '90 ƒ49.750
504 Coupé 6 cyl. '75 .ƒ25.000
Renault 5 GTX '89

. .ƒ 15.850

3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
verz. mog.

Minervalaan 86, 020-6629517.
Donderdags koopavond.

Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?

Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u

contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752.500
exemplaren

Geefnu uw advertentie op via dteze bon

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande te- t \
'

spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een bi.

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

Naam:

Adres:

Postcode + Plaats:

Telefoonnummer:

W
;3~§

In 4 dagen zo'n 752.500
vonkende verkoop-

contacten.

. Handtekening:

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.

prijs excl.

6% BTW.
prijs incl.

6% BTW.

1

2

3

i
4

? 5

! 6

I 7

8

9

10



AT-computer
wint snel terrein

DE PC ontwikkelt zich meer en
meer tot een vertrouwd stuk
huishoudelijk gereedschap,

de natuurlijke opvolger van de
schrijfmachine en de kaartenbak.
De Consumentengids (januari) test-

te veertien grotere computers, van
allerlei soort. Verreweg het meest
voorkomend zijn de IBM-achtigen,
die volgens het MS-DOS-besturings-
systeem werken. Toch zijn het de
bezitters van niet-IBM-machines,
vooral die van een Apple, die duide-
lijk tevredener zijn over hun appa-
raat.

door Gerrit Jan Bel

De krachtiger computers winnen
snel terrein. Een paar fabrikanten
maken al geen XT's (de eenvoudig-
ste en langzaamst werkende pc)
meer. Opvolgers hiervan zijn de AT:

typen die als startmodel worden
aangeprezen voor zo'nƒ 2000. En dat
is ongeveer ƒ 500 meer dan een XT.
De prijzen gelden echter voor de
eenvoudigste combinaties, dat wil

zeggen met monochroom beeld-
scherm en de bijbehorende eenvou-
dige beeldschermbesturing (meest-
al Hercules) . AT's zijn echter bij uit-

stek geschikt voor een scherp kleu-
renbeeldscherm met de bijbehoren-
de beelschermbesturing (VGA) . Met
zulke extra's komen dergelijke ap-
paraten al gauw op ƒ 3000, compu-
ters met een 386-processor opƒ 4000.

Volgens de Consumentengids
hangt de computerkeuze af van het
doel waarvoor u hem wilt gebruiken.
Voor (half) zakelijke toepassingen
wordt een IBM-ontwerp aangera-
den. De Kloon Desktop 286/12 (ƒ

2300) is daarbij de beste. koop. Dit
type wordt standaard in een snellere
uitvoering geleverd. Heeft u bijzon-
dere toepassingen in gedachten of
stelt u prijs op een eenvoudige bedie-
ning, dan komt een niet-IBM-machi-
ne in aanmerking. De Apple Macin-
tosh Classic (f 3500) is de beste
koop; de Commodore Amiga 500 (f
2600) een voordelige keus.

Autokosten
Autorijden kost maandelijks hon-

derden guldens. Meer dan we aan-
vankelijk denken. Het gemiddelde is

ƒ 750 en dan hebbenwe het nog maar
over auto's totƒ 46.000. In de Consu-
mentengids van januari staan de uit-

komsten van het jaarlijkse onder-
zoek naar de kosten van ruim hon-
derd autotypen. De uitkomsten wer-
den gesplitst in drie tabellen: auto-
kosten over tweeëneenhalf jaar en
40.000 km, de kosten over vijfjaar en
80.000 km en de kosten over zes jaar
en 95.000 km. Heel informatief voor
wie overweegt een auto aan te schaf-
fen, want het overzicht maakt duide-
lijk dat de koopprijs één ding is,

maar datje met een auto ook (jaren)

vastzit aan andere kosten.
In AutoWeek no. 51 werden de

honderd voordeligste auto's op een
rijtje gezet. Daarbij ging men uit van
een nieuwe auto die na vier jaar
wordt ingeruild en 15.000 km per
jaar rijdt. Als uw kilometervergoe-
ding nog 44 cent is dan komt u daar-
mee niet uit, want de goedkoopste
wagen (Daihatsu Cuore TG) kwam
op 45.19 cent per kilometer. En wie
de Opel Astra GL 1.41 (de opvolger
van de Kadett) koopt is al 73.08 cent
per kilomter kwijt.

In deze AutoWeek ook een over-
zicht van bezoeken die men aan hon-
derd autodealers bracht. Is de klant
nog altijd koning? was daarbij de
hamvraag, want er werd beoordeeld
hoe men hier werd ontvangen als

men met duidelijke koopinteresse
binnenkwam.

Video
Videorecorders gaan ai jaren als

warme broodjes van de hand. Van-
daar dat er ook wel iedere maand
een test over is te lezen. Als het op
onderling vergelijken aankomt,
moet je bij de Consumentenbond of
de Stichting Vergelijkend Warenon-
derzoek zijn, want alleen die be-
schikken gewoonlijk over de moge-
lijkheid in één keer een groot aantal
op een rij te zetten. In de Consumen-
tengids (januari) staan de resultaten
van 25 recorders. Beste koop bij de
mono-typen zijn de JVC HR-D560 en
Sanyo VHR 130 (beideƒ 900). Bij de
hifi stereotoestellen zijn de Akai VS-
965 en de JVC HR-D860 (beide ƒ
1300) de beste koop.
Audio & Video Totaal testte de Ca-

non camcorder UC10. De prestaties
hiervan noemt men minder opzien-
barend dan de smaakvolle vormge-
ving en de afmetingen. De hand-
greep is de camcorder en de camcor-
der is de handgreep, zo klein en licht

is het apparaat.

Koptelefoons
Wie op zoek is naar een goede kop-

telefoon moet het januari-nummer
van Hifi Video Test kopen. Daarin
staan de testresultaten van maar
liefst dertig stuks, variërend in prijs

van 150 tot 500 gulden.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Beginner en ervaren programmeur
komen aan bod bij Computerclub
OP HET ogenblik beschikt bijna een kwart van alle gezinnen

over een personal computer. Het gebruik dat daarvan
wordt gemaakt is wisselend. Vooral voor de beginner lijkt

een pc een ding dat, eenmaal aangezet, een scherm oplevert met
een voortdurend knipperende cursor die eindeloos lijkt te vra-
gen: wat-nu-wat-nu-wat-nu... Voor hen kan het lidmaatschap van
een computerclub een uitkomst zijn. De grootste en meest
veelzijdige is de Hobby Computer Club die vijftigduizend leden
telt.

door Gerrit Jan Bel

Juist om mensen te helpen de mo-
gelijkheden van hun pc goed te be-

nutten zijn computerclubs ont-

staan. De meeste richten zich daar-

bij op eenbepaald computermerk of
een aparte computertaal. De Hobby
Computer Club (HCC) is daarente-
gen een algemene vereniging waar-
bij iedereen aan bod kan komen: on-
geacht welke computer men heeft

en van beginner tot doorgewinterde
programmeur. De HCC heeft een

Daarnaast zijn er ook nog gebrui-

kersgroepen die zich met een spe-

ciaal onderwerp bezighouden, zoals

astrologie, vormgeving of model-
baanautomatisering waarbij de lief-

hebbers van modelbanen zich hele-

maal kunnen uitleven op de bestu-
ring van hun treinen per computer.

Stamboom
Erg populair is ook de gebruikers-

groep Genealogie die zich specifiek
met stamboomonderzoek bezig-

Geen gebruikersgroep voor spelletjes

dienstverlenend karakter en is in de
eerste plaats een 'helpdesk' voor
elke computergebruiker, zodat nie-

mand teleurgesteld zijn dure com-
putersysteem werkeloos op zolder
hoeft te zetten.

Omdat het een grote landelijke

club betreft, zijn er allerlei afdelin-

gen die een bepaalde regio bestrij-

ken. Die kunnen de leden op het
algemene niveau ondersteunen.
Daarnaast zijn er gebruikersgroe-
pen die zich specifiek met één be-

paald interessegebied bezighouden.
Als eerste zijn dat natuurlijk de
groepen voor een bepaald computer-

.

merk, want ieder merk heeft vaak
z'n eigen mogelijkheden en voor- en
nadelen. Door de onderlinge contac-
ten kunnen de gebruikers van zo'n
merk snel op de hoogte komen van

'

alle praktische 'ins en outs' van hun
machine.

houdt en voor het op orde brengen
van deze gegevens een apart pro-
gramma heeft gemaakt. Er komen
ook steeds nieuwe groepen bij.

Watersport en Beleggen zijn daar
enkele van en er is ook een groep
voor beginners in oprichting. Vooral
dat laatste is logisch, want juist deze
mensen zullen van een computer-
club verwachten dat zij hier kunnen
aankloppen als zij startproblemen
hebben. In de praktijk is dat ook
geen probleem en is de eigen afde-
ling de aangewezen weg, maar toch
bleek een specifieke gebruikers-
groep voor beginners geen overbodi-
ge luxe.

Hoewel je dat zou verwachten,
kent de HCC geen aparte groepen
die zich met spelletjes bezighouden.
Voor de echte computergebruiker

zijn spelletjes dus kennelijk maar
bijzaak. Wel kun je je bij de HCC op

• Ruim tienduizend computerhefhebbers kwamen in november op de HCC-
dagen af Foto hcc

allerlei manieren in de mogelijkhe-
den van de pc te verdiepen. Zo zijn er
leden die hun eigen computer bou-
wen en elkaar daarbij met raad en
daad terzijde staan. Het is dus een
algemene club die voor elk wat wils
biedt.

HCC-dagen
Een activiteit die landelijke be-

kendheid geniet, zijn de twee HCC-
dagen die jaarlijks in november wor-

den gehouden. De laatste keer be-
zochten maar liefst tienduizend
mensen de Utrechtse Jaarbeurs en
dat was een aantal dat zelfs de orga-
nisatoren verraste. Het zijn dan ook
voor de computer-hobbyïst unieke-
dagen waar hij of zij niet alleen aller-

lei ' informatie kan krijgen over de
HCC, maar waarop ook lezingen
over allerhande onderwerpen wor-
den gehouden, ieder bedrijf dat ook
maar iets met pc's heeft te maken op
deze dagen is vertegenwoordigd en

er van alles te koop is. Vooral op het
eind van de tweede dag worden de
spullen tegen ongelooflijke prijzen
gedumpt en dat is het moment waar-
op veel koopjesjagers wachten.
Hoewel de Hobby Computer Club

zich de grootste van de Benelux (en

waarschijnlijk van heel Europa)
mag noemen, bestaat ze maar voor
een klein deel uit professionele wer-
kers. Voor het merendeel zijn er vrij-

willigers actief en daarmee moet
dan ook rekening worden gehouden.
Leden kunnen weliswaar altijd aan-

kloppen voor hulp, maar het is lo-

gisch dat 'altijd' regelmatig buiten
de kantooruren valt.

Voordelen
Het lidmaatschap van de HCC

kost 65 gulden per jaar en tien gul-

den inschrijfgeld. Wie zich als nieuw
lid aanmeldt wordt ingedeeld bij een
regionale afdeling en krijgt het lid-

maatschap van een gebruikersgroep
aangeboden. Lid worden van meer-
dere gebruikersgroepen is mogelijk
en dat kost gewoonlijk vijf gulden
per groep. Verder krijgen nieuwe le-

den een speciaal nummer van het
clubblad dat beginners wegwijs
maakt op computergebied.
HCC-leden ontvangen elf keer per

jaar het blad HCC Nieuwsbrief (met
ingang van volgende maand omge-
doopt in Computer! Totaal) waarin
ook gratis kan worden geadverteerd.
Daarnaast zijn er de voordelen die je
van een club met gezamenlijke be-

langen kunt verwachten, zoals een
collectieve computerverzekering en
een reparatieservice.

Omdat het eerste doel van de HCC
is het de leden zo gemakkelijk moge-
lijk te maken, is er ook een bestelser-

vice waarbij artikelen aan huis wor-
den bezorgd. Makkelijk voor de
mensen die wat afgelegen wonen,
want computerzaken treft je meest-
al in de grote steden aan. En niet

iedereen woont dichtbij een grote
stad.

Voor nadere informatie over de Hobby Com-
puter Club kan men terecht bij het kantoor
van de HCC in Houten: tel. 03403 - 78788.

Gevarieerd aanbod: voor
elke tuin passende boom

ry ''.

?±.p^

• Soms schuilt onder het in de winter verdwenen bladerdek van
sommige bomen een ware verrassing: de gebogen en tot een verwron-
gen patroon vervlochten takken van de Fraxinus angustifolia geven
deze boom een bijzonder aanzien. Deze es heeft smalle, olijfgroene
bladeren en is geschikt als solitair in de tuin

;
Tekening c. woitnoom

IN IEDERE tuin hoort ten
minste één boom. Vroe-
ger, toen de tuin voorna-

melijk een 'hof' was, vormde
een boom daarvan het mid--
delpunt. Onder de boom
hoorde een bank en aan
weerszijden van een schel-
penpaadje lagen verhoogde
bedden met bloemen en
moesplanten. Een paar hees-
ters begrensden het erf.

door Bram Wolthoom

Die ene boom, in de regel een
vruchtboom, verschafte schaduw

. in de zomer, hield de warmte op
zwoele augustusavonden vast en
gaf met z'n bloesem en vruchten
de seizoenen aan. Bomen zijn er
voor hele kleine tuinen en voor
park en plantsoen. De hoog op-
gaande groei, gecombineerd met
een aantrekkelijke vorm van de
kroon, de bladkleur of een tere
bloesemvracht, maken bomen tot
een dankbaar tuingewas.
Het aanbod aan bomen in diver-

se 'uitvoeringen' is zo groot dat
het altijd mogelijk is een bij de
omstandigheden passende boom
te vinden. Ook is er voldoende va-
riatie in het bomenassortiment
om voor iedere grondsoort een ge-

schikte boom te vinden. Bij de
keuze moet men zich richten op
de toekomst.
De uiteindelijke grootte van een

volwasseri boom is maar moeilijk
in te schatten als men zo'n iel

stammetje met twee takjes en een
paar worteltjes in het tuincen-
trum ziet staan. Het brj het
boompje geleverde label moet uit-

sluitsel geven over de te verwach-
ten grootte. Het verwijderen van
groterikken als volwassen iepen,
eiken, beuken en wilgen die de
hen aanvankelijk toegemeten
ruimte letterlijk ontstegen zijn,

vereist deskundige hulp.
De meestebomen staan graag in

zoveel mogelijk licht. De esdoorn
(Acer Campestre), de els (Aluus),

de haagbeuk (Carpinvs), sommige
meidoornsoorten (Crataegus mo-
nogyna en Crataegus prunifolia)
en de hjsterbes (Sofbus aucupa-
ria) vormen hierop een uitzonde-
ring.

De sierwaardevanbomen wordt
bepaalddoor devorm of debloem,
de vrucht of een specifieke nerfst-
kleur. Maar ook een fraaie schors,
gekleurde bladeren of een woest
verstrengeld takkengestel dragen
veel brj aan het uiterlijk van een
boom.
Vooral in de winterperiode ko-

men bomen met een gecompli-
ceerd takkenpatroon goed tot hun
recht. Veelal gaat het hierbij om
gedrongen boomsoorten, dreume-
sen met vaak hangende takken,
die ook in de minder groot beme-
ten tuinen goed tot hun recht ko-
men.

Treurberk
De treurbeuk (Fagus sylvatica

'Purpurea Pendula') bij voorbeeld,
heeft een donkerrood blad en ëen
door afhangende takken gevorm-
de platte kroon. De hoogte van de
boom, zoals die van de kweker
komt, is vrijwel de uiteindelijke
grootte. Er zijn vele treurberken:
Betuia pendula alba is de gewone
treurberk, van de Betuia pendula
'Lacinata' zijn de takkenwat fijner

en de Betuia pendula 'Purpurea'
heeft purperrode bladeren en be-

' hoort tot de zeer trage groeiers.
De moerbei (Morus alba 'Pendu-

la') is een kleine treurboom, waar-
van de takken tot op de grond af-

hangen. De lichtgroene bladeren
zijn groot en onregelmatig van
vorm. De bloei is onopvallend en
de vruchtjes zijn geelwit en zoet.

De moerbei is geen alledaagse ver-

schijning in de Nederlandse tuin.

Modern bergmeubel combineert

strakke lijn met speelse vorm
WORDT IN de slaapka-

mer, badkamer en keu-
ken relatief veel opge-

borgen achter gesloten kast-
deuren, in de woonkamer is

dat vaak anders. Daar gaat de
behoefte om spullen praktisch
en veilig op te bergen gepaard
met de wens om andere zaken
juist fraai uit te stallen.

Als het om bergmeubelen voor de
woonkamer gaat, speelt behalve de
praktische kant, ook het uiterlijk

van het meubel een belangrijke rol.

Een mooie kastwand, vitrine of
dressoir kan een fraai middelpunt in
het interieur vormen als dierbare
bezittingen daarin een toepasselijke
plaats krijgen.

In vitrinemeubelen en vitrine-ele-

menten, die momenteel sterk in op-
mars zijn, worden de bezittingen
smaakvol uitgestald. Anders is het
met kostbare geluidsapparatuur, de
TV, video-recorder met toebehoren.
Het principe 'poppetje gezien, kastje
dicht', geeft niet alleen een opge-
ruimd effect, maar is ook zinvol in

het kader van inbraakpreventie.

Klassiek
Uiteraard zijn bergmeubelen te

koop in alle denkbare stijlen. Over
de hele linie wordt veel aandacht
besteed aan aparte ontwerp-details,
hoogwaardig materiaalgebruik,
mooi hang- en sluitwerk en een per-

fecte afwerking. Dat verklaart vaak
ook de prijs van meubelen. Wie echt
iets moois wil, moet niet op het aller-

goedkoopste uit zijn, maar dat is na-
tuurlijk een open (kast) deur . .

.

In het klassiek/romantische genre
zijn er naast prachtige replica's van
klassieke stijlmeubelen in kersen,
noten, taxus of mahonie, ook moder-

Zeeuws-vlaamse stijlkast

ne interpretaries van 'klassiek'. Bij-

voorbeeld in roomwit of zalm. Deze
tinten laten zich heel mooi combine-
ren met interieurstoffen en tapijt in
modieuze pasteltinten en scheppen
aldus een romantisch interieur met
een vleugje chique.
Oudhollandse stijlkasten en dres-

soirs in massief grenen hebben iets

gemoedelij ks. Ze passen in de onge-
dwongen, romantische interieurstijl

die momenteel in de belangstelling
staat. Naast uitvoeringen in (blank)
eiken en massief grenen, is er een
nieuwtje op dit gebied: Zeeuws-

Kettingpuzzel
1



SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart,
stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv, *2150.-

SONY CAMCORDER
F450;Topper!HiFi,3lux,8x
zoom, autotocus. '2550.

JVC63CMSUPERVHS
STEREO TELETEKST

Ö1349.-
HITACHI 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

SONY 55 CM KVX21TD
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

m 1849.-
KLEINSTECAMCORDER
(Sony) 8mm systeem, 5 lux, Hi-

Fi, 6 xzoom, autofocus. '2395.-

1449.-
SONY CAMCORDER
F250; Kompakt, autofocus.

InkUiccessoires. Adv.'2775

1349.-

BROTHER SUPER LUXE MAGNETRON
Luxe 29 liter magnetron, 700 Watt vermogen,
elektronische display voor uuraanduiding, kooktijd

en magnetronstanden, tiptoets bediening en
roestvrijstalen ovenwanden. Adviesprijs ' 899.-

SONY PRECISE V901
TOPKLASSE MIDI-SYSTEEM
Versterker 2x65 Watt, optische digitale ingang,

videoingang, microfoonmixer, gescheiden
toonregeling: Digitale synt. tuner, 30 voor-
keuzezenders: Dubbel cassettedeck, 2x auto-

reverse, high-speed dubbing, full-logic bediening:

CD-speler, optische verbinding met versterker,

Shuttle Play: 3 weg luidspreker boxen. Infrarood

afstandbediening. Adviesprijs '2890.-

TOPMERK CAMCORDER
E1 0; (Sony) 8mm systeem, Hi-

Fi stereo . 6x zoom, 4 lux. '2799.-

SHARP CAMCORDER
VHS-C, 1 2x motorzoom, kleu-

ren LCD-zoeker. Adv. '2799.-

SHARP 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

F

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 28GR5770; 70cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv."2275.-

PHILIPS 63 CM 5760
STEREO TELETEKST

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

Em? 129S.-
philips 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

JVC CAMCORDER
VHS-C, Superkomakt. '21 99.-

»1579.-

JVC VHS-HQ
VIDEORECORDER
HRFC100E: Uniek Fule
Compatible mech.: direct

afspelen van VHS en de
kleine VHS-C cassette.

4 Koppen, perfekt stil-

staand beeld en slow-
motion, dubbele speel-
duur: max. 8 uur, diefstal-

preventie. Afstandbe-
diening met LCD-display.

Adviesprijs "1539.-

PHILIPS CAMCORDER
6843; VHS-C, autofocus. '2095.-

mnn.-

JVC HI-FI VIDEO
830;TOPKLASSE! VHS-HQ,
hi-fi stereo geluid. '1899

1099.-
PHILIPS HI-FI VIDEO
VR6870; Afstandbediening,

VHS-HQ, HI-FI stereo geluid.

Ned. Philips garantie! '1 995.-^ 1099.
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570; VHS-HQ, stereo/1 999.-

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENINGm 1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

esep 895.-
45 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie,

\Êë? 845.-
37 CM AFSTANDBED.

EH& 385."
37 CM KLEUREN-TV

375.-

GRATIS 3^AAR ;

^GARANTIE ;.

1149.-
BLAUPUNKT HI-FI
RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereogeluid. '2295

e^1299.-
PANASONIC HI-FI
F60; 4 koppen, VHS-HQ. "1 894.-

1399.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0; Afstandbediening. "1110.-~~

749.-
HDH520-,

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de ultvindersl "1319.-

SI 649. "I
JVC VHS-HQ VIDEO
HRD600; 3 koppen, voor per-

fekt beeldl Afst.bed.. "1429.-

EaEr 779."
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ + afst.bed.

|

+ barcode leespen "1545.-

779.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, 4 koppen,

j

8 uur, afstandbed."1695.-

teletekst

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

1298-
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

^1498.-
BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

949. -I
PANASONIC VIDEO*
NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen, I

afstandbed. ,+leespen "1 733.-
[

ms* 849. -I
HITACHI VHS VIDEO
M720; HQ-beeldkwaliteitI
LCD-afstandbediend."999.-

1

679.-
HITACHI.VHS VIDEO
M730; 3 koppen. Adv. "1 299.- 1

779.
AKAI VHS-HQ VIDEO
VSF10; afstandbed. "878.-

[M& 589.-

GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST
52KV2527; 20 Watt + 4 boxen

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

23E
ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENINGm 7487-
GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

flj Wiw 568.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS51 0; + TELETEKST. "1 549.-

PHILIPS VHS VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

|

LCD afstanflbediend. "1 295.-

PHILIPS VHS VIDEO
VR6290; HQ! Afstandbediendl

Ned.Philips garantiel "1195.-m 629.-
ARISTONA VHS VIDEO!
2SB01; VHS-HQ, inkl.af-l

standbediening. Adv."1095.-jm 629,
STUNT! VHS HQ-VIDEOl
Inkl. afstandbediening!ü 479.
VHS VIDEO-SPELERm 329.-

37CM KLEUREN-TV

TELETEKST
AFSTANDBEDIENING
ïëm& 99

"""
,

;c dan wie ook.*» arr „„e; goedkoper is
i

aai

7nrad. /-°°Jj
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extreem «--_; \s u mag

MIELE 1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifu-

geert tot 11 50 toeren p/m;bui-

tenmantel tweezijdig geë-
mailleerd. Adviesprijs '21 99

WKttoc,
SIEMENS WM3380

rS>1265.-
WASDROOG KOMBINATIE
PHILC0103RVS
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1485.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderenl Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? "1549

^1245.-
PHILIPS 800TOEREN

urn* 875.-
BAUKNECHTWA6500

745.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalita-

tief uitstekende koeler/vrie-

zer. Adviesprijs "848.

425.-
INDESIT 2-DEURS
Type .2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.'899.-

*3

!

fi

ft

MAGNETRON OVEN *

Snel ontdooien en verwarmen, ftm 219.-B
MAGN. DIGITAAL "
10 standen, digitale tijdklok -

en elektronische bediening, ft

239.
SAMSUNG RE570

269.

m 495.
ZANUSSI 2-DEURS

595.-
PHILIPS 240 LITER

675.
BAUKNECHT 2304

725.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs. '11 99.-

INDESIT 1200TOEREN
Type W1 200WDOJ ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/min.,

rvs trommel EN kuip. '1399.-

cSÊf 969.'

—03134 12i""6189 «SiMBM

1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk. Trom-
mel EN kuip roestvriistaal!

779.-
HOLL 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI 400 TOEREN

eSet 699.-
400 TOEREN LUXE

599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv."799.-~~

539.-
STUNT! 550 TOEREN!
Type 550LB; Volledige gar..~~

479.-

SIEMENS KS2648

Hm* 895

1

Vraag, opmeiking.n '3li

.''
. PeldëBCC .

INFO-LIJM
I
020-6474939
Geen prijs inl;i.vü> n.m

Alü. konsumenterib. ...._....

Ma .1/11 Vr. 10.00 tot IG.OOuui

T'.ilsliD van levering?
" BeldeBCG'

MaWHKM
020-6476219

' Eén dai voor levéring

'van 14 WNT) 0(1 uur'

ft

ft» £03.- *

SHARP MAGNETRON ft

Type R2V10; braaiplateau. ft

289.-
MOULINEX FM1115m 329- n
PHILIPS AVM704WH ftjm 349.-E
PHILIPS /WHIRLPOOL

1^
AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

379.- Ü
MAGNETRON + GRILL ti

TOPMERK! 23 literinhoud, 800
Watt, digitale klok. Adv. '999.-

t~ 499.

-

w
BROTHER ER7341
29 liter, digitaal, draaiplateau. fe*

Adviesprijs"899.- F*

599.-n
KOMBI MAGNETRON

ft

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron v
+ hete-lucht oven. "1099.- P*

699.-H
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750W + draaiplateau.

799.-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter 2-

deurs koel/vries kombinatie.

Koelruimte op "ooghoogte".

Adviesprijs*979

469.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

E§£r 769!
PHILIPS ARG280 K/V

baTÊr 839.-
MIELE KOEL/VRIES

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER _
Type AWG089; Opvolgervan
de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. "1495.-—
999.-

AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toe-
ren centrifuge. Adv.*1375.-

B^1049.-
1000 TOEREN RVS BL

eÈj 1199.-

0P^^»°M

ZANUSSI WASDROGER
type TD50; adv.pr. 649.-

399.-
rvsreverserend"

rc§g| 549.-
BAUKN./BOSCH/AEG

EÏErv.a629."
PHILIPS/WHIRLPOOL

699.-
condensdroger"m 849.-
SIEMENS CONDENS

\m\tMc,
MIELE DROGER

1179.-
MERKCENTRIFUGE

Mnr 169.-

BAUKNECHT K/V

eset 949

1

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica bo-

venblad. Officiële garantie.

245.-
145 LTR. KOELKAST
Coolcratt 1 45 liter, 2-sterren. For-

mica bovenblad. Garantie.

295.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

395.-
ZANUSS1 140 LITER

445.-
BOSCH KTF1540J

jzm 545.-
PHILIPS 160 LITER

\^jw 575.-
BAUKNECHT160LTR.

(^^ 645.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vin-

denis. Adviesprijs. '595.

ijfjM 348.-
125 LTR. VRIESKAST

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv."665.-m 498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. "848.-m 648.-
STUNT!! VRIESKIST!!m

PANASONIC NN8550

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.m 899.-

INDES
VAAT-
WASSE.. _
Type D310; Roestvrijstalen *
interieur, 12 couyerts, 2 ro-

terende sproeiarmen, 6 progr.

wate'rontharder, geruisarm.

Adviesprijs '1049.

699.-
BOSCH VWPS21 00

Ww 769.-
„

BAUKNECHT VW3PR |ftm 949.-
MIELE VW G521

ft

ft

ft

ft

S
^ \CCOOO

v .^
v5njINDESIT

FORNUIS
Type K5400; Adviesprijs"799.-

\M& 518.
STUNT! GAS-ELEKTRO
De ideale kombinatie: koken
op gas en elektrisch bakken
en grilleren. Adviesprijs*998

lèM? 598.-
ETNA FORNUIS 14.00

hmj 598."
INDESIT G/E FORNUIS
K5406; Gas-elektro. "1 049.-

748.-
PELGRIM FORNUIS
400IV; Gas-elektro fornuis.

898.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis.

Inkl. grili, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs* 1425.-m 998.-
ATAG ELEKTRISCH
•EFF225/234/275. Adv."1 445.-^ 1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs'1 735.-

[éëf1298b-

SUPER KOOKPLAAT
4-PITSGASKOOKPLAAT.-298.-

iMj 198.-
ATAG KOOKPLAAT
GKF334; 4-pite. Adviesprijs"445.-m 348.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.- -

128.-
ATAG WASEMKAP
OWA425AN; 3 standen. "380.-

miïf 168.-

HAARLEM

EN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD Ssïiïïssïss^üI.^:-:, in:iü»'^-
•

•' ^^ •^
.
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WD eist proef

met stofzuiger

tegen hondepoep
ZANDVOORT - Opruimen

is de meest effectieve bestrij-

ding van de hondepoep-over-
last in het dorp. Dit heeft meer
resultaat dan voorlichting, het
creëren van uitlaatgebieden en
het te koop aanbieden van
plastic zakjes, waarmee de uit-

werpselen opgeruimd kunnen
worden.
Dat is de mening van een

aantal Zandvoortse gemeente-
raadsleden. Volgens hen moe-
ten er nog dit jaar proeven ge-

nomen worden met de Jumbo
Vac, een soort straatstofzui-
ger. Daarnaast zouden de boe-
tes voor het los laten lopen van
honden, verhoogd moeten wor-
den.

In de gemeente Den Haag, waar al

enige tijd met de Jumbo Vac wordt
gewerkt, tonen ambtenaren zich
zeer tevreden over deze kleine,

wendbare straatstofzuigers. Zij blij-

ken effectief te werken bij de bestrij-

ding van straatvuil, inclusief honde-
poep. Ook op plaatsen waar de gro-
tere veegwagens niet kunnen ko-
men.

Burgemeester en wethouders van
Zandvoort willen niet eerder dan
volgend jaar twee van deze appara-
ten aanschaffen. Dat staat in de nota
'Aanpak vervuiling door hondenont-
lasting' die deze maand door de ge-

meenteraad wordt behandeld. Ge-
zien de beperkte financiële midde-
len wil het college de aanpak dit jaar
beperken tot een voorlichtingscam-
pagne, het creëren van uitlaatgebie-

den en hondenvrije zones en de aan-
schaf van hondepoepzakjes. Onder-
nemers Vereniging Zandvoort heeft
al aangeboden te helpen bij de ver-

koop van de zakjes. Het college
hoopt met deze maatregelen een
mentaliteitsverandering teweeg te

brengen.

Zakjes
Een aantal raadsleden heeft daar

echter weinig vertrouwen in. Vol-
gens hen moet de gemeente zelf ook
iets laten zien, door het opruimen
van de hondepoep. „Ik zie geen
brood in het aanbieden van zakjes",

zegt WD-raadslid Jaap Methorst.
Van hem is het idee afkomstig om
straatstofzuigers in te schakelen, en
deze te laten bedienen door banen-
poolers. „Voorlichting is mooi,
maar als de gemeente daar zelf niets

tegenover zet, bereik je daar weinig
mee. Dan mis je een kans voor open
doel". Methorst eiste maandag-
avond in de commissie voor finan-

ciën dat er nog dit jaar een proef
genomen wordt met een straatstof-

zuiger. „Als dat niet gebeurt, over-

weeg ik om tegen dit voorstel te

stemmen". Het WD-raadslid kreeg
steun van GBZ, CDA en D66. Flierin-

ga, Bosman en Annema verwachten
dat opruimen beslist meehelpt bij

(ADVERTENTIE)

B Waterstanden 1
Datum HW LW HW LW

16 jan
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FAMILIEBERICHTEN

Dankbaar en blij geven wij ken-
nis van de geboorte van onze zoon
en broertje

Frank
geboren 10 januari

Wim, Astrid en Mark
van der Veld

Fahrenheitstraat 11/2
2041 CG Zandvoort

Na een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg voor
zijn gezin, is van ons heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en fijna opa

Jacob Kraaijenoord

8 januari 1916 f 7 januari 1992

A. Kraaijenoord-Keur
Corry en Jan

Jaap
Simon en Emile
Martha en Addie

Coby en Ben

Resi en Loek

en kleinkinderen

2041 BD Zandvoort, januari 1992
Vondellaan 4

De crematie heeft op 10 januari plaatsgevonden.

Lieve opa,

we zullen je nooit vergeten

Willem-Jan en Petra

Simon en Simone
Barbara, Michiel

Vincent, Suzanne
Meivin, Daniëlle

Enige en algemene kennisgeving.

Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis
Zuiderhout is na een langdurige strijd van ons
heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Neeltje ten Broeke-Koning
weduwe van Nicolaas ten Broeke

op de leeftijd van 85 jaar.

Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkind

11 januari 1992.

Verpleeghuis Zuiderhout,
Beelslaan 9, Haarlem.

Correspondentieadres:
Brederodestraat 68,

2042 BH Zandvoort.

De begrafenis in het familiegraf op de algemene
begraafplaats te Zandvoort heeft inmiddels
plaatsgehad.

Some people think about the future
Some speak about the past
But where is the final structure?
Now you are free . . ., at last.

Dennis

Rustig en vredig is van ons heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader en grootvader

Johannes Jacobus Plantenga

in de leeftijd van 75 jaar.

Zandvoort:

Jennifer Plantenga-Johnson
Helen

Haarlem:
Dennis en Dicky Plantenga

Lelystad:

Jeannette en Joost Plantenga
Sanne en Hilje

Zandvoort, 13 januari 1992
Marisstraat 36

De uitvaartdienst in de parochiekerk „St. Aga-
tha" en de crematie in crematorium „Velsen" te

Driehuis hebben inmiddels vandaag plaatsgevon-
den.

Liever geen bezoek aan huis.

Met droefheid delen wij U mede, dat toch nog on-

verwacht van ons is heengegaan, na een liefde-

volle verzorging in het verpleeghuis „Overspaar-

ne", onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Wilhelmina Berendina Gorus
weduwe van Peter Vink

op de leeftijd van 85 jaar.

J. C. Vink
J. L. Vink-de Vries •

Martijn

J. W. Vink
D. Veenendaal eg. Vink
Peter, Rory, Janine

Zandvoort, 13 januari 1992
Haarlemmerstraat 22

Correspondentieadres:
Ontvanger Schoutenstraat 10

2042 NC Zandvoort

De overledene is overgebracht naar een der

rouwkamers van de Associatie - Uitvaartverzor-

ging, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen be-

De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag

17 januari om 14.00 uur op de Algemene begraaf-

plaats, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

PROVINCIE

Voor uw hartelijke bewijzen van "medeleven en belang-

stelling betoond tijdens zijn laatste levensjaren en na
het onverwacht overlijden van onze lieve vader,
schoonvader, opa en overgrootvader

Egbert Jongsma

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen

2042 NR Zandvoort, januari 1992
Wilhelminaweg 44

*
Zaterdag is het zover!

-K

*

*

Dan wordt

Patricia 30 jaar
Van harte: Een jolige twintiger

******+*****¥*¥¥**+********¥***+*****#

Moord-iïlolland BEKENDMAKING

ZIEKENHUISPLAN REGIO AMSTERDAM

Het dagelijks bestuur (gedeputeerde staten) van de provincie

Noord-Holland heeft voor de gezondheidsregio Amsterdam het

voorontwerp ziekenhuisplan 2e fase opgesteld. Hierin staan o.a.

voorstellen voor het aantal specialistenplaatsen in de algemene

ziekenhuizen:

Ziekenhuis De Heel te Zaanstad, Streekziekenhuis Waterland te

Purmerend, Andreas/Slotervaartziekenhuis te Amsterdam,

BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

te Amsterdam, St. Lucas Ziekenhuis te Amsterdam, Vereeniging

voor Ziekenverpleging te Amsterdam, Ziekenhuis Amstelveen te

Amstelveen en het Jan van Breemen Instituut (poliklinisch

reumatologisch centrum) te Amsterdam.

Voordat gedeputeerde staten echter het ontwerpplan aan de

Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

aanbieden", willen ze graag uw mening horen over de voorgestelde

ziekenhuiszorg in uw omgeving.

UW REACTIE
Het voorontwerp ziekenhuisplan 2e fase ligt tot 16 maart 1992

ter inzage in het provinciehuis in Haarlem, in alle bibliotheken en

gemeentehuizen in de gezondheidsregio Amsterdam en in de

genoemde ziekenhuizen. Het plan kunt u bestellen bij bureau

Voorlichting, telefoon 023 - 14 44 52.

Eventuele bezwaren dienen vóór 16 maart 1992 binnen te zijn bij

Provinciale Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD
Haarlem. Op 1 5 april 1 992 wordt 's middags in het provinciehuis

een hoorzitting gehouden, waarop u de kans krijgt uw schriftelijke

reactie mondeling toe te lichten.

INLICHTINGEN
Heeft u behoefte aan meer informatie over de bestaande en de

tot 1995 te verwachten ziekenhuiszorg in uw omgeving, bel dan

naar de heer j.W. Arends, beleidsmedewerker bureau Volks-

gezondheid van de provinciale dienst Welzijn, Economie en

Bestuur, telefoon 023 - 14 34 70.

INSPRAAKONDERSTEUNING
Wilt u assistentie bij het opstellen van uw inspraakreactie, dan

kunt u terecht bij het onafhankelijke Ondersteuningsinstituut

Noord-Holland. Dit is een stichting die gratis helpt met het

formuleren van argumenten, het activeren van medestanders, het

verzorgen van typewerk enz. Bel dan naar 023 - 3 1 91 30 of

schrijf naar het Ondersteuningsinstituut, t.a.v. mw, M. Timmer of

dhr. j. Post, Kleine Houtweg 32, 2012 CD Haarlem.

ZWEMLESSEN
* Jeugdlessen vanaf 3 jaar.

* A en B diploma K.N.Z.B.

* Lessen voor volwassenen

* Aquarobics voor uw conditie

* Moeder en kind zwemmen

Watertemp. 30° graden

Sportacademie
Nauwelaerts de Agé
47 jaar onderwijs ervaring

OVERVEEN
Tel. 023 - 27 66 67

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

^ëariligt onze belangrijkste

-^ Daarnaast kunt ü: bi( ohs
^recht;Vp^
"

: '
[

inscHrijyingèrï

Uitvaartverzekering : I
:;v^;Nïvq-POLjs

:

:^

• een Natura- ;| 'rMi^X '

uitvaartpvereenkomst^^ I

Vraagi rustig vrijblijvend f
alle inlichtingen bij;!

:

Secretaris Bosmanstraat 40

2041 KT Zandvoort
fel. 02507-47244

Kroon Mode
Haltestraat 55

SCHIESSER
Aanbiedingen

HERENSLIPS en -

SINGLETS
2 stuks voor

19,95
mt. 5-6-7-8

wit/bleu

• • • • •
HEREN MINISLIPS

2 stuks

19,95
wit-bleu-

marine-zwart

• • * * •
BALESTRA
HERENSLIPS
Nü 2 stuks

29,95
• * * * •

AMERIKAANSE
T-SHIRTS
2 stuks

29,95
MT M-L-XL-XXL
ALLEEN WIT
• • • * •

TRICOT PYJAMA'S
lange mouw
49,95

mt 50 t/m 58
• • • • •
DAMESSLIPS
100% katoen

tanga's
2 stuks

14,95
heupslips
2 stuks

15,95
taille slips

2 stuks

16,95
• • • • •

SLIPPIDIDU
elast. katoen dames-
slips div. modellen

bij 2 stuks

5- korting

WÏÏRF6EVM

^023^15855
. "^ ASSOCIATIE UrrVAARTVERZORGING

Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één 'der rouwkamers

van 'Onderling Hulpbetoon' Poslstraat 7 Zandvoort

JAN EN INGRID
Heel erg bedankt voor de fijne

avond, en . . . wanneer krijgen we
een revanche?

Bedankt!

Alle deelnemers(sters) van

Vissers Biljart Festijn

<9&
v
tfvPnr^

%*

AJe, (jutte, loine

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 20 januari t/m 1

2

februari

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) tel. 12932

Woonruimte
gevraagd

voor
net meisje

Huur ± ƒ 600,-
all in

Tel. 02507-14322

DE TELEFOONDIENST LEVERDE \ ER ZUN N0Ö 12082

AFGELOPEN JAAR EEN ) WACHTENDEN VOOR U _

HOGERE PRODUKTIE

% £
t staat in de krant rz=i/y
iedere week weer \j£^

Nieuwe theoriecursus start

dinsdag 21 januari van
19.30-21.00 uur

7 lessen voor 100,-
(zonder boeken)

in de kerk a/d Julianaweg hoek
Emmaweg

Inl: Bert Hoogendijk
Tel. 12496

Verkeersschool

Van Sprang/Tempo
Tel. 023-370408/272414

<f
^Drin^,

%*

(De Gfulle jLoitie,

Voor gezellig tafelen

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932

Maandag gesloten.

Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.

Voor uw kopje koffie e.d.

Informatie-avond verplaatsing kermis
Het college heeft besloten om de jaarlijkse kermis te verplaatsen van het NS-
terreln naar de Princesseweg/Zwarte Veld. Dit o.m. in verband met de
voorgenomen woningbouw op het NS-terrein.

Donderdag 23 januari 1992

20.00 uur
Raadzaal, Raadhuis

(ingang Raadhuisplein)

zal hierover een informatie-avond worden gehouden. Tijdens de avond zal

nadere uitleg aan het besluit worden gegeven.

Aangevraagde bouwvergunning
001 B92 van Lennepweg 65-36 plaatsing berging

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning
(art. 19 WRO procedure)
- oprichten van een vogelkijkhut in de waterleidingduinen nabij de locatie pi.

bek. vogelland.

Het bouwplan ligt met ingang van 17 januari 1 992 gedurende veertien dagen
terinzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling vande sectorGrondgebied,
Raadhuisplein 4. Deze afdeling isgeopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-

12.30 uur.

Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij

het collegevan burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040AAZandvoort.

16 januari 1992

II Uil uitvaartverzorging
\vi// kennemerland bv

ll ™ Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

Drukwerk 7- dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting; inkoopsom (waarde-
vast),' wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede
023-33 19 75.

EJTUT1
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1

.

Lorentzstraat 459, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4-

kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.120,- zijn.

2. Flemingstraat 128, huur ƒ667,61 per maand (excl. stookkosten) 4-

kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.190,- zijn.

3. V. Lennepweg 53-7, huur ƒ 595,99 per maand, 3-kamerflatwoning met
CV. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.840,- zijn.

4. De Schelp 140, huur ƒ811,85 per maand (excl. stookkosten) 4-

kamerwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.840,- zijn.

5. Flemingstraat 314, huur ƒ470,87 per maand (excl. stookkosten) 4-

kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning maq max.
ƒ2.910,- zijn.

6. Lorentzstraat 169, huur ƒ685,08 per maand (excl. stookkosten) 4-

kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning maq max.
ƒ4.235,- zijn.

7. Lorentzstraat 188, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4-

kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.190,- zijn.

8. Lorentzstraat 477, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4-

kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.190,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag van 14.00 uur in het ge-
velkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
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® Een brandweerman weerstaat de hitte om de laatste bomen nog op het vuur te gooien. Foto Bram Stijnen

leugd haalt minder kerstbomen op
ZANDVOORT - Voor de tra-

ditionele kerstboomverbran-
ding op het strand heeft de
Zandvoortse jeugd zo'n zeven-
honderd kerstbomen aange-
dragen, aanzienlijk minder
dan in vorige jaren. Toch was
het voldoende voor een enorm
laaiend vuur voor de Rotonde.
Volgens brandweercommandant

R. Schroder werden woensdag in to-

taal zestienhonderd bomen ingele-

verd. De meeste daarvan zijn op de
remise versnipperd. Een restant zal

worden gebruikt als bodembedek-

ker. De jeugd bracht met zevenhon-
derd stuks aanzienlijk minder aan,
dan in voorgaande jaren. Toen wer-

' den er wel zo'n tweeduizend kerst-

bomen bezorgd en verbrand.
De brandweer was woensdagmid-

dag in volle sterkte aanwezig bij de
'reuzefik' op het strand, maar hoef-
de niet in te grijpen. Sterker nog, de
'spuitgasten' hadden het vuurtje zelf

aangestoken. Om half zes was de
brand erin gegaan. En wel in ruim
zevenhonderd afgedankte en verpie-
terde kerstbomen, die in de vooraf-
gaande dagen door de plaatselijke
jeugd waren aangedragen.

Weekenddiensten

Weekend:
18/19 jan. 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-1 1.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op . zaterdag als zondag van
11.30 .tot 12.00 uur en van 17.00 tot.

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
"hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 1 1.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten

Weekend:
18/19 januari 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen
Alle zondagen 10 uur: Kinderdienst
i.h. Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Selms,
vlootpredikant te Haarlem
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. in

't Veld
Donderdag 14.30 uur: Bijbelkring
Roomskatholieke Kerk:
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niedienst
Zondag 10.30 uur: woord/commu-
niedienst-, dames B. Bleijs/A. Beij-

nes
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,

Haarlem):
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders/Os-
car Lohuis
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. InL: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

Burgerlijke stand

Periode:
7 - 13 januari '92

Ondertrouwd:
de Boer, Marcel en: Porton, Leonie
Martine.
Sepp, Paul en: Schut, Elisabeth
Magdalena.
Gehuwd:
van Óostrom, Wilhelm Lous Michiel
en: Luitjes, Frédérique Joanna.
Poldervaart, Pieter Hendrik en: Ga-
lante, Laureen Ann.
Geboren:
Melissa, dochter van: Paap, Jacob
en: Blok, Miranda.
Dominique Simone, dochter van:
Wijnstra, Simon en: van Eijk, Gerri-
tje Margaretha Hendrika.
Overleden:
Koning geb. Fogarasi, Anna, oud 83

jaar. Cats, Andrée Marie, oud 80 jaar.

Kennedij, Hilletje, oud 83 jaar.

Mus, Jan Christiaan Arnold, oud 94

jaar. van Dam, Gerrit Huibertus
Coenraad, oud 87 jaar. van Oosten-
dorp geb. Dankbaar, Geertruidis Eli-

sabeth, oud 82 jaar.

Kraaijenoord, Jacob, oud 75 jaar.

Günzel, Johannes Stephanus, oud
66 jaar. van der Waals geb. Meijer,
Barendina Dorotea, oud 90 jaar.

Aangewakkerd door een straffe

zuid-westen wind maakten de vlam-
men iri 'recordtijd korte metten met
wat kort daarvoor nog het feestelij-

ke middelpunt was in de Zandvoort-
se huiskamers. Een paar plaatselij-

ke 'lievertjes' hadden nog een extra
atractie aan het vreugdevuur toege-
voegd: vuurwerk, het restant van de
onlangs gehouden nieuwjaarsvie-
ring.

Tot grote hilariteit van de vele
honderden, merendeels jeugdige
toeschouwers vlogen de dondersla-
gen en rotjes rond de oren van de
verschrikte brandweerlieden. 'Moet
kunnen', vond een van de spuitgas-
ten. Volgens hem kon het vuurwerk
beter op het strand worden afgesto-
ken dan later bij hem in de brieven-
bus.
Een half uur later kwam er een

einde aan het feeëriek schouwspel.
Slechts enkele nasmeulende krui-

sen herinnerden nog aan deze plaat-

selijke traditie, waaraan vooral de
Zandvoortse jeugd nog steeds veel
genoegen beleeft.

Loten
De ingeleverde bomen waren goed

voor een lootje, waarmee een van de
vijftig prijzen gewonnen kon wor-
den. De eerste prijs (50 gulden) viel

op lot 504 (geel), de tweede prijs (30

gulden) op nummer 676 (groen), de
derde (20 gulden) op lotnummer 742
(groen). De overige prijzen van 5 gul-

den vielen op de groene lootjes met
de nummers: 13, 33, 42, 50, 65, 70, 149,

153, 164, 165, 177, 198, 227, 256, 304,

367, 398, 406, 414, 606, 967, 968, 985 en
988. De gele lootjes met de num-
mers: 210, 240, 262, 292, 314, 330, 385,

407, 454, 497, 510, 534, 554, 673, 700,

737, 777, 831, 949, 950, 951, 981 en 998
leveren eveneens een prijs van 5 gul-

den op.

De prijzen kunnen worden afge-

haald bij de brandweerkazerne aan
de Duinstraat.

i

Teveel wooneenheden in bouwplan Bramenlaan

Provincie weigert ontheffing

voor appartementencomplex
ZANDVOORT - De bouw van een nieuw ap-

partementencomplex aan de Bramenlaan • in
Bentveld zal mogelijk niet doorgaan. De provin-
cie Noord-Holland weigert aannemingsbedrijf
Combibouw BV een ontheffing te verlenen, van
de Verordening Grondwaterbeschermingsge-
bieden. Een van de redenen is, dat het bouw-
werk teveel wooneenheden bevat.
De provincie zal alleen een ontheffing verlenen, als er

aan enkele strenge voorwaarden is voldaan. Toegestaan
is 'eenmalige afrondende woonbebouwing, die niet
meer dan vier woningen c.q. wooneenheden omvat'.
Daarvan is in het ontwerp van Combibouw geen sprake,
het bouwwerk is niet 'afrondend' en bevat in totaal tien
appartementen. Daarnaast is aanleg van het - tien plaat-

sen tellend - buiten-parkeerterrein in strijd met het
bestemmingsplan uit 1979, het provinciaal beleid is om
parkeerterreinen te weren uit grondwaterbescher-
mingsgebieden.

Risico's

De risico's zijn te groot, zeggen Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, temeer omdat de bouwlocatie vlak-
bij het waterwingebied ligt. Daarbij wijzen zij op de
risico's voor de bodem en het grondwater, in de vorm
van afval- en andere, schadelijke stoffen, en vervuiling-

door de aanwezigheid van een parkeerterrein. Boven-
dien 'kan nog worden opgemerkt dat de bedreiging voor

de binnenduinrandbebossing, het kappen van bomen en
het aantal parkeerplaatsen per appartement geen belan-
gen zijn, waarvoor de verordening in het leven is geroe-
pen', aldus GS.
Ook de regionale Inspecteur van de Volksgezondheid

voor de Milieuhygiëne in de provincie Noord-Holland, is

van mening dat nieuwe (woon (bebouwing niet moet
worden toegestaan. Alleen als de bebouwing 'maat-
schappelijk dringend gewenst is', kan er volgens hem
ontheffing worden verleend, mits een integraal riole-

ringsplan wordt opgesteld. Burgemeester en wethou-
ders van Zandvoort en de directeur van het Waterlei-
dingbedrijf Zuid-Kennemerland hebben geen overwe-
gende bezwaren tegen het verlenen van een ontheffing.
Deze laatste verlangt wel maatregelen, waardoor er
geen bodem- en/of grondwater-verontreiniging kan op-
treden.

Bezwaarschriften
Tegen het bouwplan zijn bij de provincie negen be-

zwaarschriften tegengekomen, van omwonenden, de
commissie Aan- en inleunwoningen Bodaanstichting
Bentveld plus de Stichting Bodaan. Op verzoek van een
aantal van hen werd in september 1991 een openbare
hoorzitting gehouden, waarvoor Combibouw was uitge-
nodigd om het woord te voeren. Het aannemersbedrijf
heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt. Het
Bloemendaalse aannemersbedrijf was ook afgelopen
dagen niet voor commentaar te bereiken.

Casino verwacht
betere resultaten
ZANDVOORT - Het casino

in Zandvoort verwacht een be-
ter resultaat te behalen dan
voorgaande jaren. In 1991 be-
zochten 242.072 mensen het ca-
sino. Daarmee bleef het aantal
bezoeken min of meer stabiel.

Volgens een voorlichter is het nog
niet bekend of er ook winst behaald
is. De directie denkt dat het verlies
in ieder geval minder zal zijn of dat
er zelfs sprake is van lichte winst.
In voorgaande jaren leed het casi-

no als één van de weinige Holland
Casino's verlies. Daar lijkt op dit

moment een eind aan gekomen. De
voorlichter wijt het betere resultaat
aan een vernieuwd spelaanbod. „We
zijn vorig jaar meer de markt opge-
gaan, hebben doelgerichter geadver-
teerd en bovendien is het casino uit-

gebreid." Onlangs werd er een nieuw
spel aan het assortiment spellen toe-

gevoegd: Holland Casino Bingo, een
electronische variant op het beken-
de bingo-spel. Bij de officiële ope-
ning van dit spel heeft Holland Casi-
no's 33 verenigingen uitgenodigd,
waaronder twee Zandvoortse vereni-
gingen: Chess Society Zandvoort en
de Zandvoortse reddingsbrigade. De
schaakclub verdiende met het spel
345 gulden voor de clubkas. De red-
dingsbrigade verliet het casino met
een bedrag van 330 gulden.
Per 1 februari treedt de nieuwe

directeur van het casino in Zand-
voort in dienst. Het is de 46-jarige

H.B.J. in het Veld uit Capelle a/d

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

J L
Bioscoopprogrammering 17 jan. t/m 23 jan.

DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30 UUR

TM BACK!"

DAGELIJKS OM 19.00 en 21.30 UUR: TERMINATOR 2

Kaarten volwassenen ƒ12,50. Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

IJssel. Hij volgde B. Storace op, die
naar zijn geboorteland Malta terug-
keerde. De nieuwe directeur werkt
sinds 1983 bij Holland Casino's na
een loopbaan van twintig jaar bij de
Rotterdamse gemeentepolitie. Hij is

nu nog Hoofd Bedrijfsbeveiliging.

« H.B.J. in het Veld wordt per 1

februari de nieuwe directeur van ca-
sino Zandvoort.

Zandvoorts
Nieuwsblad

COMMENTAAR

Verrassend
Grote verrassing deze week was

het briefje van Gran Dorado Leisure
NV, waarin de voorzitter aanbiedt
om het circuit-terrein over te nemen.
Niet zo'n slecht aanbod, als je be-
denkt dat we dan in één klap van
een hoop milieubezwaren af zijn.

Bovendien zal het 't hele jaar door
beslist drukker v/orden in het dorp,

als er 250 vakantiebungalows bij ko-

men. Wellicht dat er op het terrein

nog wat meer toeristische attracties

kunnen komen, dan alleen een golf-

terrein.

Dat is goed voor toerist èn Zand-
voorter. De voordelen die Gran Do-
rado noemt, zijn aantrekkelijk: min-
der verkeers-spitsdrukte en meer in-

komsten voor de gemeente, met
name door toeristen- en onroerend-
-goedbelasting.

Daarentegen hebben burgemees-
ter en wethouders ook gelijk dat zij >

zich niet zomaar van het ingeslagen
pad, richting 'nieuw circuit', laten af-

brengen. Eerst moeten alle kansen
van de racebaan, inclusief voor- en
nadelen, duidelijk zijn. De onderzoe-
ken daarnaar zijn in zo'n ver gevor-
derd stadium, dat er wat dat betreft

eindelijk wat meer duidelijkheid lijkt

te komen.
Feit blijft natuurlijk, dat een circuit

- voor menigeen onze lokale 'trots' -

meer internationale bekendheid
geeft aan een gemeente dan een
bungalowpark. Dat valt niet te ont-

kennen. Maar wat de Zandvoortse
economie betreft, is het uiteindelijke

doel van beide gelijk: meer toeristen

naar de kustplaats. Gaat het - naast
woongenot - uiteindelijk niet om de
centen? De vraag wordt dus: welke
van de twee mogelijkheden biedt -

op den lange duur - de beste kan-
sen. In die discussie mag het aan-
bod van Gran Dorado zeker niet

zonder meer weggewimpeld wor-
den.

_Achter de schermen.

Gerard Hokke
'

Vroeger wilde ik stuurman worden'

• Directeur Gerard Hokke van de Gertenbachschooh „Je speelt vaak een rol op school". Foto Biam stenen

ZANDVOORT - Gerard Hokke (45) is sinds 1977 werkzaam
op de Wim Gertenbachschool. Eerst als leraar Nederlands,
later als directeur. Hij geeft nog steeds les aan de eerste en
vierde klassen. Als directeur van de - tegenwoordig - enige
mavo in Zandvoort heeft hij veel jeugdige inwoners van de
badplaats onder zijn hoede gehad. Daarom is hij wel een beetje
een bekende 'Zandvoorter', hoewel hij in Haarlem woont.

door Ivar Dobber

GERARD HOKKE is posi-

tief gestemd over zijn

leerlingen die voor het
overgrote deel uit Zand-

voort komen. „Ik heb vrij goed
contact met de leerlingen. Ook
met mensen die hier vroeger op
school gezeten hebben. Het is leuk
publiek, wat de kinderen betreft."

Hokke ziet zichzelf niet als een
strenge leraar. „Ze moeten wel
doen wat ik zeg."

Thuis is hij anders: ,.Je speelt

vaak een rol op school, hoewel de
leerlingen het wel kunnen zien als

ik chagrijnig ben. Als ik thuis ben,
dan ben ik ook consequent ten op-

zichte van de kinderen, net als op
school. Dat moet
ook, want kinde-
ren verwachten
dat."
Gerard Hokke

komt uit een
echte onderwij-
zersfamilie. Zijn
vader was leraar

op de scheepvaartschool. Zijn

broer en vrouw zitten ook in het
onderwijs. Aanvankelijk wilde de
jonge Hokke varen: „Er kwamen
bij ons veel van die jongens over
de vloer, die voeren. Daardoor ook
wilde ik eigenlijk stuurman wor-
den. Voordat ik naar de Zeevaart-
school zou gaan, wilde mijn vader
dat ik eerst zou gaan varen. Om te

zien of ik het wel leuk vond. Het
beviel dus helemaal niet. Eigen-
lijk hield ik niet zo van water. Bo-
vendien moest ik mijn sporten en
andere sociale contacten missen.

Ik besloot toen maar naar de kweek-
school te gaan."
In 1968. bijna 24 jaar geleden

kwam Hokke in het onderwijs te-

recht. Hij zag werken in het onder-
wijs niet als roeping. „Ik was met
het onderwijs opgegroeid dus het
was niet meer dan logisch dat ik ook
in het onderwijs ging werken." In
1977 hoorde hij van een vacature op
de Wim Gertenbachschool. Op die
school werkten ook Nijboer en Sin-
ke. twee vroegere docenten van de
kweekschool. „Ik solliciteerde en
werd aangenomen. Het klikte goed."
De reden dat Gerard Hokke op de

Gertenbachschool solliciteerde was
dat hij de voorkeur gaf aan een
school met een kleinschalig karak-

ter. Nu, anno
1992, zou dat
karakter de
school wel
eens op kun-
nen breken:
„De overheid
wil grotere
scholen stich-

ten. Ik sta daar niet achter. Niet ie-

dere leerling gedijt goed op een grote
school. Vooral als die leerling veel
aandacht nodig heeft. Die aandacht
kunnen we de leerlingen hier op
school nog geven."
Als de directeur thuis is laat hij

zijn vakgebied, het Nederlands, niet

los: „Ik houd veel van lezen. Neder-
landse boeken, van schrijvers zoals

Biesheuvel, Kees van Kooten, Wim
de Bie en Van der Heijden. In de
vakantie neem ik Engelse boeken,
vooral detectives, mee. Verder draai
ik in mijn vrije tijd veel klassieke

In de rubriek 'Achter de scher-
men' gaat het zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de
'mens* achter bekende perso-
nen. Deze week Gerard Hokke,
directeur van de Gertenbach-
school.

muziek, maar ook platen uit de
zestiger jaren, bijvoorbeeld de Bee
Gees, Boudewijn de Groot en - la-

ter - Robert Long. Daarnaast luis-

ter ik ook graag naar jazz en blues.
Maar dan wel in een stoel met een
koptelefoon, dan kunnen de ande-
ren ongestoord televisie kijken.
Zelf kijk ik zelden naar de televi-

sie. Alleen naar Van Kooten en De
Bie, dat is vaste prik."

Ibiza

Als Hokke niet naar muziek
luistert of een boek leest, is hij

bezig met sporten: „Ik heb tot vo-
rig jaar gevoetbald bij Schoten. Ik
speelde vroeger tegen Zandvoort-
meeuwen. Tegen mannen, die nu
kinderen op school hebben. Nu
tennis ik meer. Verder heb ik ook
aan honkbal en atletiek gedaan."
Zoals het een echte onderwijzer

betaamt gaat Hokke vaak met va-

kantie: meestal met de caravan.
Hokke: „Ik ga nooit naar het zui-

den. Ik ben een keer naar Ibiza
geweest, maar ik vond het daar
veel te warm. Ik ben vaak naar
Scandinavië geweest. Denemar-
ken en Zweden. Daar is het nog
echt rustig en erg mooi. Grote
stranden en bossen. Daar houd ik

van. De afgelopen zomer zijn we
naar Zwitserland geweest. Ook
erg mooi. We hebben daar wat ge-

klommen. We gaan verder elk
voorjaar naar Texel. Dat doe ik al

sinds het begin van de jaren zestig.

We hebben daar een huisje. Met
kerst blijf ik altijd thuis."

Het Zandvoortse strand zal

minder snel met een bezoekje van
de schooldirecteur vereerd wor-
den: „Het is daar veel te druk voor
mij. Alleen in het voorjaar en na-
jaar gaan we er soms wandelen.
Als we naar het strand gaan, gaan
we naar IJmuideh. Ik ben al een
aantal dagen van de week in Zand-
voort, dus dan hoef ik er in mijn
vrije tijd niet nog vaker te ko-
men."
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2e feeste winReS van Zandvoort in 1991
Voor ons was de 2e prijs raak

dus u profiteert voor een knaak.

D.A. verrassSngstas voor 2,50 (waarde ± 15,-)

P.S. namens alle medewerksters bedankt!! Paul Olieslagers

DRUGSTOR

E

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 • 2042 JD ZANDVOORT -TE L.02507-12513

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

CHILDER- U AFWERKgfyGSBEDRBJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Met spoed gevraagd

IISMEIBED9ER.de m/v'
part-time of full-time

Slagerij O. Mantel
Schoolstraat 3, Zandvoort

Tel. inl.: 023-354871
na 19.00 uur: 023-282716
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Overwinning voor de beide eerste teams

Sp. OSS eindelijk op dreef
ZANDVOORT - „Een schep-

je er bovenop", was de bood-
schap die alle volleybalteams
van Sporting OSS aan het ein-

de van 1991 meekregen. En dat
was dan ook precies wat alle

volleyballers/sters afgelopen
zaterdag deden. Het eerste da-
mesteam behaalde een fraaie
3-1 overwinning op VCH, ter-

wijl het eerste herenteam geen
pardon kende met Spaarndam:
3-0.

Vooral de Zandvoortse dames
hadden de punten hard nodig. Het
Sporting OSS team was dan ook
voor de wedstrijd flink onderhou-
den, hetgeen zou werken. VCH
stond, als tegenstander aan de ande-
re kant van het net, goed partij te

geven. Hoewel Sporting OSS niet op
volle sterkte acteerde, werd VCH in

de eerste set met een miniem ver-

schil bedwongen. Het verschil was
namelijk slechts twee punten: 15-13.

Hartig woordje
In de tweede set was de concentra-

tie tot onder het nulpunt gezakt, met
als gevolg een gevoelig setverlies.

VCH was Sporting in die fase op alle

punten de baas en won met 2-15.

Coach Rob ten Haaf greep tussen
de tweede en derde set in. Hij sprak
een hartig woordje met de dames,
die zich daardoor snel hervonden.
Het spelritme werd weer opgepakt
en na een serie flitsende aanvallen
werd de set met 15-2 winnend afge-

sloten. Ook de vierde set leverde
voor Sporting OSS geen enkel pro-
bleem op waardoor de wedstrijd met
3-1 werd gewonnen.
Ook de meisjes-adspiranten moes-

ten aantreden tegen een VCH team.
De krachtsverhouding in deze wed-
strijd was veel te groot. Het Zand-
voortse team was op alle fronten
veel beter en walste over VCH heen.
Na een prima wedstrijd kon de score
van 15-1, 15-5 en 15-6 op het wed-
strijdformuiier worden ingevuld.

Voor het eerst sinds weken speel-

de het eerste herenteam van Spor-
ting OSS als een goed geoliede ma-
chine. Spaarndam was de ongeluk-
kige tegenstander, die dat moest on-
dervinden. Vanaf het begin namen
de Zandvoorters het heft in handen.
Met goed en snel volleybal werd het
toch knap tegenstand biedende
Spaarndam opzij geschoven met 15-

10, 15-9 en 15-13.

Het tweede dames team van Spor-
ting OSS zette de zegereeks gewoon
voort. Het geroutineerde team had
geen enkele moeite met haar oppo-
nente, 3-0. Vooral in de eerste set

was er geen kruid gewassen tegen de
doordachte acties van Sporting, 15-

2. Spaarndam 2 krabbelde in de
tweede en derde set nog wat terug,

maar kon niet verhinderen dat de
eindzege in Zandvoort bleef.

Minder geluk had het tweede he-

ren team van de Zandvoortse volley-

bal vereniging. Hoewel de eerste set

met 15-13 werd gewonnen, kwam
Heemstede langszij, om vervolgens
de winst mee te nemen via de set-

standen 10-15, 8-15 en 9-15. Het was
het enige verlies van een boeiende
volleybalavond in de Pellikaanhal.
Daar tegenover stonden echter vier

overwinning, die Sporting brood no-
dig had. Aanstaande zaterdagavond,
te beginnen om half zeven, speelt
Sporting opnieuw een programma
volleybal in de Pellikaanhal.
• Op verzoek van de coach deed
het Sporting Oss damesteam er 'en

schepje bovenop' en het werkte: ze
versloegen de Volleybal Club Hoofd-
dorp.

Foto Bram Stijnen
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• Het jeugdteam dat kampioenen werd.

Junioren kampioen
ZANDVOORT - De eerste

kampioen is reeds bekend.
De Zandvoortmeeuwen F 1

junioren mogen zich, na een
8-0 overwinning op Van Nis-
pen F 1, winterkampioen
noemen.
De gehele competitie is dit team

erg goed op dreef.'v Vrijwel alle

wedstrijden werden met ruim ver-

schil gewonnen. Het team be-
staande uit 'Robbert van der Lee,
Nick Schuurman, Boy Visser,
Nick Sandbergen, Ron Kaales, Di-
dier Hauswirth, Roy Lagendijk,
Thijs Stobbelaar en coach Engel
Stobbelaar werden na afloop door
het jeugdbestuur in de bloemen
gezet.

f

Afgebroken partije

Zandvoortse Sc
ZANDVOORT - Het eerste

team van de Zandvoortse
Schaakclub heeft voorlopig
een 2-3 achterstand opgelopen
in de thuiswedstrijd tegen het
vierde team van Bloemendaal.
In de drie afgebroken partijen
zijn echter nog meerdere mo-
gelijkheden om het totale re-

sultaat in het voordeel van
Zandvoort om te zetten.

Teamleider Edward Geerts heeft
die mogelijkheden gezien en ver-

wacht dat de wedstrijd nog in een
overwinning kan worden omgezet.
Termes en Lindeman namen al vrij

snel het zekere voor het onzekere en
sloten hun partij in remise stelling

af. Jack van Eijk en Edward Geerts
konden na bijna drie uur spelen de
punten niet bemachtigen. Nico
Handgraaf daarentegen speelde een
sublieme partij op bord acht. Door
zijn overwinning kwam de voorlopi-
ge stand op 2-3.

in de resterende drie partijen
staat Dennis van der Meijden in een

riante positie. Zijn pluspion moet hij

kunnen omzetten in een overwin-
ning. John Ayress zal met veel pijn
en moeite de partij op remise kun-
nen houden, terwijl Twint, na analy-

se, duidelijk winstkansen heeft. Vol-
gende week is het resultaat van de
afgebroken partijen bekend.

Interne competitie
In de interne competitie werden

vorige week donderdag slechts zes
partijen gespeeld. Mare Kok, Pepijn
Paap, Gorter en De Oude wonnen
hun partijen terwijl Berkhout tegen
Franck, en Marquenie tegen Heitko-
ning remise speelden. Op de rang-
lijst kwam door deze resultaten wei-

nig verandering voor.

Hoogoventoernooi
Drie leden van de Zandvoortse

Schaakclub zijn de komende week
aktief op het Hoogovenschaaktoer-
nooi in Wijk aan Zee.

Louis Dambrink en Edward
Geerts spelen mee in de tienkam-
pen. Nico Handgraaf doet ook mee
aan de tienkamp en bovendien heeft

hij zich opgegeven voor de vier-

kampwedstrijden.

Jeugd/Opleiding
Vanavond start voor de Zand-

voortse schaakjeugd de opleiding
voor de diverse diploma's van de
KNSB. Onder leiding van Dennis
van der Meijden en John Ayress zul-

len vanaf zeven uur in het Gemeen-
schapshuis, de jeugdige schakers de
nodige theoretische kennis opdoen.
Er is de komende weken nog ruimte
voor enige jeugdige schakers. Zij

kunnen zich vanavond aanmelden
in het Gemeenschapshuis. Ook kan
via de telefoonnummers 02507-13224
of 14120, informatie worden inge-

wonnen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Spannende strijd

bij handballers
ZANDVOORT - Zowel de da-

mes als de heren van Casino-
ZVM moesten aantreden tegen
de teams van HCV'90. De hand-
ballers kwamen met lege han-
den terug, terwijl de dames, na
een spannende strijd, een
zwaar bevochten 19-19 gelijk-

spel wegsleepten.

Bij de rust hadden de mannen van
coach Joost Berkhout nog een 8-10

voorsprong. Het gehele duel gini4

overigens gelijk op. Casino-ZVM
was gelijkwaardig aan HCV en had
uitzicht op een goed resultaat. Bo-
vendien zat het de Zandvoorters wat
tegen met drie schoten op de lat. In

de' tweede helft liet Casino-ZVM do
voorsprong glippen (16-16). Casino-
ZVM raakte toen opnieuw de lat en
de daaruit door HCV gelopen break
werd wel afgemaakt: 17-16. In de
slotminuut hebben de Zandvoorters
tevergeefs gepoogd de stand gelijk te

trekken: 18-16.

„Ondanks de nederlaag vind ik dat

we steeds beter gaan handballen. We
grepen helaas net naast de overwin-
ning, het lukte net niet, maar ik ben
toch niet ontevreden", aldus coach
Joost Berkhout.
De dames hadden vrijwel de gehe-

le wedstrijd een lichte voorsprong.
HCV kroop telkens terug, zodat er

een spannend gevecht ontstond. Na
een 9-11 voorsprong voor Casino-
ZVM bij de rust, werd die voor-

sprong zelfs opgevoerd naar 13-17.

Met nog een kwartier te gaan was
dat een goede uitgangspositie. HCV
knokte zich terug en nam vlak voor
het einde zelfs een 19-18 voorsprong.
Op slag van het eindsignaal kreeg
Casino-ZVM een strafworp te ne-

men, die verzilverd werd: 19-19.

„Ik ben toch nog blij met het ene
punt, want voor het zelfde geld ver-

lies je. Zowel verdedigend als aan-
vallend was het een goede partij

handbal", meende coach Nicole
Berkhout.
Doelpunten mannen: Guido Weklema '.',.

ftlenno Trouw 3, Kees Hoek 4, Erwin Spruit
2. Jan van Duijn 2. (ïerard Damboif 2. Vrou-
wen: Martfreet Sterrenburg 5. Janneke de
Reus 4, Eliy von SU-in 3. Els Dijkstra 3, Astrid
Molenaar 2. Janna ter Wolbeek 2.

ZANDVOORT - Afgelopen
zondag hebben de kunstzwem-
sters van De Zeeschuimers, in
Haarlem, wederom goed ge-

presteerd. Door die goede pres-
taties zijn de kunstzwemsters
in de totale score gestegen
naar de eerste plaats. De Zand-
voortse zwemvereniging verza-
melde dertig punten en maak-
te daardoor de acht punten
achterstand volledig goed.
Op categorie 1 zwommen de ions-

Benarde positie

voor Meeuwen
ZANDVOORT - Het gaat nog

steeds niet goed met Zand-
voortmeeuwen. In de uitwed-
strijd tegen Alliance werd we-
derom een nederlaag geleden:
3-2. Een nederlaag die gezien
het spelbeeld geenszins nodig
was geweest. De positie op de
ranglijst is door dit resultaat,
elfde plaats, bijzonder benard.

„We moeten uit de impasse zien te

komen. Aan werklust ontbreekt het
niet, maar het zit niet mee. Dat is

altijd als je in de onderste regionen
verblijft, maar we moeten met z'n

allen proberen er weer bovenuit te

komen", is de reactie van trainer
Ton Hijnen.

Gelijkwaardig
In een harde wedstrijd was Zand-

voortmeeuwen zeker gelijkwaardig
aan Alliance. Vanuit een gesloten
verdediging probeerde Zandvoort-
meeuwen de Haarlemmers op te

vangen. Alliance kreeg wel wat kan-
sen maar wist daar geen raad mee.
Via een snelle aanval slaagde Zand-
voortmeeuwen er zelfs in een 0-1

voorsprong te nemen. Francis de
Boer lanceerde Jos van der Meij, die

raak schoot. Vlak voor de pauze
kreeg Jos van der Meij de mogelijk-
heid om de Zandvoorters naar een 2-

voorsprong te schieten. De bal trof

echter geen doel.

In de tweede helft een sterk aan-
vallend Alliance dat echter minder
mogelijkheden kreeg dan in het eer-

ste gedeeite van de wedstrijd. De
stand werd toch snel gelijk getrok-
ken na een vrije trap, die laag over de
grond werd ingeschoten: 1-1. Jos van
der Meij knalde daarna in vrije posi-

tie van dichtbij op de paal en even
later keken de Zandvoorters tegen
een 2-1 achterstand aan. Bij een duel
met Wim van der Kuijl viel de Haar-
lemse spits in- het strafschopgebied,
waarna de scheidsrechter een straf-

schop toekende. Alliance wist daar-
mee wel raad: 2-1.

Initiatief

De Meeuwen pakten toen het initi-

atief, zette Alliance de duimschroe-
ven aan, hetgeen in de gelijkmaker
zou resulteren. Francis de Boer zet-

te Marcel Schoorl aan het werk en
deze faalde niet: 2-2 in de 38e mi-
nuut. Daar leek de wedstrijd mee te

eindigen, maar drie minuten voor
het einde sloeg het noodlot voor
Zandvoortmeeuwen toe. Doelman
Koper redde eerst nog door de bal
tegen de lat te tikken, maar de bal
viel op de voet van een Alliance spe-

ler, die scoorde: 3-2. De tijd was voor
Zandvoortmeeuwen toen te kort om
alsnog met een verdiend gelijkspel
huiswaarts te kunnen keren.
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• De Mariaschool in de aanval. Goed voor een derde plaats.

In het basketbaltoernooi georganiseerd door The Lions

Oranje Nassauschool opnieuw s

Folo Bram Stijnen

ZANDVOORT - Het door de
basketbalvereniging The Lions
georganiseerde schoolbasket-
baltoernooi is een ware spor-
tieve happening geworden.
Mede door de voortreffelijke
organistatie verliep de strijd

tussen de zeven Zandvoortse
basisscholen bijzonder vlot.

Het wordt misschien eentonig,
maar opnieuw bleek de Oranje
Nassauschool de, sterkste en
kwam definitief in het bezit
van de wisselbeker.

„Je kon duidelijk zien dat er aan-
dacht aan het basketbaltoernooi
was besteed", meldde Peter Leising,

van het organisatie comité. „Er
werd op een behoorlijk niveau ge-

basketbald. Het gehele toernooi is

vlekkeloos verlopen en volgend jaar
doen we het opnieuw".
Nog duidelijker dan in voorgaan-

de jaren, bleek de Oranje Nassau-

school de sterkste te zijn. Bij de
meisjes had de Oranje Nassau de
meeste concurrentie van de Hannie
Schafstchool te duchten. In het on-

derlinge duel was de Oranje Nassau
met 14-4 te sterk. Goede derde werd
hier de Mariaschool.

Bij de jongens was een opvallend
goed spelend Nicolaasteam te zien.

Doch ook tegen de Oranje Nassau
was de Nicolaas niet opgewassen: 10-

3. De Hannie Schaftschool probeer-
de tevergeefs de Oranje Nassau een
halt toe te roepen. Met 5-3 trok de

TZB toont enorme schotvaardigheid

ZANDVOORT - In de zaal-

voetbalcompetitie legde
TZB/Van Riet een enorme
schootvaardigheid aan de dag.
NAS werd de dupe van de sco-
ringsdrift van de Zandvoorters
en verloor met 8-2.

Vanaf het eerste fluitsignaal ging
TZB/Van Riet in hoog tempo in de
aanval. In de eerste helft resulteerde
het snelle zaalvoetbal in een 3-0

voorsprong door doelpunten van
tweemaal Rick de Haan en eenmaal

Johan Maaskant. In de tweede helft

een opnieuw vlot combinerend
TZB/Van Riet dat de score snel op-
voerde naar een 6-0 voorsprong.
Doelpunten van opnieuw Johan
Maaskant en twee van de schotvaar-

dige Rick de Haan.

De Zandvoorters namen even gas
terug, waardoor NAS de schade kon
beperken en terug kwam tot 6-2. In
de slotfase hervond TZB/Van Riet

het ritme en door doelpunten van
Johan Maaskant en Steef Blanken
werd de eindstand op 8-2 bepaald.

Hannie Schaftschool aan het kort-

ste eind.

Door de eerste plaatsen van zowel

de meisjes als de jongens van de

Oranje Nassauschool, ging de wis-

selbeker natuurlijk naar die school.

Het was de derde keer op rij en de
vijfde keer in zes jaar dat de Oranje
Nassauschool de beker veroverde.

Het wordt een dure grap voor de
Lions, dat genoodzaakt is een nieu-

we wisselbeker aan te schaffen.

In de totaalrangschikking pakte
de Hannie Schaftschool de tweede
plaats. De derde plaats was voor de
Nicolaasschool, de vierde plaats

ging naar de Van Heuven Goedhart-
school en vijfde eindigde de Maria-
school. Voorlaatste eindigde de
Plesmanschool terwijl de Beatrix-
school de, rij sloot.

Opvallend was het goede fluiten

van de over het geheel genomen
jeugdige scheidsrechters en sters.

Alle deelnemers/sters werden door
het Lions bestuur verrast met een
leuk vaantje.

ste meisjes van De Zeeschuimers
mee. In 1 A behaalde Nathalie Mun-
nikes een fraai puntentotaal van
14,636. In 1 B zwom Annemiek Sin-

dorf een totaalscore van 15,776 en
Carly Meijer behaalde met haar pun-
tentotaal van 17.303 een keurige vijf-

de plaats.

Op categorie 2 zwommen maar
liefst vijf meisjes van De Zeeschui-
mers mee. Wendy van de Broek
scoorde zeer hoog, hetgeen goed
bleek te zijn voor de eerste plaats.

Vlak daarachter plaatste Minke
Kortekaas zich op een uitstekende
tweede plaats. Sanneke Molenaar,
die nog maar sinds kort aan wed-
strijden meedoet, behaalde een
mooie vierde plaats. Voor Rachel
Kuijl, die heel netjes zwom, was de
zesde plaats weggelegd terwijl Simo-
ne Brands naar een goede achtste
plek zwom.
Op categorie 3 zwommen Silvia

Mettes en Tanja Paap zich naar de
top, namelijk eerste en tweede.
Hoog gescoord werd er ook op cate-

gorie 4. Sandra Beugel greep de eer-

ste plek, terwijl Natascha Bakker
kort daarachter op een sterke twee-
de plaats eindigde. Monique van der
Werff behaalde een eervolle zesde
plaats, terwijl Jeanette Karsdorp,
met een goede uitvoering, beslag leg-

de op een negende stek.

Vijfde categorie
Ook op categorie 5 succes voor De

Zeeschuimers. Tamara van Rhee
eindigde op een schitterende eerste

plaats. In deze categorie behaalde
Sharon Bouman een fraai puntento-
taal van 36,640. Op categorie 6 was
het bijna goud, zilver en brons voor
De Zeeschuimers. Helaas op één
punt na lukte dit niet. Saskia Wester
was goed voor de eerste positie en
Ditte Valk eindigde kort daarachter
op de tweede plaats. Vivian Croes
kwam slechts één punt te kort voor
de derde plaats maar de vierde posi-

tie mag er best zijn.

De Zandvoortse kunstzwemster
hebben deze prestaties kunnen leve-

ren door de vele trainingen, die wor-
den gehouden in het zwembad De
Duinpan in Grandorado. Belangstel-
lenden in deze sport kunnen komen
kijken bij de training op woensdag-
middag van kwart over vijf tot half

zeven, op de vrijdag van half zes tot

zeven uur en zaterdagochtend van
half negen tot tien uur. Ook via de
telefoonnummers van C. ter Heijden
(16511) of M. van der Aar (18049)

kunnen inlichtingen worden verkre-
gen.

ZANDVOORT - Sfeer, spor-
tiviteit en gezelligheid waren
de ingrediënten van het jaar-

lijkse badmintontoernooi van
Sporting Club Zandvoort. Als
afsluiting van het jubileum
jaar waren een kleine honderd
badmintonliefhebbers op dit

evenement afgekomen.

Aan dit ook wel genoemde "open
familie Van den Nulft" badminton-
toernooi beleefden weer velen een
heerlijke sportdag. Eerst werkte
men zich in het zweet en na afloop
werd het vochtgehalte weer tot nor-
male hoogte opgevoerd, terwijl ook
menigeen zich te goed deed aan de
lekkere hapjes.
Voordat het zover was werd fel ge-
streden om de wisselbekers. Het
sporthal bestuur en de heren Korver
en Boukes hadden een viertal knot-
sen van bekers beschikbaar gesteld.
Bij de heren ging het om de Rob
Dröse beker, terwijl de dames om de
Tini van den Nulft beker streden.
Zowel leden als oudleden, die lieten

zien het nog steeds niet verleerd te

zijn, speelden badminton van hoog
niveau.
Het gerenommeerde kopel Evert
Smits en Jaap Enderman liet zich
niet onbetuigd en maakte de favorie-

ten rol geheel waar. In de finale bo-
den Hoezee en Van der Meulen knap
partij maar konden de kracht van
Smits/Enderman niet weerstaan,
15-12, 15-3. In de verliezersronde viel

vooral het spel van oud-gedienden
Rob Plevier en Peter Kuin op. Ook
nu bleek dit nog een gevreesd koppel
te zijn. Slechts Jan van den Nulft en
Jan Enderman waren instaat de
moegestreden "good-olds" te weer-
staan, 15-6 en 15-4. Ook bij de dames
vielen vele fraaie en spannende par-

tijen te zien. Het pas vlak voor het
toernooi samengestelde, gelegen-
heidskoppel Tini van den Nulft en

Francien Ojevaar werden de verras-

sing van het toernooi. Niemand kon
dit duo van de eindzege afhouden.
Tini van der Nulft mocht na afloop
danook de naar haar genoemde be-
ker in ontvangst nemen. Het koppel
Inge Leen en Truus Keesman heb-
ben fel tegenstand geboden maar
moesten met de tweede plaats ge-

noegen nemen. De verliersronde-fi-
nale ging tussen Rinie en Kirsten
Verheugen tegen Gerrie Schuurman
en Corrie Jochems. Moeder en doch-
ter Verheugen eiste na een leuke
strijd de eerste plaats voor zich op.

Het geheel stond onder de strakke
en goede leiding van voorzitter Dirk
van den Nulft, die het toernooi af-

sloot met de prijsuitreiking en na-

tuurlijk een geweldige speech

Koninklijke
onderscheiding
ZANDVOORT - De heer A. Hooge-

veen uit Zandvoort is vrijdag be-
noemd tot ridder in de orde van
Oranje Nassau. Dat gebeurde bij zijn
afscheid van de directie volkshuis-
vesting in de provincie Noord-Hol-
land, een voorpost van het ministe-
rie van volkshuisvesting. Hoogeveen
heeft hier de afgelopen vijf jaar aan
het hoofd van de afdeling Planning
Stedebouw en Grondzaken gestaan
en maakt nu gebruik van de VTJT-re-
geling.

Lamp vernield
ZANDVOORT - De Zandvoortse

politie heeft in de nacht van zondag
op maandag rond half twee een 34-ja-

rige man uit Frankrijk aangehou-
den. De arrestatie vond plaats in een
café in de Haltestraat. De verdachte
had om onbekende redenen een
lamp vernield. De politie heeft de
man, die onder invloed van alcohol
verkeerde, ingesloten.
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Commercieel en administratief

personeel gevraagd

RUSSELL ADVOCATEN vraagt

assistent voor het secretariaat m/v
09 00 17 30 uur

De werkzaamheden omvatten
- het verzorgen verzenden en administreren van faxen
-het kopieren van kantoor en processtukken
-archiveren en beheer van het archief

-stukken van en naar rechtbank brengen
- vliegende keep voor allerlei zaken
- Opleiding HAVO MAVO
- leeftijd tot 30 jaar

-Accurate flexibele en veelzijdige instelling

Sollicitaties en referenties richten aan
RUSSELL ADVOCATEN BEETHOVENSTRAAT 202
1077 JZ Amsterdam tav Mevr Mei|er

Divers personeel gevraagd

Het bestuur van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek

Basisonderwijs zoekt per 9 maart ter vervanging in een
zwangerschapsverlof een

peuterieid(st)er
voor 25 uur per week (5 ochtenden)

voor de peuterspeelzaal

De Botteloef
Overslag 1 1034 RR Amsterdam Noord

Telefoon 020 6317184

Inschaling volgens P II A

Schriftelijke sollicitaties met referenties voor 23 januari nch
ten aan de peuterspeelzaal waar ook nadere inlichtingen

kunnen worden ingewonnen
Sollicitanten zullen op 29 januari vanaf 12 00 uur worden
opgeroepen

Gevr enthousiaste zelfst da
mes voor verkoop dmv kle

dingparties geen investering

Inl kant uren 020 6169251

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt een bezorger/ster

v kleine wijk Bentveld en
Zandvoortselaan Aanm tel

17166

e Rubrieksadvertentie op
geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

Woninginrichting

T k ruim opbouw wandmeu
bel modern licht hout zeer
mooi t e a b Tel 15677

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel 13529

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

;
makelaars o.g.

Tel 02507-12614 NVM
„UUCEIAAB

• I k tauteuil klassioK mo
del I gebloemd z g a n 1

jaar gebruikt nieuw / 1595
wegens omst nu ƒ 225 Tel
15253 ia 17 uur a u b

* Bankstel 3 zits 2 x 1 zits

bruin beige afritsbare bekle
ding / 150 Tel 02507 18297

* Salontafel met ingelogde
beige plavuizen (maat 65 x

I30) ƒ50 Tol 02507 17387

• Te koop witte eothoek be
staande uit een vierkant en
tafel met 4 stoelen ƒ 250 Tel

02507 19509

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Erv werkster v ramen lappen

e a huish werkz gevr
Woensdag of vrijdag 9 13 u

leeft bv 35 jr loon ƒ60
Tel 12747

Flinke huish hulp voor de
dinsdag en vrijdagochtend

Tel 12020

Huish hulp gevraagd voor 1

ochtend per week Tel

02507 18580

• 19 Januari is de dag dat je

Lia Sol feliciteren mag Tel
14119

* Ab en Thea van harte met
jullie 25 jarig huwelijk Leo en
Liesbeth

• Anneke Lukkassen alsnog
van harte met je 40ste Je
zwager

* Ap en Thea gefeliciteerd

Nathalie

• Apoet & Mpronk Zin in

avondje uit? Belofschnjf

Joepiko

• Daan makkelijk ben jij van
daag 18 j 18 dikke kussen
Mama

Gevraagd voor leerling 3
MAVO bijles Engels Tel

02507 18322

Kunst en antiek

Zakengezin in Abcoude
vraagt een HUISH HULP
voor 1 dag of 2 halve dagen
Gemakkelijk bereikb met
openb vervoer Inl

02946 4067 of 020 6444085
mevr v Eembergen

Oproepen
Mededelingen

* Abraham is al in zicht en
Jan Termaat is degene die

voor hem zwicht Gefelici

teerd 11 Tante Jans

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket 1 Geen
adres? Dat hebben wij voor u 1

Inl tel 02907 5235

• Hoera Koko Hoekstra is de
voorzitter van de Ab Gritter

Fanclub Succes 1 Afz Jan en
Boudewijn Nico Jalmk Jan
van Staa en Jos G
• Jan (ouwe) nog 4 nachtjes

en dan zit de eerste 50 jaar

erop gefeliciteerd Dirk

• Jan Termaat ziet Abraham
maandag Je wordt gefelici

teerd door je schoonouders
(dimpeltje9

)

• J C Termaat is de man die

maandag oog in oog met
Abraham staat van harte

Rocco en Astnd

• Lia nog 10 jaar en dan ben
je ook Saar

• Onze baas wordt maandag
50 van ons twee poezenkus
jes en een lik van je hond
Noes Black en Pinkel

• Onze deuzige Jan ziet

maandag Abraham en wordt
gefeliciteerd door Ellen en
Mare

Over 50 weken wordt Wie
ke 40 Leuk he Wieke

RUSTi Wilt u tot uzelf komen
in een rustige omgeving? Dat
kan in voormalig klooster ten

Zuiden van Nijmegen Folder

op aanvraag 08850 20862

* Van harte gefeliciteerd met
je 50e verjaardag Jan de vol

gende 50 ook met een lach?

Liefs Ada

* Vandaag is de blijde dag
dat Jesse Zuidam compute
ren mag Dus geen tijd om
zijn verjaardag te vieren Toch
gefeliciteerd hoor 1 Broodje
02507 18789

Voor onze MOOI OPGE
MAAKTE SCHALEN hoeft u

zelf geen boodschappen
meer in huis te halen

BROODJE BURGER
Schoolstraat 4 Tel 18789

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel 13529
® Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen

HEDEN INBRENG goederen
v d veiling van 27 en 28 jan

VEILINGGEBOUW AMSTEL
VEEN Frans Halslaan 33
A veen Tel 020 6473004
( s Maandags gesloten

)

Uitgekeken op terracotta zin

in geheel iets anders schaft u

dan een have aan 1 Een be
schilderde bloempot in uw
gekozen kleuren 18 cm ƒ25
en 24 cm ƒ30 Verkoop op
bestelling Herna Veken Dr
J G Mezgerstr 91 Zand
voort Tel 30103

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1 75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

Computerapparatuur
en software

• Te koop Nintendo 1x gebr

ƒ250 Tel 19305

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf

deling Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam

Schoonheid en
verzorging

Aangeboden partij gebruikte

kunstgebitten Ook geschikt

voor huisdieren Te bevragen
bij uw tandarts

Kleding

Organisatie Kledmgparty bij u

thuis mooie ital coll Bel voor

info kant uren 020 6169251

- Te koop toch te klein ge
kocht' Zwart lederen dames
laarzen maat 36 van ƒ 200
voor ƒ50 Inl 02507 19968

• Te koop zwarte smoking
mt 46 dubbele knoop & smo
kmg overhemd mt 37 1x

gedr ƒ 100 02507 17165

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto s

pasfoto s

receptiefoto s

groepsfoto s aan huis

Grote Krocht 26
Tel 13529

De advertentie afdeling

behoudt zich het recht voor

advertenties eventueel zon
der opgave van redenen te

weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertpn'iewezen)
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Poppenbeurs
In het boulevardgebouw van Gran

Dorado wordt aanstaande zondag 19

januari een poppententoonstelhng
gehouden Er zijn niet alleen poppen
en beren te bekijken De bezoeker
kan er ook poppenmakers aan het
werk zien en eventueel zelf een cur
sus hiervoor volgen De winnares
van de jaren 1990 en 1991 van de
damesbeurs in Den Haag, Betty
Rausch, laat een groot deel van haar
collectie zien

Ouwe pop
Voor de verzamelaars zijn er

stands met prachtige antieke pop
pen, poppenwagentjes, miniatuur
speelgoed, kacheltjes, serviesjes en
zo nog veel meer accessoires te zien
En natuurlijk de poppenhuizen met
te vergeten Wie een oude pop of

beer heeft, kan deze gratis laten
taxeren Ook is er een poppendokter
aanwezig, Wil Joukema uit Nijme
gen, die ter plekke kleine reparaties
kan uitvoeren 'Grotere ongevallen'
gaan mee naar het poppenhospitaal
in Nijmegen
De beurs is geopend van 10 30 tot

16 30 uur, de entree kost 4,50 gulden
voor volwassenen en 3,50 gulden
voor 65 plussers Kinderen tot 12

jaar hebben gratis toegang

Autorally
Autosportvereniging Sandevoerde

gaat na het voorbije jubileumjaar
de volgende 25 jaar in met de slogan
'Een ander avondje uit' De start is

er al een 'Flinterman rit', aanstaan
de zaterdag 18 januari, in samenwer
kmg met het gelijknamige bedrijf in
Bentveld De rit, uitgezet door H
Franke en B Laurier, heeft een leng
te van ongeveer 25 kilometer en leidt

de deelnemers door de gemeente
Zandvoort
De start vindt plaats vanaf 20 01

uur vanuit de Beach Bar van het
Palace Hotel, Burg van Fenema
plein 2 Hier vinden ook direct na
afloop uitleg en prijsuitreiking

plaats

Voor de best geklasseerde equipes,
in zowel de A , B als C klasse, zijn

bekers beschikbaar De laagst ge
klasseerde equipe mag het gratis

nog een keertje overdoen tijdens de
volgende rit

kust
keur

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS
Expo 'duizendkunstenaar'

in de openbare bibliotheek
In de Openbare Bibliotheek aan

de Prinsesseweg zijn aquarellen, te

keningen en boekontwerpen te zien
van de Henk Tol, een Beemster kun
stenaar die in 1987 op 56 jarige leef

tijd overleed De tentoonstelling, die
te zien is tot en met 28 januari, bevat
een selectie uit zijn werk Onderwer
pen zijn taferelen uit de Noordhol
landse dorpjes boven het IJ Tol was
zo veelzijdig dat hij wel vergeleken
werd met de zeventiende eeuwse
'duizendkunstenaar' Leeghwater
Hij stond bekend als 'homo univer
salis' behalve tekenaar/illustrator
en schilder was hij onder andere ook
toneelschrijver, regisseur, histoncu
s archeoloog, poppenspeler, conser
vator en cultureel ambtenaar Hij
maakte decors voor film en toneel,

kalligrafeerde gedichten en trad op
als zanger gitarist m een dansor
kest Enkele laren voor zijn dood

nam hij zanglessen bij Maria Rondel
en samen met Jan Laan gaf hij enke
Ie succesvolle Schubertconcerten
Belangrijk waren zijn archeologi
sche opgravingen op oude buiten
plaatsen uit de Gouden Eeuw
Hij maakte routekaartjes voor de

Toer in krant van de VVV en ïllus

treerde vele boeken Hij schreef re
vue's en maakte een 'zwart film', bij

de toneeluitvoering het hij een snij

bonenmolen dienstdoen als licht

projector Zijn laatste belangrijke
artistieke daad was het schrijven
van een revue ter gelegenheid van
het 375 jarig bestaan van de Beem
ster Voor zijn aandeel in de promo
tie van de Schermer en de Scher
mermolens ontving hij een zilveren
penning Vrienden van Tol hebben
een boek over de kunstenaar uitge
geven onder de titel 'Een handvol
rust'

• Een impressie van het werk van Henk Tol. Het plaatje is te zien in de
Openbare Bibliotheek.

Zandvoorters en
Blauwe tram in

Cultureel Centrum
Het Cultureel Centrum opent vrij

dagavond 20 00 uur een nieuwe ten
toonstelling Zandvoorters en hun
hobby Hierop is werk van een tien
tal Zandvoorters te zien, maar ook
een videofilm ovei de Blauwe Tram,
die vroeger tussen de badplaats en
Amsterdam heen en weer reed De
expositie duurt tot en met 9 februari
en is dagelijks te bezoeken, van 13 30
tot 16 00 uur
Aan de tentoonstelling nemen

deel de familie Allebes de heer J
Bier, mevrouw C Bosman, fam Clu
wen, dhr R Dalman mevr T Drai
jer Thie, dhr D Drommel, Dhr W
Duns, mevr J Homoet Kamstra,
mevr Hoogendoorn, dhr G Loog
man, mevr Molenaar, mevr N
Sandbergen Kerkman, dhr H van
Schie en mevr Lagas Zij zijn verte
genwoordigd door tal van kunstvor
men, bestaande uit keramiek, batik
werk, olieverven, poppen, viltwerk,
knipsels, houtsnijwerk, borduur
werk, modelbouw, aquarellen, teke
ningen, kralenwerk, gipsen, kant, ge
graveerd glas, zijdeschildenngen en
beelden
In de videokamer is de film over

de Blauwe Tram te zien, gemaakt
door Gerard Lunenburg Daarop
staan ook beelden van de allerlaat

ste rit van de tram, die in het jaar
1957 uit het Zandvoortse beeld' ver
dween

Korte tips

• Jongerenactiviteiten georgani
seerd m of vanuit 't Stekkie (Fle
mingstraat) vrijdagavond schaat
sen
• Atelier Paulus Loot dubbele ten
toonstelling Aquarellen en olieverf
schilderijen van de in Zandvoort
woonachtige Hilly Jansen Vooral
haar kinderportretjes worden ge
roemd Anne Frydrychowicz maakt
onze snelle, dynamische wereld
zichtbaar, met collages en meng
technieken
• Holland Casino Zandvoort ten
toonstelling van Gerard van Iersel
Op de expositie toont de schilder
zijn serie Jeu Imaginaire, plus een
aantal recente tekeningen en etsen
14 00 tot 02 00 uur

Veel belangstelling voor horeca-keuken

• Ook in Gran Dorado bestond er belangstelling voor de keuken. Derdejaars leerlinge Diana Tossijn uit

Amsterdam, een van de twaalf koks, gaf een demonstratie 'toetjes opmaken'.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Gran Dora
do en het Elysee Beach Hotel
waren twee van de 350 lokaties
in Nederland waar afgelopen
zaterdag een kijkje m de keu
ken kon worden genomen. De
open dag trok veel belangstel-
lenden

Onder het motto 'Kijk in de keu
ken' werden speciaal de jongeren
uitgenodigd zich een beeld te vor
men van de carrière mogelijkheden
m een gerenommeerd horecabedrijf

Succes
De bezoekers van deze 'Open dag'

kregen vanaf 1 1 00 uur de gelegen
heid om zowel voor als achter de
schermen van deze bedrijven rond
te kijken Het werd een grandioos
succes In totaal werden er achtdui
zend bezoekers verwacht, maar er
kwamen dertienduizend belangstel
lenden opdagen, die vooral belang
stelling hadden voor de potten en
pannen

'Kijk in de keuken' werd georgani
seerd door het onderwijscentrum
Horeca en het onderwijs en perso
neelvoorzienmg instituut Het was
de tweede keer In januari 1990 hield
de horeca voor het eerste 'open
huis'
Toen deden er tachtig horeca be

drijven mee, waaronder hotels, res
taurants, coffeeshops en cafetaria
Er kwamen toen zo'n vierduizend
pottekijkers'

Cursussen voor

volwassenen

in 't Stekkie
ZANDVOORT 't Stekkie in de

Celsiusstraat oiganiseeit de komen
de maanden weer activiteiten en
cursussen vooi volwassenen De po
pulaire cursus calligrafie (schoon
schnjven) heeft een eeuwenlange
traditie Deelnemers maken tijdens
de cursus kennis met de beginselen
van verschillende lettertypen Vera
Dieben verzorgt de lessen die op
dinsdag van kwart voor acht tot

kwait voor tien plaatsvinden De
kosten voor de cursus bedragen ne
gentig gulden voor twaalf lessen, ex
clusief materiaal Belangstellenden
kunnen zich bij de docente melden
02507 17677

Gemeente kapt
oude bomen
ZANDVOORT De gemeente gaat

komende weken een aantal bomen
kappen Deze maand start fase twee
van de negen bomen in de Lorentz
straat In de Kostverlorenstraat wor
den deze maand zeven minder vitale
iepen gerooid De bomen staan tus
sen de Haarlemmerstraat en de
Quarles van Uffordlaan, m maart
van dit jaar worden er zeven nieuwe
bomen geplant Deze week wordt
ook op het Raadhuisplein een iep
verwijderd De boom is besmet met
de homngzwam, waardoor hij ver
sneld is afgestorven

In de Lorentzstraat is de eerste
fase al m november 1990 uitgevoerd

Voor meer informatie kunnen
mensen terecht bij de sector Eigen
dommenbeheer, afdeling Plantsoe
nen (02507 61577) of de afdeling
Voorlichting (02507 61492)

Kermis terug

in het centrum
ZANDVOORT Het gebied

Prinsesseweg/Zwarte Veld is

het meest geschikt voor de
jaarlijkse kermis Dat is de
conclusie van een onderzoek,
dat de gemeente heeft verricht
De kermis verhuist dit jaar al

naar het dorpscentrum

De kermis moet verdwijnen van
het NS terrein aan de Van Speijk
straat, de spoorwegen willen hier
aan een andere bestemming geven
Het gemeentebestuur heeft besloten
dit jaar al een andere locatie te zoe
ken voor de kermis Dat werd het
gebied Prinsesseweg/Zwarte Veld,
de enige geschikte locatie in de ge
meente, aldus burgemeester en wet
houders Dit mede vanwege de beno
digde ruimte voor aan en afvoer van
het materieel Bovendien was het
volgens het college - een verzoek van
de ondernemers om de kermis weer
terug te brengen naar het centrum
van het dorp

De attracties komen daar dit jaar
al te staan, van 17 tot en met 26 juli

Door bepalingen en voorschriften in

de vergunning wordt de overlast
voor omwonenden zoveel mogelijk
beperkt, belooft het bureau Voor
lichting van de gemeente Voor de
bewoners wordt volgende week don
derdag, 23 januari, in het Raadhuis
een informatie avond gehouden
Deze begint om 20 00 uur mgang
Raadhuisplein Burgemeester Van
der Heijden, die over dit soort ver
gunningen gaat, is daarbij aanwezig
Het besluit zal nader worden toege
licht en belangstellenden krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen

Wat de NS voor plannen heeft met
het terrein aan de Van Speijkstraat,
is niet bekend De gemeente zou hier
zelf graag woningen bouwen Daar
voor zou het rangeerterrein ver
plaatst moeten worden naar een
strook naast de spoorlijn Zand
voort Haarlem

Badminton zege

voor BC Lotus
ZANDVOORT - De voorlaat

ste competitiewedstrijd van
BC Lotus leverde een fraaie 6-2

overwinning op Dat gebeurde
door sterk badminton, waarte-
gen het zesde team van Sloter-
meer het antwoord schuldig
moest blijven

Martijn van Keulen boekte snel
het eerste punt door een 15 10 en 18-

15 overwinning Invaller Dennis
Lekkerkerker deed zijn best maar
was kansloos, met 4 15 en 6 15 Rika
Koper deed wat van haar verwacht
werd en won soeverein met 116, 11

1 DejeugdigePetnoiSchultz toonde
haar met geringe kwaliteiten door
met 11 2 en 11-5 het derde punt voor
BC Lotus te scoren
Dennis Lekkerkerker en Martijn

van Keulen wonnen de dubbel met
17 16 en 15 3, terwijl ook het dames
dubbel werd gewonnen Rika Koper
en Karin de Graaf moesten wel alles

geven, maar wonnen na veel span
ning met 15-7, 9-15 en 15 11 In het
gemengdedubbel boden Petnoi
Schultz en Dennis Lekkerkerker
knap tegenspel, maar dat was niet

genoeg Nipt ging de winst naar Slo
termeer met 1318enl318 Martij

n

van Keulen en Karin de Graaf zorg-
den voor het zesde Zandvoortse
punt door een zwaar bevochten
overwinning m drie sets, 15 9, 2 15,

15 11

Programma aanstaande zondag in
de Pellikaanhal Aanvang 's middags
half twee Lotus 1 - Velsen 3, Lotus 2 -

Duinwijck 10, Lotus 3 Flower
Shuttle 4, Lotus 4 Flower Shuttle 6,

Lotus BI Huizen B2, Lotus Dl
Almere Buiten Dl
Utslagcn Air Sport 5 Lotus 2 4 4, Overbos

~ Lotus ,t 5 i, Overbos 7 • Lotus 44 4 Overbos
'S Lotus 517 (Lotus kampioen) Velsen B2
Lotus B171 Slcnderwilk Dl Lotus Dl K

Werkkampen jaren dertig

ZANDVOORT - Aan het begin van de jaren dertig (1930 - 1936), een econo-
misch zeer slechte ti/d, kon een aantal Zandvoorters aan de gang in werkkam-
pen in de provincies Drente en Gelderland. Op deze foto van de heer K
Hakhoff is zo'n groep te zien De mannen, werkzaam aan diverse projecten,

kwamen gemiddeld een keer per twee of drie weken naar huis De heer

Hakhoff herkent nog de volgende personen- voorste rij H Hendriks (met
bezemsteel) en J. Koper. Tweede rij (v.l.n r.)- S. Molenaar (zittend), L van
Duivenbode en A Kraayenoord (beide staand), en zittend- onb , Zwemmer, K
Zwemmer en Keur Achterste rij: links Molenaar (sr ) en L Koning, derde van
rechts De anderen zijn onbekend

Met oog en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom Het adres is Gasthuisplein 12

Men kan ook bellen 12066 of 17166

Deze week dwaï relde op mijn
bureau woei een alleiaaidigsl zei

het niet wereldschokkend be
ncht Wellicht hcnnneit u zich
nog mijn verhaal ovei het Zand
voortse geheime genootschap van
de Bloeders van Westervletei en
Het zal /o'n maand ol twee gele

den zijn, dat ik deze toen nog dms
teie figuien aan u vooi stelde De
leden van dit genootschap ontle
nen hun naam aan de befaamde
trappistenabdij Sint Sixtus in het
Belgische Westvleteren
Wie drinkt er op zijn ti]d niet

eens oen biertje En wie raakt er
met holdedebolder van al die soor
ten en merken die er op de markt
zijn Als je de reclames op de tele

visie, in de media en op de etiket

ten moet geloven is het ene soort
nog beter en lekkerder dan het
andere
U zult waarschijnlijk met raar

opkijken als ik nu beweer dat we
met al die reclamekreten vaak
flink bedonderd worden Zand
voorters staan er om bekend dat
zij zich niet in de maling laten
nemen Eveneens weet een ïedei

dat onze inventiviteit bijna onuit
puttelijk is Welnu, enkele dorps
bewoners hebben enige tijd gele
den de koppen bij elkaar gestoken
om gezamelijk iets aan dit euvel te

doen Onder het motto 'Wie liegt

moet met de billen bloot', struinen
deze heren van dit nog steeds ge
heime genootschap langs de plaat
selijke en landelijk kroegen, ten
einde de waarheid boven tafel te
halen (een mens moet toch wat
nietwaar)

Sceptisch
Als je de 'Broeders van Westvle

teren' moet geloven, moeten we
ons gewone biertje voortaan maar
laten staan Zij zijn verslingerd ge
raakt aan Struisbier en IJnde
jaarsbier, die te vinden zijn in res
pectievehjk de Bierwmkel, boven
de Hema aan het Kerkplein en in
Café Neuf, m de Haltestraat
Het goedje wordt gebrouwen

door bierbrouwerij 't IJ m Amster
dam, die hiermee al twee keer een
'Award gewonnen heeft

Ongeregeld
Bier en carnaval zijn onlosma

keiijk met elkaar verbonden Ook
daar weten we hier m Zandvoort
alles van De stap naar dit onder
werp is dan ook met toevallig ge
kozen Binnenkort worden we
weer met dit fenomeen geconfron
teerd Vorige week vrijdag hebben
we via de televisie al een voor
proefje gehad van dit hoogst 'ver

makelijke' evenement, met het
carnavalsprogramma Vocaal Cen
traal Zandvoort en carnaval wie
herinnert zich niet de dolle fees
ten, zo n twintig jaar geleden m
het voormalige Bouwes hotel aan
het Badhuisplem De afbraak van
dit etablissement luidde tevens de
teloorgang van dit eens zo bloeien
de Feest der zotten' m U weet het
inmiddels De Scharrekoppen zijn

opgeheven De koning is dood
Lang leve de koning

Spanlaken
Enkele jaren geleden was ik m

deze badplaats bij een zogenaam
de Prinsverkiezing Ik wist het
toen zeker het carnaval \ an \ roe
ger is met meer In een kmderwa
gen werd Zijne dooi luchtige
hoogheid (prins Kokkel den Ur
ste) m Gebouw De Krocht naar
binnengebracht om \oor het oog
van een uitgelaten en ladderzat
publiek tot op zijn onderbroek te

worden uitgekleed (wat is hu
mor) Nee geef mij maar het car
naval van enkele decennia gele

den Driemaal won ik een eerste
prijs tijdens de jaarlijkse optocht
Eenmaal als oma uit het bekende
sprookje van Roodkapje, eenmaal
als de bai on van Munchhausen en
eenmaal als kabouter Daar hoef
je tegenwoordig niet meer mee
aan te komen Hoewel de optoch
ten tegenwoordig steevast worden
afgelast zie ik mijzelf niet meer
vei kleed door dit dorp gaan Ik
vermoed dat ik dan ogenblikkelijk
in de boeien wordt geslagen om
linia recta naar psychiatrisch cen
trum Vogelenzang te worden afge
voerd, teneinde voor de rest van
mijn leven ondei het spanlaken te

verdwijnen Sommigen zullen
daar wellicht blij mee zijn Twee
jaar geleden zag ik onze burge
meester in boerenkiel hl] had het
wat vooi zichtiger aangepakt Een
outfit die hem overigens geens
zins stond Vei der dan de raadzaal
kwam hij met Ik vermoed dat ook
hij, net als ik een aversie tegen
een opname in een psychiatrische
inrichting heeft
Carnaval en drank Ik zei het

reeds In deze contreien blijken
beide onlosmakelijk met elkaar
veibonden De 'lol' is er dan ook
naar Je moet er de politie rappor
ten maar eens op nalezen Vecht
partijen, ingegooide i uiten en vol

gekotste straten zijn het resultaat

U begrijpt het al Mij zien ze niet

Ik volg het vooi beeld van de ver
schillende horecaondernemers
Ook bij mij voor de raam hangt dit

jaar het bordje 'Wegens carnaval
gesloten'

Opstand
Zo mijn giam ben ik voorlopig

kwiit Laten we dus ovei gaan tot

de orde van de dag Vorige weel
gaf ik u een ovei zicht van het af ge
lopen jaai U hebt het kunnen lc

zen We hebben met z n allen niet

stilgezeten
Vooi wat dit jaai betielt staat

ons eveneens het nodige te wath
ten Laten we beginnen met wat
kleineie zaken Hame Faasen (u

weet wel van de oliebollenkraam)
gaat samen met zi]n bioer strand
tent Club Mantime nmnen Jan
Oonk heeft zijn zaak vei kocht
Bad Zuid van de familie Loos
staat eveneens te koop Wim
Brugman (zoon van ïaadslid
Jaap) heeft pavil]oen De Zeeiob
op het Bloemendaalse strand
ovei genomen
De Nederlandse spooi wegen

hebben achtei de Kostveiloren
straat metingen verncht Ei
woidt bekeken waar de nieuwe
ovei weg in verband met het vei

lengen van het pen on moet ko
men De Verlengde Haltestiaat
wordt voor het autoverkeei afge
sloten
Toneelvereniging 'Wim Hilde

ring is begonnen met de repetities

voor een nieuw op te voeren blij

spel Het bevalt Jan Smit en zijn

vrouw Christel uitstekend in de
kantine van de Pellikaansporthal
Dit jaar wordt begonnen met de

bouw van het hotel naast het casi

no Bennoheim wordt afgebroken
Het plan Paviljoen Zuid gaat alle

protesten ten spijt volgens mij
toch door (de 'Zuid' komt in op
stand) Op de plek van het huidige
hotel Centraal en de ABN bank
aan het Raadhuisplein wordt na
drie jaar touwtrekken eindelijk

nieuwbouw gepleegd Als Grafdijk
zakt met zijn prijs koopt de ge
meente nog dit jaar zijn bouwval
De kermis komt op de Prinses

seweg terug en de buurtbewoners
trekken massaal naar het raad
huis om te protesteren Tijdens
het Pinksterweekend is de politie

op volle sterkte Het zou mij niets

verbazen als er een coupe
wordt gepleegd op het gemeente
bestuur (wethouder Van Caspel
weet zich weer staande te houden)
en het wordt een lange hete zo
mer

Blauwbekken
Onlangs werd ik gebeld door

Kees Versteege uit de woonwijk
Nieuw Noord Hij is boos op de
NZH Vorige week vrijdag voelde
hij zich door dit vervoerbedrijf let

terlijk en figuurlijk in de kou ge
zet Hij en zijn buurtbewoners wil

den rond half acht in de avond
voor hun wekelijkse kaartavond
in Gebouw de Krocht naar het
centrum De bus van 19 36 uur was
exact op tijd Wie schetst echter
hun verbazing toen zij van de be
stuurder te horen kregen dat zij

met mee konden 'Hij moest na
meiijk w eer terug' naar de remise
zo werd hen verteld

Een andere bus bleek voorals
nog met voorradig, zodat men
meer dan een half uur m de kou
heeft staan blauwbekken De
boosheid van de bewoners lijkt

mij dan ook alleszins gegrond, ïm
mers de chauffeur had naar mijn
mening best even deze mensen in

het dorp kunnen afzetten Temeer
daai hij wist hoe zeer men ook m
Zandvoort afhankelijk is van het
openbaar vervoer

Heilwens
Onze raadsleden laten u groe

ten De laatste keer dat ik hen
sprak was tijdens de nieuwjaars
receptie m de raadzaal Het was er
gezellig De drank en de hapjes
waren gratis Tussen de jus d o
range en de toastjes paling door
informeerde ik naar hun gezond
heid Onze politieke kopstukken
zagen er vermoeid uit Het tumul
tueuze afgelopen jaar had hen
blijkbaar geen goed gedaan On
danks dat, was men toch bereid
een heilwens voor het nieuwe jaar
af te geven Ze hielden het kort
dat was de afspraak Er woidt al

genoeg gekletst in t leven
Veel gezondheid' wordt ons toe

gewenst door Geraid Versteege
(CDA) Jeannette van Westerloo
(PvdA^ hoopt op een heel rood
jaai haar partijgenoot Huub van
Gelde) wil dat de mensen ovei al

op de wereld in vrijheid leven en
volgens Ruud Sandbergen en
Klaas Anneraa (D66) moeten de
mensen meer naar elkaar luiste

ren en bij de aangekondigde no
ta s en structuurschets moet de
inspraak gaan zegevieren Mooi
weer wenst ons Jaap Brugman
(VVD) (wellicht mede namens
zijn zoon') Herman Landman
(GBZ) vindt dat ei strengel moet
wolden opgetreden tegen overtie
ders ,Ze hebben schijt aan dron
ken naatje", meent de nestor van
de gemeenteraad De mensen
moeten begrijpen dat politici wer
ken vanuit hun overtuiging en dat
hun beslissingen van belang zijn

voor een grote groep bui gei s'
meent Paul Brugman (D66) Ook
aan WilfiedTates (VVD) enManj
ke Bosman (CDA) werd gevraagd
een bijdiage te leveren aan deze
rubriek Zij lieten echter weten
eerst nog even na te willen den
ken Dat mag volgend jaai zijn zij

aan de beurt
Dit was het weer vooi deze week
Blijf gezond tot de volgende week

BRAM STIJNEN
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Klassiek?

nders?

ock and Roll?

ziatisch?

osters?

I

en happening wordt het zeker!
Vanavond donderdag 16 januari 1992 vanaf 21.00 uur in

La Bastille

IKZIEJEINLABASTILLE

WAAROM BETAALT

U BIJ EEN ANDER
ï MEERV00R
HETZELFDE PRODUKT

Euro loodvrij

Super benzine

Diesel

ƒ1,72

ƒ 1,88

ƒ1,06

SERVICESTATION
}

(bij Palace Hotel)
,

mMi&mmMwm>-
AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020 • 6184733/6830551, EIGEN PARKEERGARAGE

NU OOK MOTORRIJLES
Bel voor verdere informatie

Auto- en Motorrijschool v.d. Veld
Tel. 02507-19188 - 31223

VWA
RUIMT OP

DE GEHELE WINTERCOLLECTIE
DRASTISCH IN PRIJS

VERLAAGD

MANTELS - JAPONNEN -
BLOUSES - ROKKEN -

BROEKEN - BONNETERIE

KORTINGEN VAN
30% tot 70%

. T T Aè made mei 'n kant

Grote Krocht 19, ZANDVOORT

Fa. Frank
Dakbedekkings-

bedrijf

Gespecialiseerd
in alle soorten

dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte

daken.

Tevens rep. van
dakgoten.

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Tel. 02507-30890
023-343542

Autorijschool

Phil Waaning
Ook voor
• Senioren-

training

• Overwinnen
angstgevoelens

Kostverlorenstr.70

2042 PK Zandvoort
Tel. 12071

't staat in
de krant
iedere week
weer

Buitenkansje

Elk kwartaal verschijnt een nieuw nummer van 'Buitenkans'

het blad voor geluksvogels. Met veel nieuws en wetenswaar-
digheden, én... met een persoonlijke set Hitbingokaarten.

Doet u al mee met Hitbingo? Deze week
valt de Postcode Loterij bij iedereen in de
bus. Mét 'Buitenkans' en mét uw nieuwe
set bingokaarten.

Een echte buitenkans!
Ons blad voor geluksvogels heel niet voor
niets zo! Want u vindt er uw persoonlijke set

bingokaarten bij. voor de tweede ronde van
Hitbingo. Een ronde waarbij u elke week
weer kans maakt op een extra 25.000 gulden.

Maar... alleen als u lid bent van de Postcode
Loterij.

In 'Buitenkans' kunt u alles lezen over de
Postcode Loterij en Hitbingo. Hoe uw bij-

drage het mogelijk maakt dat wij mens en
milieu kunnen steunen. Kinderhulp in

Indonesië, hulp voor vogels en zeehonden,
gras als dakbedekking, vakanties voor de kin-

deren van Tsjernobyl. te veel om op te noe-

men.
U leest over Hitbingo, over hoe leuk Irene

Moors het vindt om dit spel te presenteren,

en over de verraste en gelukkige winnaars
van de Postcode Loterij! En ook... hoe u mee
kan doen als u nog geen lid bent. Want het

zou toch zonde zijn om dat wekelijkse
buitenkansje op 25.000 gulden van Hitbingo

te missen. Of de maandelijkse kans op dui-

zenden prijzen, waaronder de Postcode-
StraatPrijs en de ton. En natuurlijk elk kwar-
taal de kans op één miljoen gulden!

Met de inhoud van deze enveloppe

kunt u rijk worden! Maak 'm dus
gauw open wanneer hij in de bus valt.

Bent u nog
cjeen

deelnemer?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de

Postcode Loterij? Heeft u

de postcodec/y/cr.v 1504
(Zaandam), 4834 (Breda).

5801 (Venray), 739 1

(Twello) of 7413 (De-
venter)? Dan kunt u zich

aanmelden voor de vol-

gende opnamen van Hit-

bingo. Bel op weekda-
gen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit!

De winnende
Hitbingonummers
van 7 januari:

1 10 22 27 38
2 12 23 28 40
6 15 24 29 41
7 19 25 30 43
9 21 26 36 44

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de
.- vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag
" van onderstaande rekening af te schrijven.

Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement.

J 1 lot (f 10,-) per maand

.

loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam: Q dhr. mevr.

Adres:

Postcode:
I I l l-l I

Plaats:

150.92.01

Postbanknummer:

Datum:

Banknummer:

Handtekening:

NATIONALE

[?©§¥(§©©[!
LOTERIJ 11

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Te veel scholen voor te weinig leerlingen

Echt gebeurd: je meldt je kind
aan als leerling bij een school
en krijgt enkele maanden na
begin van het cursusjaar een
brief van een onbekende
onderwijsinstelling. Blijkt de
'eigen school' inmiddels te zijn
opgeslokt, ofte zijn
samengesmolten met een
aantal andere. Het fusiespook
waart rond in onderwijsland.
Is een grotere school beter dan
een kleine? Tegelijkertijd
speelt de kwestie van de
basisvorming in het voortgezet
onderwijs. Onze medewerker
Everhard Hebly sprak
hierover met prof. dr. A.M.L.
van Wieringen.

WORDT DE basisvorming
het begin van de onder-
wijsperfectie of het begin
van het einde voor het bij-

zonder onderwijs? „Je kunt er treu-
rig over doen, maar er zijn gewoon te
veel scholen voor te weinig leerlin-

gen. Er moeten dus scholen sluiten
dan wel fuseren. Er staan ons nog
een paar zeer interessante discus-
sies te wachten."

Prof. Van Wieringen is hoogleraar in de
onderwijskunde aan de Universiteit van
Amsterdam en geldt bij uitstek als een spe-
cialist voortgezet onderwijs, al meent hij-

zelf dat niemand bij uitstek gespeciali-
seerd kan zijn.

Grote brede scholengemeenschappen, of
kleine schooltjes waar het individuele on-
derwijs centraal staat? Van Wieringen
koos voor zijn eigen kinderen een brede
scholengemeenschap. Het 'small is beauti-
ful' is volgens hem achterhaald en hele-
maal niet waar. „Het klinkt wel aardig, een
kleine school.. Dan moet je denken aan
bijvoorbeeld een mavo met 240 leerlingen
en maximaal tien leraren. Het nadeel is wel
dat je als leerling je gehele schooltijd met
die leraren zit opgescheept, zelfs als je het
niet ziet zitten met een van hen. Dat kan
heel vervelend zijn. 'Small' is echt niet al-

tijd 'beautiful'. Een grote scholengemeen-
schap is in mijn ogen ongeveer duizend
leerlingen. Dat valt wel te overzien als het
maar goed georganiseerd wordt."

„Ik geloof ook dat de individualiteit best
gewaarborgd kan blijven, maar er moet wel
veel energie in gestoken worden. In Ameri-
ka heeft men scholen van drieduizend leer-

lingen, maar daar is hét vaak zeer bureau-
cratisch geregeld met alle gevolgen van-
dien. Men wordt daar veelvuldig met crimi-
naliteit geconfronteerd, zo'n vaart zal het
in Nederland niet lopen zolang de besturen
maar flexibel zijn."

Kleine scholen lijken voorbestemd om
uit te sterven. Er zijn te weinig leerlingen
voor te veel scholen. En veel groei is niet te

verwachten op korte termijn, want het aan-
tal geboorten is drastisch teruggelopen. De
overheid streeft naar brede scholenge-
meenschappen waar plaats is voor diverse
onderwijsvormen.

Eén niveau
De basisvorming die per 1 augustus van

start kan gaan als de Eerste Kamer niet
dwars ligt, gaat uit van vijftien vakken op
één niveau voor alle leerlingen van twaalf
tot vijftien jaar. Inclusief techniek, infor-

matica en beeldende vorming. De gymnasi-
ast moet weten hoe een spijker in een
plank geslagen wordt en de toekomstige
verwarmingsmonteur moet de basisprinci-
pes van dramatische expressie beheersen.
Daar begint dus voor kleine scholen de

schoen te wringen. Een mavo van nu moet
in de toekomst het vak techniek gaan ge-

ven. Maar zo'n mavo beschikt niet over de
technische middelen en heeft dus een pro-

bleem, tenzij het leerlingen weet te trek-
ken. Maar er zijn nu al te weinig leerlingen.

De enige mogelijkheid is sluiten of fuseren.

Van Wieringen: „Kleine scholen mogen
best proberen het alleen te doen, maar het
is de vraag of het succesvol zal zijn. Een
andere mogelijkheid is het samenwer-
kingsverband met een brede scholenge-
meenschap. Het gevolg is dat leerlingen in
zo'n geval voor bepaalde vakken tien kilo-

meter moeten fietsen."

„Elke grote organisatie in het bedrijfsle-

ven is onderverdeeld in kleinere eenheden
en dat werkt vaak prima. Ook een hele
grote school zal moeten worden opgeknipt.
Ik vraag me overigens af of alle grote scho-
lengemeenschappen wel bereid zijn om te

fuseren. Laten we eens uitgaan van Hoofd-
dorp, waar men nu en in de toekomst niet
te klagen zal hebben over het aantal leer-

lingen. Wat moeten ze daar met nog eens
tweehonderd Zwanenburgse leerlingen
met hun leraren?"

Water bij de wijn
De schoen van de basisvorming gaat pas

echt wringen in de discussie bijzonder on-
derwijs versus openbaar onderwijs. Van
Wieringen verwacht enkele 'zeer interes-

sante' discussies en hij meent dat men in
het bijzonder onderwijs water bij de wijn
zal moeten gaan voegen.

Stel: een kleine protestants-christelijke
mavo in Zwanenburg is niet in staat zelf te
voldoen aan de eisen van de basisvorming

en zoekt aansluiting met grote scholenge-
meenschappen in omliggende plaatsen.
Het bestuur zoekt in eerste instantie zijn

heil bij gelijkgestemden, haalt daar nul op
rekest en gaat 'Uiteindelijk een samenwer-
kingsverband aan met een openbare scho-
lengemeenschap in bijvoorbeeld Hoofd-
dorp. Een identiteitscrisis ligt al snel voor
de hand.
Van Wieringen: „Het is zeker niet denk-

beeldig om te veronderstellen dat bijvoor-
beeld twintig procent van de ouders daar
problemen mee zou hebben. Maar wat
moet die school anders? Zwart-wit gezegd:
het is sluiten of de identiteit inleveren. Nu
zijn we in Nederland heel tolerant, maar
een school moet een bepaalde identiteit

hebben naar de buitenwereld. Dat hangt
veelal samen met levensbeschouwing."

„Wij kennen in Nederland het principe
van de vrije-schoolkeuze, dit houdt in dat
ouders zelf mogen bepalen naar welke
school hun kinderen gaan. In andere lan-

den krijg je een school toegewezen. Wat
dat betreft zijn we hier nog heel bevoor-
recht. Het is overigens verkeerd om te ver-

onderstellen dat het strijdpunt bij het bij-

zonder onderwijs ligt. Integendeel zelfs,

het ligt eerder bij het openbaar onderwijs.
De Grondwet zegt dat er minimaal open-
baar en dus voor iedereen toegankelijk on-
derwijs dient te zijn. Als scholen moeten
worden opgeheven, moet er hoe dan ook
openbaar onderwijs aangeboden blijven
worden," aldus Van Wieringen.
„Maar stel nu eens dat het bijzonder on-

derwijs in een bepaalde gemeente meer
leerlingen trekt dan het openbaar onder-

.-w/« .-.: -

• Prof. Van Wieringen
Folo Bram de Hollander

wijs en een van de twee moet verdwijnen.
Dan wordt het zeer interessant en in dit

opzicht staan ons nog aardig wat proble-
men te wachten in met name de gebieden
buiten de Randstad. Het hangt heel sterk
samen met de politieke kleur van zo'n ge-

meente."

Lbo naast vwo
Over de ervaringen van samenvoegings-

verbanden tussen lbo, avo (mavo/havo) en
vwo is volgens Van Wieringen weinig be-
kend. Nederland telt momenteel veertig
dergelijke scholengemeenschappen, dat is

2,5 procent van het totale aantal scholen in
het voortgezet onderwijs. Lbo-leerlingen
lopen er broederlijk in de pas naast de vwo-
leerlingen. Als het aan de overheid ligt,

stijgt dit tot een percentage van ongeveer
tien procent in 1995.

Van Wieringen: „Het zal duidelijk zijn

dat op dergelijke scholengemeenschappen
heel wat afgepraat moet worden, vooral als

het gaat om samenvoegingen van openbaar
en bijzonder onderwijs. Het gaat wel sa-

men, maar het is een hele toer. Je krijgt

namelijk te maken met enorme cultuur-
verschillen tussen de diverse onderwijs-
vormen. Het sociale leven op zo'n school
wordt lastiger te controleren. Die verschil-
len zie je bij zowel leraren als leerlingen."

„In het eerste leerjaar worden al die leer-

lingen op een hoop geveegd en daarna krijg

je de spreiding. Het is vooral een kwestie
van kunnen lesgeven. Je zult in een klas
groepjes moeten vormen van leerlingen
met hetzelfde niveau. Een soort subklas-
sen die je laat samenwerken met elkaar."

Afwachten
Van Wieringen vervolgt: „Of de basisvor-

ming betere resultaten tot gevolg heeft, is

op dit moment 'wishful thinking'. Als de
leerlingen van school komen, hebben ze
een bredere algemene kennis. In zoverre
hebben ze er wel baat bij. De maatschappij
vraagt tegenwoordig dat je verstand hebt
van techniek, dat vak moet je gehad heb-
ben op school. We weten pas over zes jaar
of het werkelijk resultaat heeft gehad, dan
moeten ze examen doen. Op dat moment
zal pas blijken of het niveau gelijk gebleven
is. Het kan best zijn dat de lbo-leerling de
vwo-leerling belemmert. Maar het omge-
keerde kan ook het geval zijn."

Het realiseren van dergelijke grote scho-
lengemeenschappen gaat niet over één
nacht ijs. Voordat we in Nederland de bo-
vengenoemde tien procent behaald heb-
ben, zijn we volgens Van Wieringen ten-

minste tien jaar verder. „Het is een mooi
streven, maar de huisvesting en financiën
ontbreken voorlopig nog. Maar zelfs al

zouden die aanwezig zijn, dan blijft het
opgaan van kleine scholen in grote scho-
lengemeenschappen een heel ingewikkeld
probleem met de nodige haken en ogen. Ik
kan me de weerzin van ouders wel voor-
stellen."

Van der Zwaard, lid stuurgroep herschikkingfusie voortgezet onderivijs:

'Schaalvergroting is bezuinigen'
IT DE KASTWORDT een vi-

deoband gehaald waarop
een ziek geworden leer-

kracht tevoren een repetitie
heeft opgenomen. Die wordt dan af-

gedraaid. Ook zie ik sommige vak-
ken meer de richting opgaan van col-

leges: één (gast)docent voor een paar
honderd leerlingen." Volgens de
heer A. van der Zwaard, lid van de
provinciale stuurgroep voor her-
schikking fusie voortgezet onder-
wijs, zijn dat enkele van de vele ge-

volgen van de schaalvergroting en
basisvorming in het voortgezet on-
derwijs.

door Jan Boskeljon

Schaalvergroting en basisvorming.
Wordt het onderwijs hierdoor beter of al-

leen maar goedkoper? De meningen ver-

schillen sterk.

De mensen uit het onderwijs houden het
er veelal op dat die veranderingen slechts
ingegeven zijn door het streven naar bezui-
niging. Van der Zwaard: „Basisvorming is

een drogredenering. En het woord 'schaal-

vergroting' is vervangend voor bezuini-
ging."

De door de schaalvergroting noodzakelij-
ke fusiegolf is voor het middelbaar be-
roepsonderwijs goeddeels al achter de rug.
Thans zijn aan de beurt de mavo, havo, het
vwo en het lbo (met het lager technisch
onderwijs, het lager economische en ad-
minstratief onderwijs en het lager huis-
houd- en nijverheidsonderwijs).

Klappen
Vooral de categorale scholen (zelfstandi-

ge onderwijsinrichtingen, die niet deel uit-

maken van een scholengemeenschap) zul-

len de klappen krijgen. „En dan met name
het lbo. Die vorm van onderwijs is niet

meer in de picture," aldus Van der Zwaard.
„Er is gedurende een aantal jaren steeds
minder belangstelling voor het lbo. De mi-
nister probeert nog te redden wat er te

redden valt door voor fusie tussen het lbo
en het algemeen voortgezet onderwijs extra
faciliteiten beschikbaar te stellen. Maar het
is volgens mij wel de laatste poging."

De hele operatie 'basisvorming en schaal-
vergroting' kost de overheid niets. Op ter-

mijn kan het alleen maar veel geld opleve-

ren. „Want gefuseerde grotere scholen kos-
ten verhoudingsgewijs minder dan aparte
scholen."
Een ander element binnen de 'bezuini-

gende vernieuwingen' is het hanteren van
het zg 'formatie-budget-systeem'. Daarmee
krijgen schoolbesturen meer ruimte om
naar eigen inzicht de beschikbaar gestelde
overheidsgelden te besteden.

Momenteel heeft nagenoeg iedere door
het rijk beschikbare gestelde gulden een
tevoren vastgelegde bestemming. „Ik denk
dat dit nieuwe systeem slechts een vereen-
voudiging is voor staatssecretaris Wallage
en niet voor de scholen. Omdat zaken niet
meer zo voorgekauwd worden, is er meer
ruimte voor keuzes. Zal ik het geld beste-
den aan een extra leerkracht of aan nieuwe
boeken? Zulke keuzes moeten gemaakt
worden. Ik zie de onrust dan ook toene-
men. De schooldirecteur was een bedrijfs-

leider en wordt een veel geplaagde kleine
ondernemer met zorgen."
De heer Van der Zwaard, die ook direc-

teur is van DCO (Dienstverlening Christe-
lijk Onderwijs) in Aalsmeer, ziet de toe-

komstige ontwikkelingen duidelijk voor
zich. „Formeel zijn we op weg naar vernieu-
wing en verbetering. Praktisch zal er nau-

school zelf de vervanger moet betalen.
Heeft een school te kampen met plotseling
veel zieken, dan zou die pot in bijvoorbeeld
september/oktober leeg kunnen zijn. En
wat dan?

van der Zwaard

welijks vooruitgang zijn. Men zal meer dan
nu tijd kwijt zijn aan organisatorische pro-
blemen en minder aandacht kunnen heb-
ben voor het onderwrjs-inhoudelijke."

In het nieuwe formatie-budget-systeem
zitten zaken die de betrokkenen op school
aardig dwars kunnen zitten. Een voor-
beeld. Bij ziekte van een leerkracht neemt
het rijk de kosten van vervanging voor zijn

rekening. In de nieuwe situatie komt er een
zg 'vervangingsfonds', van waaruit de

Minder geld
Van der Zwaard: „Er komt minder geld

om alles te financieren. In dit geval kan dat
dus betekenen: geen of minder vervanging.
Ik zie dan als mogelijke oplossing, er van
uitgaande dat vele scholen TV, video en
videocamera hebben: uit de kast wordt een
videoband gehaald, waarop de die dag zieke
leerkracht tevoren een repetitie heeft opge-
nomen. Die wordt dan afgedraaid. De
TV/video als vervanger van een zieke leer-

kracht. Ook zie ik sommige vakken meer
de richting opgaan van colleges: één (gast-

)docent voor een paar honderd leerlingen."

De diverse geledingen binnen een school
zullen flink wat kunnen merken van de
veranderingen. „Leerlingen komen op gro-

tere scholen terecht en krijgen in de toe-

komst misschien meer vrij wegens een ge-

brek aan geld voor vervangers. Leerkrach-
ten zullen meer met spanningen te maken
krijgen omdat er minder voorgeschreven
beleid is en er meer gekozen moet worden.
Het schoolbestuur zal meer tijd kwijt zijn

aan het runnen van de school. Het werk
wordt niet alleen meer, maar ook zwaarder.
Meer eigen verantwoordelijkheid, minder
regels. Noodzakelijk is wel een goede en
keiharde samenwerking tussen bestuur, di-

rectie, team en medezeggenschapsraden.
Anders kan het goed verkeerd gaan."
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"filmtechniek

open dagen
lange opleidingen (mbo) en korte opleidingen (kmbo)

BOUWKUNDE / WEG- EN WATERBOUWKUNDE / WERKTUIGBOUWKUNDE
FIJNMECHANISCHE TECHNIEK / INSTALLATIETECHNIEK

ELEKTROTECHNIEK / MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
ORIËNTATIE EN SCHAKELEN

locatie: hendrick de keyserschool, krelis louwenstraat 1,

amsterdam, tel.: 020 - 68 43 017

open dagen: donderdag 30 januari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur

dinsdag 25 februari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur

ENERGIETECHNIEK / ELEKTRONICA
ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEK

locatie: electrotechnische school, korte ouderkerkerdijk 5,

amsterdam, tel.: 020 - 66 50 338

open dag: woensdag 26 februari 1992 van 19.00 tot 21.00 uur.

LABORATORIUMONDERWIJS
CHEMISCH / MEDISCH

locatie: laboratoriumonderwijs, generaal vetterstraat 76,

amsterdam, tel.: 020 - 61 57 825

open dagen: vrijdag 21 februari 1992 van 15.00 tot 20.30 uur

zaterdag 22 februari 1992 van 10.00 tot 15.00 uur

X
X
Xrc

TECHNISCH COLLEGE AMSTERDAM, POSTBUS 8227, 1005 AE AMSTERDAM

• een breed aanbod

* goed onderwijs

* een succesvolle carrière

economische school amstelpoort

KIEZEN VOOR ZEKERHEID
de zekerheid van:

- MEAO (5-richtingen)

- 1-jarige opl. (voor HAVO/VWO gediplomeerden)

- MDS (Bd, C, Groothandel)

- LDS (na de Basisschool)

- Korte opleiding Economie (detailh., admin.)

- Schakelopleidingen

- gebaseerd op een lange onderwijstraditie:
ADMINISTRATIE, was de WALRAVEN VAN HALL
MEAÜ
HANDEL, was de KWEEKSCHOOL VOOR DE HANDEL

- met de faciliteiten van de grootste gespecialiseerde
economische school voor MBO in Amsterdam en Am-
stelveen.

- in handel en administratie

- als zelfstandig ondernemer of leidinggevende

- bij bankwezen, verzekeringsmaatschappijen,
reisbureaus, reklamebureaus, enz.

- na een vervolgopleiding in het MBO (LDS), HBO of via

overige opleidingen.

• MEER INFORMATIE:

opleiding adres

LDS, MDS + kort. econ.

MEAO + kort. econ.

Korte Opl. Economie

Korte Opl. Economie

tel.: (020)

Mr. Treublaan 1 Asd 6946876

Roelof Hartstraat 1 Asd 6717413

Rustenburgerstraat 438 Asd 6790213

Burg. Haspelslaan 6 A'veen 6412156

voorlichtingsdagen:

21 jan., 19 febr., 16 maart

4 febr., 19 maart

23 maart, 15 juni 16.00-21.00 u.

26 maart 16.00-20.00 u.

11 juni 16.00-20.00 u.

AANVANG 20.00 UUR (tenzij anders vermeld)
of stuur een enveloppe met uw naam en adres en gewenste opleiding(en)
naar ESA, Antwoordnummer 19375, 1000 WD Amsterdam (geen postzegel
nodig)

KIES VOOR DE ZEKERHEID VAN EEN OPLEIDING BIJ DE ESA

AlhHervormd Lyceum Zuid

Scholengemeenschap voor ^« ïS %/

VWO/HAVO
Brahmsstraat 7

1077 HE Amsterdam
Tel. 020-6627983

INFORMATIEAVONDEN
voor ouders en leerlingen

maandag 27 januari 1992 19.30 uur

dinsdag 18 februari 1992 19.30 uur

Voor nadere informatie of de folder kan de school
gebeld worden: telefoon 020-6627983

XXX DE BERKHOFF
SCHOOL VOOR
CONSUMPTIEVE BEROEPEN

Wibautstraat 220
1097 DN Amsterdam Tel.: 020-6651313

(4 jaar) aansluitend aan de basisschool

BANKETBAKKEN
KOKEN/SERVEREN
Open avonden:

dinsdag 4 februari

donderdag 12 maart
van 19.00 tot 21.00 uur

WEEKMEDIA OP

MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement "of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

WIJ LEIDEN OP VOOR:
- kaderfuncties in handel en dienstverlening

- vestigingspapieren

DOORSTROMING NAAR:
- Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs

STREAMS VOOR:
- Detailhandel

- Groothandel
- Internationale handel
- Branche-opleidingen

-KMBO

OCD

ONDERNEMERSCOLLEGE AMSTERDAM

R.-K. School voor Lager en Middelbaar Handelsonderwijs
Karel Klinkenbergstraat 1 (hoek J. Tooropstraat)
1061 AH Amsterdam, telefoon 020-611 99 25
Het OCA maakt deel uit van het Hoofdstad College

Voorlichtingsavonden: dagschool Open huis:

dinsdag 21-01-1992 vrijdag 20-03-1992
dinsdag 18-02-1992 van 10.00 tot 14.00 uur.

dinsdag 17-03-1992

Aanvang: 20.00 uur

Er zijn ook avondcursussen in:

„MIDDENSTAND", AMBULANTE HANDEL, PD-BOEKHOUDEN, MBA,
BASISKENNIS BOEKHOUDEN; COMPUTERBOEKHOUDEN-KMB,
TEKSTVERWERKING WP, WERKEN MET COMPUTERS EN INTRODUCTIE
MS-DOS (voor beginners), ETALEREN/DECOREREN, RECLAMESCHRIFT,
MARKETING NIMA-A, VOOROPLEIDING VESTIGINGSDIPLOMA'S
ANDERSTALIGEN.

START: tweede helft februari en september.

Het OCA is te bereiken met tramlijn 1-13, GVB-buslijn 18-19, CN-buslijn 146-147-64.
De school ligt aan de Schiphollijn, halte: C. Lelylaan.

Leren met een doel is met plezier
aan de toekomst werken

eu
co

OPEN AVOND: WOENSDAG 12 FEBRUARI
19.00 U.-21.30 u.

Sector Techniek (MTS en KMBO)
Vlaardingenlaan 25, Amsterdam
Afd. elektrotechniek, motorvoertuigen-
techniek
Opleiding voor Volwassenen

Meer en Vaart 5, Amsterdam
Afd. bouwkunde, werktuigbouwkunde

Voor info: 020-6154354/6190251

Sector Economie
Dongestraat 12, Amsterdam
Afd. MEAO en HAVO/MBO
Zocherstraat 23, Amsterdam
Afd. MMO (ook 21/1, 25/2, 31/3)

Ariane Nozemanstraat 2, Amsterdam
Afd. administratie kort (KMBO)
Afd. detailhandel (KMBO)
Waldeck Pyrmontlaan 23, Amsterdam
Afd. LMO (ook 21/1, 25/2, 31/3)

PAK JE KANSEN! Voor info: 020-67i9373

Je kunt je grenzen verleggen op het Europa College door te kiezen voor:
- Een school met internationale aspecten;
- Een modern onderwijsaanbod waarin theorie en praktijk goed op elkaar aansluiten;
- Persoonlijke studiebegeleiding;
- Een school met identiteit.

INTERCONFESSIONEEL ONDERWIJS
VOOR TECHNIEK ËN ECONOMIE

\

Opleiding Onderwijsgevenden

Lichamelijke Opvoeding.

f iv*1>S XX IKK » .üH
.KK. .MX. KI 'NfcKKXK.

HvA maakt werk van de zorg voor anderen

Hogeschool van Amsterdam
Ter Haarstraat 17. 1053 LH Amsterdam.

Telefoon (020)612 21 11

Ik wil werk maken van de zorg voor anderen. Stuur mij daarom meer informatie over de opleidingen van de HvA.

Ik ben vooral geïnteresseerd in de opleiding(en):

part-time / full-time
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'Open dag heeft grote invloed op keuze middelbare schoor

mgen
LEERLINGEN IN groep acht van de basis-

school kiezen steeds vaker zelf naar wel-
ke middelbare school ze willen. De in-

vloed van hun ouders daarbij vermindert:
waar de 'vriendjes' heen gaan wordt daarente-
gen steeds belangrijker. Toch, vindt rector
Deurloo van het Herbert Vissers College die
ontwikkeling niet slecht: „Kinderen van die
leeftijd zijn al behoorlijk kritisch, ze willen
kwaliteit."

door Cor de Horde „

Scholengemeenschappen proberen zich ieder jaar te

presenteren aan potentiële 'klanten'. In folders en in

advertenties noemen ze de extra's die alleen leerlingen
van hün school krijgen. Met de huiswerkbegeleiding,
remedial teaching, een gecoördineerd leerstof systeem,
het hoge percentage geslaagden, maar ook met de veili-

ge fietsroutes onderscheidt de ene school zich van de
andere.
De leerlingen in groep acht (voorheen klas zes) van de

Haarlemmermeerse basisscholen krijgen van vrijwel
alle middelbare scholen een folder waarin wordt uitge-

legd welke voordelen juist school X tot de beste maken.
Ook hun ouders krijgen zo'n folder, als alles goed gaat.

Maar de invloed van de ouders op de schoolkeuze is

tanende. Steeds vaker zijn het de leerlingen zélf die
beslissen naar welke school ze gaan. Waar de vriendjes
en vriendinnetjes heengaan is daarbij van grote invloed.

Bij elkaar
Toch zien de Haarlemmermeerse middelbare scholen

die ontwikkeling positief. „De overstap van de basis-
school naar de middelbare school is heel groot, dat valt

niet te ontkennen. Het is belangrijk dat een leerling zich
prettig voelt", zegt Van Lonkhuizen van het Haarlem-
mermeerlyceum. Zijn school heeft in dat verband iets

speciaals te bieden: leerlingen uit een bepaalde basis-

school komen zoveel mogelijk bij elkaar in één brug-
klas. Datzelfde geldt voor leerlingen uit bepaalde plaat-

sen: Vennepers en Aalsmeerders in één klas heeft als

voordeel, dat ze gezamenlijk naar huis kunnen fietsen.

Dat kinderen uit de achtste groep zo vaak hun vriend-
jes volgen, blijkt moeilijk te beïnvloeden. „Er heerst
svaak eeri hardnekkige tendens op een bepaalde basis-
school dat de leerlingen kiezen voor een middelbare
'school. Je moet dan als ouders wel heel sterk in je
"schoenen staan, als je je leerling op een andere school
.wilt plaatsen"» zegt conrector Polman van de Katholie-
ke Scholengemeenschap Hoofddorp. Toch vindt hij dat
geen probleem: „Het maakt de gewenning makkelijker,
als vriendjes naar dezelfde school gaan".

Kritisch
Ook L. Deurloo, rector van het Herbert Vissers Colle-

.ge in Nieuw-Vennep, vindt het positief dat leerlingen
zelf hun middelbare school uitkiezen. „Kinderen van
die leeftijd zijn al behoorlijk kritisch, ze willen kwali-
teit", meent hij. De 'naam' die een school in de loop van
de jaren opbouwt, is daarbij doorslaggevend, meer dan
de vele extra's. „Vooral de open dagen hebben een grote
invloed op de keuze van de middelbare school. De uit-

straling die je als school het hele jaar door hebt, moet
daar worden' bevestigd."
Hoe belangrijk de mond-op-mond reclame ook is, er is

vrijwel geen enkele school die de toekomstige leerlin-

gen niet iets speciaals te bieden heeft. „Iedere school
probeert zich te profileren op het gebied van leerlingen-
begeleiding in de brugklas", zegt conrector Polman varr

de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (KSH)

.

De KSH geeft brugklassers twee studielessen per
week om de begeleiding zo goed mogelijk te laten zijn.

Daarnaast krijgen leerlingen die problemen hebben met
de talen, al vanaf september extra aandacht.

Wijnmaken
Op het Haarlemmermeerlyceum hebben de leerlin-

gen lessen van drie kwartier in plaats van de gebruikelij-

ke vijftig minuten. De overgebleven vijf minuten wor-
den opgespaard en gedeeltelijk besteed aan individuele
hulplessen voor wie dat nodig heeft. In de hoogste klas
wordt het besteed aan examentraining. Een ander ge-

deelte is bestemd voor- buitenschoolse activiteiten.

Leerlingen van het Haarlemmermeerlyceum krijgen
dan allerlei cursussen, van EHBO tot wijnmaken.

Gek op computers

:ï\S^&-w
• Adriaan
van der Eijk

DE TWAALFJARIGE Adriaan van der
Eijk weet nog niet precies welke school
hij het komende jaar zal bezoeken. „Ik

wil het liefst naar het Haarlemmermeerly-
ceum," zegt hij met een gulle lach.

„Het lijkt mij gewoon een leuke school. Tenmin-
ste drie leerlingen uit mijn klas willen daar ook
naar toe." Adriaan zit op de openbare Montessori-
school. Hij weet nu al dat hij programmeur wil
worden. „Mijn vader is programmeur en die neemt
mij weleens mee naar zijn werk. Dan legt hij mij uit

wat hij daar zoal doet. Het lijkt mij erg interessant."
Adriaan zit in zijn vrije tijd vaak achter de compu-
ter. „Ik doe er alleen spelletjes op," zegt hij relative-

rend. Of zijn schoolkeuze ook werkelijk aansluit op
het beroep dat hij ooit hoopt uit te oefenen, weet hij

niet. „Ik geloof wel dat je er iets heel hoogs voor
moet studeren." Op zijn school worden de kinderen
nauwelijks voorbereid op het voortgezet onderwijs.
„In de klas spreken we er nooit. over. Ze vertellen je

ook niet welke school je het beste kan kiezen als je

bij voorbeeld timmerman wilt worden. Je moet het
helemaal zelf uitzoeken. Soms nemen de ouders de
beslissing voor hun kinderen. Wij hebben een meis-
je in de klas die het helemaal niet met de keuze van
haar ouders eens isi Zij wil liever naar dezelfde
school als haar vriendin. Eigenlijk vreemd dat over
zo'n belangrijke beslissing in je leven op school zo
weinig aandacht wordt besteed".

. Het Willem de Zwijgercollege, een christelijke scho-
lengemeenschap voor mavo en havo.maakt gebruik van
het 'remedial teaching'-systeem. „Leerlingen bij wie een
hapering ontstaat in de leersituatie - bijvoorbeeld door
dyslexie of faalangst '- die leerlingen worden hier opge-
vangen", legt plaatsvervangend directeur Van Veen uit.

Het Herbert Vissers College doet aan huiswerkbege-

leiding. Daarnaast kent de school een systeem dat vol-

gens rector Deurloo uniek is in de polder: het gecoördi-
neerd leerstof systeem. Alle klassen van één laag krijgen
hetzelfde proefwerk, op dezelfde tijd, over een bepaald
vak. (Bij andere scholen maakt iedere docent zijn eigen
proefwerk.)

Filippijnen
Naast begeleidingslessen bieden scholen ook wat

spectaculairdere activiteiten, waardoor ze meer aan-
dacht krijgen. Het Herbert Vissers College gaf in het
najaar een groot symposium wegens het dertigjarig be-
staan van de school. Het Haarlemmermeerlyceum is

bezig een uitwisselingsproject op poten te zetten met
scholen in de Filippijnen. „Vorig jaar is daar daar een
natuurkundedocent mee begonnen. Het bevindt zich nu
nog in een heel vroeg stadium", zegt Van Lonkhuijzen,
„maar het is de bedoeling om te komen tot uitwisseling
van leerlingen en misschien ook van docenten."

Overschat
Alle activiteiten, advertenties en folders ten spijt,

denkt conrector Polman van de KSH niet dat het veel
invloed heeft. „Het effect van wervingscampagnes
wordt schromelijk overschat. Het heeft héél minimaal
invloed. Toch wordt er behoorlijk wat geld aan besteed.
Ik vraag me wel eens af of dat niet beter kan worden
besteed. Wat belangrijk is, is de naam die een school
heeft opgebouwd. Wat ouders en leerlingen horen op
feestjes, van verhalen, dat heeft de meeste invloed."

Leerlingen aan het voortgezet onderwijs
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• Het Haarlemmermeerlyceum organiseert dit jaar

voor het eerst buitenschoolse activiteiten voor haar
leerlingen. Volgens docent Kool zijn deze activitei-

ten een groot succes: „De cursussen worden in vier

perioden gehouden. In de eerste periode schreven
150 leerlingen zich in voor verschillende cursussen.
In de tweede periode waren dat er al driehonderd."

De cursussen lopen sterk uiteen, zoals aquarelleren,

blessurepreventie, bloemschikken, filosofie, foto-

technieken, personal computer, jazz gymnastiek en
jeugspelleider. Het hele jaar door bezoeken leerlin-

gen, die zich hebben ingeschreven voor de cursus,

verschillende musea. De cursus wordt afgesloten
wordt met een bezoek aan Parijs. De school stelt

leerlingen uit de hoogste klassen in staat om hun
theoretisch rij-examen te halen. Ook deze cursus
maakt deel uit van het pakket buitenschoolse activi-

teiten.

De school organiseert de activiteiten met het doel

om meer leerlingen aan te trekken. Leraar Kool:

„Leerlingen kijken toch naar het aanbod van een
school. Als ze zien dat ze bij het Haarlemmermeerly-

ceum verschillende cursussen kunnen doen, die ze
leuk vinden, dan kiezen ze sneller voor het Haarlem-
mermeerlyceum."

Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de
school voor leerlingen is niet de enige reden: „Deze
activiteiten zijn ook leuk, omdat je als leraar eens op
een andere manier met leerlingen te maken hebt."

De extra cursussen staan open voor alle leerlingen

van de school. Deelname is meestal gratis, op enke-
le cursussen na, waarbij bijvoorbeeld voor het mate-
riaal betaald moet worden. Foto Luuk Gosewehr

Zo'n 750.000 kinderen volgen in Ne-
derland voortgezet onderwijs. De
meeste voorkeur, bij zowel de jon-
gens als de meisjes gaat, gaat uit

naar de mavo. Dit schooltype telt

ruim 200.000 leerlingen.
In bovenstaande grafiek de diverse

schooltypes binnen het voortgezet
onderwijs met hun leerlingenaantal-
len.

Eigen baas

• Eelco Spee

[OE HET er precies uit moet zien, weet hij nog
niet, in elk geval is één ding zeker. Hij zal er de
baas zijn. AIk wil alles zelf kunnen bepalen,"

j

zegt de twaalf jarige Eelco Spee zelfbewust. :

Daarom wil hij straks een eigen bedrijf hebben.
Een opleiding als accountant lijkt hem de meest
geschikte weg om zijn ideaal te bereiken. „Mijn
oom is ook accountant", zegt hij ter verklaring.
Eelco zit in de achtste groep van de protestants
christelijke basisschool 'Het Braambos' in Hoofd-
dorp.' Pas over enkele weken vindt de citotest

plaats. Dan zal hij weten of hij ook echt naar het
VWO kan. Als zijn wens in vervulling gaat, dan weet
hij ook al naar welke school hij wil. „Dat is het
bisschoppelijk college Hageveld in Heemstede.'!
Hoe het cfaar aan toe gaat, weet hij niet.

Op school wordt nauwelijks gesproken over het
nieuwe leven dat hij en zijn klasgenoten over enkele
maanden te wachten staat. „Ik zou niet weten of we
veel of weinig huiswerk krijgen. De meester zei dat
het best veel zal zijn." Eelco. heeft geen idee of
klasgenoten of vriendjes van hem ook naar Hage-
veld zullen gaan. „We hebben het daar nog niet over
gehad." Bang dat hij zijn vriendjes uit het oog zal

verliezen is hij niet. „Ik hou een klasgenotenboekje
bij zodat ik precies weet waar ze wonen. Ik denk dat
ik ze heus nog wel in de toekomst zal blijven zien:

Zijn schoolkeuze is niet door thuis gestimuleerd!
"Mijn ouders hebben daar niets over gezegd."

De staatssecretaris van Onderwijs en We-
tenschappen startte in 1989 de voorlich-
tingscampagne 'Een slimme meid is op
haar toekomst voorbereid'. De opzet was
om meisjes vertrouwd te maken met niet-
traditionele vakken en daardoor het ar-

beidsperspectief voor hen te vergroten. Op
scholen in deze regio die beroepsopleidin-
gen geven, blijken meisjes nauwelijks een
richting te kiezen die leidt naar 'mannenbe-
roepen'. Het zijn vooral jongens die een
voor hen niet traditionele richting kiezen.
Het vak verzorging scoort daarbij hoog.

„Het aantal meisjes dat op onze school een tech-
nisch vak kiest is mondjesmaat. Een enkeling be-
sluit automonteur te worden of gaat de mechani-
sche techniek in. Maar het merendeel blijft bij

traditionele opleidingen in de nijverheidssector."
Dat zegt directeur M. Lintsen van de Jansonius-

scholengemeenschap in Hoofddorp waar lager be-
roep onderwijs (lbo) wordt gegeven. Op de school
wordt, voor zowel jongens als meisjes, lesgegeven
in diverse technische richtingen, verzorgende en
textielverwerkende beroepen en kantoor- en ver-
kooppraktijk. Het zijn vierjarige opleidingen.
Tijdens de onderbouw van twee jaar is de oplei-

ding in alle richtingen voor jongens en meisjes
gelijk. „Jongens en meisje krijgen dus hetzelfde
voorlichtingspakket. Niet alleen in de beroepskeu-
ze, maar ze moeten ook samen optrekken. Je zou
dus denken dat de emancipatie daardoor bevor-
derd wordt. Maar bij de richtingskeuze na die twee
jaar zijn het vooral de jongens die van het rollenpa-
troon afwijken. Zij kiezen in toenemende mate
voor een 'verzorgingsvak'."

Gezinshulp
Jongens kiezen zelfs steeds vaker het 'van huis

uit' meisjesvak gezinshulp. „Maar vaker komen ze
terecht in de verpleging of verzorgingshuizen," al-

dus Lintsen.

Het beleid van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen is er de laatste jaren op gericht de
belangstelling voor arbeids-gericht onderwijs te

stimuleren. Er zijn onder meer voorlichtingsacties
geweest die tot doel hadden leerlingen te werven
voor onder andere het lager beroepsonderwijs
(lbo).

In een aantal gevallen waren de acties speciaal
gericht op meisjes en techniek. De inspectie heeft

zich afgevraagd of deze acties effect hebben gehad
op de samenstelling van de leerlingenpopulatie in

het lbo. Onderzocht werd welke ontwikkelingen in

het leerlingenaantal en de keuzepercentages voor
de verschillende technische en niet-techische afde-

lingen en voor de exacte vakken - voor zowel jon-

gens als meisjes - er de laatste vijfjaar geweest zijn.

De cijfers werden toegespitst op het derde en
vierde leerjaar, omdat dat de jaren zijn waarin een
keuze voor de richting gemaakt wordt. In de
schooljaren 1985/1986 en 1990/1991 bestond veertig
procent van de lbo-leerlingen uit meisjes. Het tota-

le leerlingenaantal daalde in die vijfjaar met dertig

procent.

Daling
De daling is te zien in alle afdelingen van het

lager beroeps onderwijs. Alleen de grafische tech-

niek vertoont een toename van leerlingen met veer-

tien procent.
De grootste daling komt voor in het lager huis-

houd- en nijverheidsonderwijs (lhno). Daar wer-

den begin van dit schooljaar landelijk 42 procent
minder leerlingen ingeschreven. De inspectie vindt

de sterke daling van het leerlingenaantal in het lbo

maatschappelijk ongewenst.
In haar jaaroverzicht van 1990 stelt zij dat, het

onderwijs voor leerlingen die gebaat zijn bij een
leerweg gericht op 'denken door doen' en die niet

geholpen zijn met voornamelijk op intellectuele

vaardigheden gericht onderwijs, in gevaar komt.
Ook voor de verzorgende beroepen verwacht de
inspectie problemen door dalende belangstelling.

Toch laten de cijfers zien dat verandering van het
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rollenpatroon enigszins aan het verschuiven is.

Bovengenoemde school geeft al aan dat meer jon-
gens beroepen leren die vroeger uitsluitend aan
meisjes was voorbehouden. In 1985 zaten bij het
technisch onderwijs en bij het nijverheidsonder-
wijs zowel vier procent meisjes als jongens. In 1990
is het percentage jongens op de lhno toegenomen
tot acht en het aantal meisjes dat de technische
kant koos is zes procent.

Rol-es-om
De gemeente Haarlemmermeer heeft in 1985 een

onderwijsdag onder de naam 'rol-es-om' over
emancipatie en de rolbeeldvorming georganiseerd.
Dat moest, een proces op gang brengen dat zou
leiden tot gelijke rechten en gelijke kansen voor
jongens en meisjes.
Onlangs zijn de ontwikkelingen hiervan in het

onderwijs geëvalueerd. Daartoe hebben alle scho-

len, medezeggenschapsraden en volwasseneduca-
tie-instellingen een enquête toegestuurd gekregen.

„Het resultaat was teleurstellend," zegt ambtenaar
H. Esman van de dienst Welzijn Onderwijs en
Cultuur, „Van de 77 verstuurde formulieren kwa-
men er 32 terug." Volgens hem sluit deze matige
respons aan bij de vragen met betrekking tot rol-

doorbreking en emancipatie die in het jaarlijkse

overleg aan de medezeggenschapsraden wordt ge-

steld.

„We stellen geld beschikbaar voor activiteiten op
dit gebied. Maar de medezeggenschapsraden lieten

vorig jaar weten geen bijzondere activiteiten te

ontplooien 'omdat emancipatoir denken en hande-
len volledig in de dagelijkse schoolpraktijk is geïn-

tegreerd'. We doen als gemeente nu ook geen moei-
te meer. Het geld blijft gewoon liggen wachten op
een school die met een initiatief komt," aldus Es-
man van Haarlemmermeer.

In een rapportage over de evaluatie, die aan alle

betrokkenen is gestuurd, beschrijft hij de door de
gemeente opgezette activiteiten als 'Het baat een
klein beetje en het schaadt zeker niet'.
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Autorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia, t w Amsterdams Stadsblad,

Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amslelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Couront en Zandvoorts Nieuwsblad
Do advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag lussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-665632 1

Schnlteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus I5ó, 1000 AD Amsterdam

Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat I3l

Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Luan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn,

Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,

Gasthuisplein 12

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten
Totale oplage 752 500 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-pnjs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

Alfa Romeo
Goed onderh rode Alfa 33 1 3,

spotl , b j. '89, 75 000 km
,

/ 13 900,- Tel. 02502-45100

Audi

Audi 80 SC, bj '85 LPG, nw
APK, blauw met, get gis., mr
mog ƒ6950,- 020-6105478

Austin

Morris Manna bouwjaar '78.

Rijdt perfekt, nw APK ƒ650
Tel : 02990-37825

©„SHOWROOM",
de autorubriek in

Het Parool en Weekmedia

Huis aan huis in heel

Amsterdam en omgeving

Oplage 750.000 ex.

Tel 020-6658686

BMW

Asmoco
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-sene

bj '83 t/m '91

Inruil/leasing/financienng

020-6943093

BMW 1602, bouwjaar '75 voor

de liefhebber! Extra voorruit,

velgen, ƒ650,- 020-6169042

BMW 316 m '84, grijs met
APK '92, zeer net onderh auto,

rijdt perfect, ƒ8450,- 020-

6105478

BMW 320 1, nw mod '84, metal-

lic beige, i.zgst
, ƒ10 950

Tel. 02990-37825

BMW 320 m '82, bl met , APK
'93, zeer nette auto, rijdt per-

fect ƒ3950,-. 020-6105478.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans,

Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens-o.a Beretta, Corsica,

Caprice, Buick Park Avenue. Volledige garantie, service

en onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen.

Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
Tel 020-6670121.

Citroen

BX BEAUTY (type 16V)

70 000 km, bj. '88, ƒ 13.500,-

Tel. 075-163008.

BX RD break, '89, ƒ 16.500

BX 19TRD, '88, ƒ13 900
BX 19 TRD, '86 ƒ 7.950

BX 19 D, '84, ƒ 4.500

BX 19 TRS Ipg, '89, ƒ18 500
BX 16 TGI '90, ƒ 18.900

BX 19 GTI '89 ƒ 18.500

BX 16 TRI LPG, '89, ƒ18.500
BX 16 TRS autom

,

Ipg '87 ƒ11.500
BX 14 RE LPG, '89, ƒ 13.900

BX 14 RE, '88, ƒ12 500
AX 11 TGE,nov.'89, ƒ11.900
GSA Spec. '84 ƒ 1.750

Visa Garage
Houtmankade 37

Amsterdam, 020-6278410.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

AX GT i, bj. '89, 27 000 km.,

Vraagprijs ƒ16000.-. Inruil

mogelijk. Tel. 075-163008

AX GT i
'89

BX 16 TZI '89

BX TRD, Turbo '88

BX Beauty 16V '88

Peugeot D J 5 D 1400
6-pers '89

GARAGE UIT DE BRAND,
Tel 075-163008.

T k Citroen BX 19 TZI, aug.'90,

47 000 km, Ipg, st. bek., el. ram
ƒ25.000- 02975-66503.

Uw CITROENSPECIALIST
biedt aan

Visa 11 RE, '85

met defect ... . ƒ 2.500.

VISA 11 RE Lpg '84 ƒ2,450.
Visa 11, '83 . ƒ1.950.

VISA 11 RE '85 . ƒ5 500.-

Opel Ascona '79,

org 65 000 km . . ƒ1.950

Autobedrijf WIM VAN AALST
Bovag lid. Tel 02979-84866

Mijdrecht

ƒ55,- per dag
incl BTW en verzekering

en o a BX en ZX
Tel 020-6932750

S Stevinstraat 12a, A'dam

Ferrari

Zelf rijden in FERRARI 308

GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek' 2 verleng-

de Lmcoln's 7,85 m lang, wit

en blauw, type '91 Bel

Meijers BV 030-444411

Fiat

FIAT FIORINO Diesel

Bj '84, tegen elk aannemelijk

bod, 1 jr Apk
Tel 075-163008

Fiat Ritmo 60L, 1986, 100 000
km, trekh , carr. roest, ƒ1750.
Tel.- 02990-37419

Fiat Uno 60S, b j. '88, wit,

izgst, APK feb. '93,

ƒ8950- Tel 02975-40392.

FIAT VERMEY B V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A Philipsweg 13, Uithoorn

Tel 02975-62020

GOUDSMIT FIAT Amstelveen

Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel. 020-6470909

Ford

± 12 GEBRUIKTE

Scorpio's

in perfecte

A 1 conditie

2 0, 2 Oi, 2.4i, 2 9i

Diesel, 5-bak, L.P.G.

Prijzen van ƒ 18.650-

tot ƒ 34.650-

Bel voor informatie

OFF. FORD DEALER
v KALMTHOUT & v. NIEL bv.

Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441.

Ford Escort 16, 3d, rood '89,

28000 km, el ramen cd-lock

alarm ƒ 18.500 02979-85234.

Ford Sierra 1.6 L, m '83, APK,
LPG, 5 drs, wit striping spoil.

ƒ4950,- 020-6105478

Ford Skorpio 2 CL bj '87.

puntgaaf, nw APK, ƒ 1 1 950.

Tel . 02990-37825

Ford Taunus 1.6 m '82 punt-

gaaf. LPG. ƒ 1950 nw. APK
tel. 02990-37825.

T.k Ford Escort 1 3 Laser APK
tot dec. '92, in zeer goede
staat ƒ 5250 02990-25036.

T.k. Ford Fiesta Pr. ƒ 1000. Tel

02507-17793, na 19 00 uur.

Tk. Ford SIERRA Laser 16,
'86, 70 000 km, 1e eig, ƒ 9500
5-drs. Tel. 02990-27026.

Honda
Honda accord 2.0 I Ex. pc, bj

7-88; van 1e eig„ km.st. 57.000,

2 jr. garantie mogelijk

Autobedrijf WIM van AALST
Tel. 02979-84866.

Hyundai

Weet u het nog 1

Minstens 2 jaar garantie op
onze gebruikte Hyundai's

Pony 1.5 L esprit 3 drs bj. '91

Scoupe 1.5 GTI geel b.j. '91

Lantra 1.6 GLSI autom bj. '91

Sonata 2.0 GLSI b j.
'91

Lantra 1.5 GLSI bj '91

Pony 1 5 L 3 drs rood b.j '90

Pony 1,5 GLS 3 drs b.j. '89

Pony 1 5 GLS autom Ipg bj '89

Pony 1.5 L sonnet b.j '89

Pony 1 5 GL 3 drs b.j. '88

Pony 1 5 L 5 drs b.j '87

Autokrooy tt Vasumweg 32
(a d Klaprozenweg) A'dam.
020-6310615.

Hyundai Stellar 1 6 SL, bj '87,

grijs met APK, rijdt perfect,

ƒ4950,-. 020-6105478.

Lada

AUTO SERVICE WETTER
Al onze occasions met ster.

1 jaar garantie.

Aanbieding van de week
Honda Accord, aero-deck, 2
liter, Lpg, 11-'88 .. ƒ21.750
Lada Samara, 1.3 Lpg,
'90 ƒ12.750
Lada 2104 13 . '88, ƒ 7.000*

Lada 2105 15 ,'86, ƒ 2 500
Lada 2107 1 5 '87, ƒ 5.250'

Volvo 343 L '82, ƒ 2 000
SubaruM Jumbo'91, ƒ 13.495*

Subaru Legacy '91, ƒ 31 000
Zwanenburgerdijk 503,

Zwanenburg Tel 02907-6572

Lada 1200 S 1986, 49 000 km,
1e eig , izg.st., ƒ3 200.

Tel 020-6004181 na 18 uur.

LADA BONTEKOE
Altijd aantrekkelijke occasions
APK gekeurd, BOVAG garantie

Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-6992865.

WESTDORP
De nieuwe Samara DIVA

uit voorraad leverbaar

met 2 jaar volledige garantie.

Ruime keus uit nieuwe
en jonge Lada's

met BOVAG-garantie
100% financieren of leasen

OCCASION VAN DEZE WEEK
Samara 1 ,3, maart '88, ƒ 8500

Adres verkoop
Adm, de Ruyterweg 396-398,

A'dam, tel 020-6825983.

Mazda

VOOR MAZDA...NAAR A. VAN DE BRAAK
DE GEZELLIGSTE DEALER VAN AMSTERDAM EN OMSTR.

MAZDA 323 HB 1 3 GLX 1988 ƒ 15.000
MAZDA 323 wagon 1 5 GLX 1989 ƒ 19.950

MAZDA 323 F Coupé GLX 1990 ƒ27.500
MAZDA 323 Sedan 1 3 LX 1986 . . . . .ƒ 11 995
MAZDA 626 Coupé 2 GT 16 V 1989 ƒ29.500
MAZDA 626 HB 1 8 GLX 1989 .ƒ24.950
OPEL KADETT 1 6 S HB automaat 1986 ƒ 12.500

OPEL KADETT 1,3 S Sedan 1987 ƒ11.500
CITROEN BX 1.9 GTi automaat 1989 ƒ23.500

Alle auto's met BOVAG GARANTIE
Burgemeester van Leeuwenlaan 31, Amsterdam (Slotermeer)

Tel 020 - 613 07 27.

Mazda 626 Coupé, bj '89, 12

valve GLX, ANWB rapport '93,

duurste uitv» ƒ 16950,-.

020-6105478.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions Tel. 020-6433733.

J LANCKER BV MITSUBISHI
occasions 3-24 mnd. garantie.

Weesp tel. 02940-16619.

Mitsubishi Colt, m.'86, sport-

velg., striping, 5-bak, getint

glas, ƒ 6950.

EXPOCAR TRADING
Tel 020-6153933.

Mitsubishi Colt, bouwjaar -'85.

Puntgaaf, nieuwe APK, ƒ 4950.

Tel.- 02990-37825.

Mitsubishi L 300, lang, 2 5 die-

sel, 100.000 km. 3 -'90, trek-

haak Tel. 02902-1697/1981.

Mazda 929 S 2.2i GLX Aut.

demo; nu ƒ54.000- kent.

blank. Mazda D. 02908-3231

Nissan

HH h , tegen inruilpnjs Blue-

bird 20 SLX, 4-drs., grijs met.,

elektr. dak, LPG, stuurbekr.,

lm. wielen, 4-'89, ƒ15.500.

Bluebird 1 6 LX, wit, stuurbekr.,

LPG, 11-'88, ƒ11750. Sunny
1.4L,3-drs.,wit,1-'89, ƒ 12.750

Autobedrijf BEREBEIT, Amstel-

dijk 25, 020-6627777

Nissan Bluebird station, GL,
grijs kent., m. '86, 1e eig., 5-

bak, zonnedak, siervelg.,

i.z.g.st., ƒ5500
EXPOCAR TRADING

Tel. 020-6153933.

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63 21

Opel

OPEL ASCONA 20 S
Bj. '78, i.z.g.st., vr.pr/2 250,-

Tel.: 075-163008.

Opel Manta, bj. '78, leuke auto.

Mag weg voor een leuk bod.
Tel 075-163008

Div. Opel Kadett's bj. '80 t/m
'83, alle met APK, v.a ƒ 1950,-

tot ƒ3950,-. 020-6105478.

Opel Ascona 1.6 S, mosgroen,
met nw APK, rijdt als nieuw,

ƒ2950,-. 020-6105478.

Opel Corsa 1.2. S TR, bj. '83,

APK met kl., rijdt als nw

,

ƒ4250,-. 020-6105478.

Opel Kadet Caravans 1.3 bj.

'87, 5 drs., nw APK, blauw, auto

verk. i.n.st ƒ 10.950,-.

020-6105478.

T.k. van part. z.ga.n. Opel
Manta GSI zwart met. Rondom
spoilers apk'92 ƒ7500. Tel.-

02982-7355.

Opel Kadett 1.3 S, odeurs, bj.

12-'84,blauw,APK12-'92,perf.

st., prijs ƒ6950. 02979-87210.

Opel Kadett 1,6 dsl, b.j. 83,

APK 6/92, 5 versn., nette auto.

Prys n.o.t k. Tel. 020-6912802.

Opel Kadett, bj. '87, 5 drs., apk
3-'92, 64.000 km, vrpr.

ƒ13 000. Tel.- 02908-6100.

Opel record 2,3 diesel, b.j. '82,

sportvelgen, nwe. banden, get
glas, c v., ƒ 1750.

EXPOCAR TRADING
Tel. 020-6153933

Te koop Opel Kadett 131. B.j

1989, 80.000 km, kleur bl. met.
Tel.. 02503-30521.

Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS

Constant keuze uit 100 auto's

Burg. D. Kooimanweg 7,

Purmerend 02990-22551.

Rover

Rover Dealer
MINOR MOTORCARS

biedt aan
Rover 114 GTI 16 V, 06/91.'

Rover 820 SI, fastback, 09/88,

68.000 km. ƒ22.750.
Roover 820 I Sedan, 08/88,

drood, 80000 km, ƒ 18 500,-

Rover 114 GTA, 06/91, rood,

9000 km
Rover 114 GTA 09/90,

35.000 km. d rood met
en diverse andere
gebruikte Rovers

Minor Motorcars BV
Sloterkade 40-44, A'dam

tel. 020-6177975

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft9

Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u

contact met zo'n 752 500 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort
In Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid Totale oplage 752 500
exemplaren

Geefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo

spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Naam

Adres

Postcode + Plaats

Telefoonnummer

53«C
4 dagen zo'n 752.500

vonkende verkoop-
contacten.

. Handtekening

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u n .i

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost
6°/ BTW

prijs incl

6°oBTW

f 5

f 6

3. 7
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Peulvruchten zeer
gevarieerde familie

PEULVRUCHTEN zijn eigenlijk

rijpe eetbare plantenzaden, die
tijdens de groei zijn opgebor-

gen in een peul. Ze worden geoogst
als de zaden rijp zijn en de peulen
droog worden. Dan worden ze ge-

dopt, zo nodig nagedroogd en al of
niet in de handel gebracht. Voor het
gebruik moeten ze worden geweekt
en vervolgens gekookt.
Van doperwten en kapucijners

wordt een deel in de vroege zomer
geoogst voor verse consumptie. De
zaden zijn dan nog niet helemaal
rijp. Van sperziebonen, snijbonen en
peultjes worden de onrijpe zaden
met de peulen gegeten.
De familie van de peulvruchten is

zeer gevarieerd. Behalve de ver-

trouwde bruine en witte bonen, ka-
pucijners, erwten, linzen en dergelij-

ke, heb je bijvoorbeeld ook de uit-

heemse adzukibonen, flageolets,

kikkererwten, Limabonen, sojabo-
nen en nierbonen. Voor de bijzonde-
re soorten kunt u terecht op de
markt, bij de reformhandel, delica-
tessenzaken en Indisch-Chinese, Su-
rinaamse, Turkse of Marokkaanse
winkels.

Vervanging
Voor de voedingswaarde maakt

het niet uit of je gedroogde peul-
vruchten ofbonen en erwten uit pot,
blik of diepvries eet. Peulvruchten
kunnen twee elementen uit de voe-
ding vervangen. Ze kunnen gegeten
worden in plaats van vlees (ze bevat-
ten veel eiwitten, ijzer en B-vitami-
nes) of als vervanger van aardappe-
len (er zit veel zetmeel en voedings-
vezel in). Sommige mensen eten ze
ook in plaats van groente. In dat
geval moet de maaltijd wel worden
aangevuld met groente of rauwkost,
omdat peulvruchten geen vitamine
C bevatten.
Gedroogde peulvruchten kunnen

ongeveer een jaar bewaard worden,
maar dan wel koel, droog, donker en
verpakt. Daarna worden ze wat me-
lig en wordt de schil dikker en har-
der, waardoor ze ook veel langer ge-

weekt en gekookt moeten worden.
Als ze niet goed bewaard worden,
verkleuren ze (kapucijners bijvoor-
beeld worden zwart door vocht),
kunnen ze gaan schimmelen of kun-
nen ze door ongedierte worden aan-
gevreten.

Servische soep
Recept voor Servische bonensoep:
50 g mager rookspek, 50 g salami, 1

ui, 1 paprika, 1 blik witte bonen, 1

bouillontablet, 2 tomaten, 2 takjes
peterselie, 75 g Umer, paprikapoe-
der (liefst een scherpe), peper.
Snijd het rookspek en de salami in

blokjes. Bak het spek en de salami
op een klein vuur langzaam bruin.
Maak de ui schoon en snijd hem
klein. Was de paprika, halveer hem
en verwijder de steelaanzet, zaadlij-

nen en pitjes. Snijd de paprika in
blokjes. Doe de ui bij het vlees en
laat het glazig worden. Smoor de pa-
prika met royaal paprikapoeder
zacht mee.
Laat de bonen in een vergiet uitlek-

ken. Doe de bonen, een Vi 1 water en
de bouillontablet bij het groente-
vleesmengsel. Breng het aan de
kook en kook de soep tien minuten.
Was de tomaten en snijd ze in par-
ten. Schep de tomaten door de soep
en laat de soep nog vijf minuten ko-
ken. Was de peterselie en knip de
takjes klein. Maak de soep op smaak
met peper, paprikapoeder en de pe-
terselie. Schep aan tafel wat Umer
op de soep.
Andere peulvruchten: vervang de

witte bonen door bruine bonen of
linzen.

Gedroogde witte bonen: week de bo-
nen twaalf uur en kook ze één uur in
ruim water.
Per portie: 2300 kj (550 kcal), 32 g
eiwit, 26 g vet, 50 g koolhydraten.
Menusuggestie: Servische bonen-

soep, volkorenbrood, vanillevla met
sinaasappel.

Voor vragen over voeding kunt u op werk-
dagen van twaalf tot vier uur de Voedingste-
lefoon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: 070-3510810.

Deens droogrekje
'Susanna' is de naam van een

nieuw Deens design droogrekje.
Het rekje is vooral bedoeld voor
kleinere artikelen zoals vochti-
ge hand- en theedoeken, natte
handschoenen en jassen. Het is

met vier schroeven vrijwel over-
al te monteren, maar is bijzon-
der geschikt voor vochtige
ruimten zoalsbadkamers en on-
verwarmde schuurtjes. Het
stroomverbruik van-de 'Susan-
na' is te vergelijken met het ver-
bruik van een zestig watt gloei-

lamp. Door middel van een stek-
ker wordt het aangesloten op
het lichtnet en kan met een geï-

soleerde schakelaar gemakke-
lijk aan en uit worden gezet. De
buizen kunnen maximaal een
temperatuur van zestig graden
Celsius bereiken. Hierdoor ont-
staat, aldus de fabrikant, abso-
luut geen verbrandingsgevaar
voor de gebruiker of voor de te
drogen artikelen.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten pp het gebied van vrije tijd

Vakopleiding VVV sterk praktijkgericht
DE ALGEMENE vakoplei-

ding VVV is sinds sep-
tember gevestigd in Bre-

da, hèt toeristisch opleidings-
centrum van Nederland. De
switch van Amersfoort naar
Breda maakt het beter moge-
lijk om door te stromen naar
de HBO-opleidingen van de
Nationale Hogeschool voor
Toerisme en Verkeer en maakt
het ook een stuk gezelliger
voor de studenten, die hier-
door veel 'vakgenoten' ont-
moeten. Tegelijkertijd is de op-
leidingsduur verlengd tot an-
derhalf jaar. Het is vooral een
praktische opleiding.

door Everhard Hebly

De algemene vakopleiding VVV
bestaat nu ruim twintig jaar en werd
ooit opgericht vanuit de branche
zelf. De opleiding stoomtjonge men-
sen klaar voor het vak van toeris-

tisch informatie medewerker. Overi-
gens niet uitsluitend voor een VW-
kantoor, want de afgestudeerden
vinden hun werk ook bij ANWB,
reisbureaus, luchtvaart- en recrea-
tiebedrijven en NS.
De eisen die aan de leerlingen, en

niet in de laatste plaats aan de afge-

studeerden, gesteld worden zijn

hoog. De toeristisch informatie me-
dewerker moet een extroverte dui-

zendpoot zijn die het leuk vindt om
met mensen om te gaan.
De laatste lichting die van school

kwam, werd ge-

acht het vak in

één jaar te leren.

Met de verhui-
zing naar Breda
werd besloten de
studieduur te verlengen tot ander-
half jaar. Irene Berkhout, studie-
coördinator en zelf in het verleden
werkzaam bij de VVV Eindhoven:
„Er was gewoon te weinig tijd in één
jaar. De leerlingen gaan nu langer op
stage en krijgen ook meer vakken,
zoals Spaans en Italiaans. Talen
worden steeds belangrijker op VVV-
kantoren."
„Het is een zeer praktische oplei-

ding. Ook het examen heeft bijvoor-
beeld een praktijkgedeelte waarbij
de talenkennis getest wordt. We
doen veel rollenspelen. Van maan-
dag tot en met donderdag krijgen de
leerlingen theorie en baliepraktijk.
Elke vrijdag staat een uitstapje naar
een toeristische bezienswaardigheid
ergens in Nederland op het pro-
gramma. Ze moeten uit eigen erva-

ring het 'toeristisch produkt' van
Nederland leren kennen, want dat is

veel beter als ze aan de balie staan."
„Tijdens die bezoekjes moeten de

leerlingen bij toerbeurt de rol van

gids vervullen. Het werk in een
VVV-kantoor is zo uitgebreid, dat
ook de nieuwe leerlingen soms met
hun ogen staan te knipperen. Klan-
ten aan de balie verwachten dat je

Je moet extraverte duizendpoot zijn

alles weet over een bepaalde stad.

Een stresserige baan is het."

Meidenberoep
Praktijk en nog eens een keer

praktijk. Afgestudeerden zijn geen
theoretische wetenschappers met
twee linkerhanden, maar mensen

die het toeristisch bedrijf van haver
tot gort kennen. Na de stage stro-

men ze allen direct door naar eon
vaste baan. In de toeristische sector
is veel werk en zoals de vlag nu

hangt, zal dit
- alleen maar toe-

nemen.
Irene Berk-

hout: „We wor-
den het hele jaar

door belaagd door VVV-kantoren,
maar voorlopig houden we een
maximum aantal leerlingen van ze-

ventig aan. De opleiding eindigt in
februari, vlak voor het bij de VVV-
kantoren drukker begint te worden.
De leerlingen zijn direct beschik-
baar en dat is een groot voordeel
voor de branche."

Ze merkt op dat het 'meidenbe-
roep' is. De jongens zijn op één hand,
soms op een vinger, te tellen en ze
wijt het aan de onbekendheid met
het vak. Een gemengd gezelschap
zou veel beter zijn, volgens haar.
Voor wie zijn moderne talen enigs-

zins beheerst, enthousiast, zelfstan-

dig en kordaat is, ligt een mooie toe-

komst in het verschiet met zeker-
heid op een baan.

Berkhout: „We hebben een vrij

pittige selectie waaruit moet blijken
of je introvert of extrovert bent. Ook
een mondelinge talentest maakt er
deel van uit, maar daar hoeft nie-

mand bang voor te zijn. Het is ge-

woon belangrijk datje het leuk vindt
om met mensen om te gaan."

WV-medewerkster Esther Mulders:

'Hectische internationaal

sfeertje trekt me aan'
ESTHER MULDERS is

sinds 1988 werkzaam bij

de VW Amsterdam en
het bevalt haar prima. Het is

druk, hectisch en stresserig,
maar toch is het werken bij

de VW Amsterdam volgens
haar het mooiste wat je als
toeristisch informatie mede-
werker kan overkomen. Ja,

toch?

Op de dag dat ik haar spreek, is

er bij de VVV aan het Stations-
plein bijna geen doorkomen meer
aan. Het is er druk en warm, een
ingesproken cassettebandje waar-
schuwt voor zakkenrollers en bui-
ten staan de ronselaars van de
low-budgethotels. Esther Mulders
heeft dus weinig tyd, maar is blij

dat ze even kan zitten met een
sigaretje.

„We zijn een VW-I kantoor en
doen daarom ook de voorverkoop.
Het is nu zo druk vanwege de
Rembrandt-tentoonstelling, maar
goed, er is bier altijd wel wat en
het is dus altijd druk. We werken
hier met 25 yaste krachten en in.

het zomerseizoen met het dubbele
aantal, ook al omdat we dan tot
twaalfuur 's nachts geopend zijn."

Om brj de VW Amsterdam te

werken, heb je niet speciaal het
papiertje van de opleiding nodig.
Amsterdam heeft zijn eigen oplei-

ding. Na twee weken begin je aan
de balie. „Dat houdt in dat je in-

lichtingen geeft over excursies en
hotels. Je moet ook vaak proble-
men oplossen. Als een toerist be-
stolen wordt, gaat hij toch nog al-

tijd eerst naar deVW en pas daar-
na naar de politie. Na het balie-

werk word je ingeschakeld voor
de kassa en uiteindelijk kom je

tijdelijk op het éénmans-kantoor
in de Leidsestraat waar je er hele-

maal alleen voor staat."

Het woord éénmans is niet hele-
maal op zijn plaats, want Esther

heeft op dit moment geen manne-
lijke collega's. Werken op een
VVV-kantoor doe je niet als man,
zo is blijkbaar de algemene ge-

dachte. „Dat vind ik best jammer,
want het is helemaal geen speci-
fiek vrouwenberoep. In de zomer
waren er drie mannelijke seizoen-
krachten van de 25. Het zijn altrjd

wel gezellige en vrolijke types."

Summum
Ze koos in 1988 Amsterdam als

stageplaats en trad er later in vas-
te dienst. Een logische keus was
dat voor haar omdat ze Amster-
damse is en omdat de VW Am-
sterdam waarschijnlijk het meest
drukke kantoor van Nederland is.

„Het hectisch, drukke en stresse-

rige en het internationale sfeertje

trektme enormaanen dat moet je

echt liggen. Je moet goed tegen
gezeur kunnen, want dat hoor je

de hele dag."
„De dagen vliegen om, want je

hebt geen tijd om even te gaan'
zitten. Alsje weleens in het archief
moet helpen, dan kruipen de da-
gen voorbij. Volgens mij is Am-
sterdam het summum voor een
VW-medewerker. Ja, toch? Of
vind je van niet? Ik zou nergens
anders willen werken. De WV's
in kleinereplaatsen zijnvaak hele-
maal nog niet professioneel."
De opleiding vond ze leuk, maar

het was stevig aanpoten. Je moest
volgens haar wel erg veel uit je
hoofd leren en vaak waren het
overbodige zaken. „Je moest alle-

maal dingen leren die je nooit ge-

bruikt in de praktijk. Maar soms
was het best leuk en het voordeel
is, dat ik nu overal wel iets over
kan vertellen, al zal dat niet zo
snel gebeuren bij deVW Amster-
dam. Wat ik weleensjammer vind,
is dat ik anders naar Amsterdam
ga kijken. Ik ga nooit meer zo on-
bevangen de stad in als vroeger, ik

loop er altijd als toerist rond."

1



SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart,
stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv. "21 50.-

JVC63CMSUPERVHS
STEREO TELETEKST

HITACHI 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

ÜM
SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

SONY 55 CM KVX21TD
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

SHARP 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

SONY CAMCORDER
F450; Topper! HiFi, 3 lux, l

zoom, autotocus. '2550.-

Ö1849.-
KLEINSTECAMCORDER
(Sony) Smmsysteem, 5 lux, Hi-

Fi, 6xzoom,autolocus. '2395.-

SONY CAMCORDER
F250; Kompakt. autolocus.

Inkl. accessoires. Adv.*2775

TOPMERK CAMCORDER
E1 0; (Sony) 8mm systeem, Hi-

Fi stereo, 6x zoom, 4 lux. '2799.-

SHARP CAMCORDER
VHS-C, 1 2x motorzoom. kleu-

ren LCD-zoeker. Adv. '2799.-

1679.
JVC CAMCORDER
VHS-C, Super komakt. "21 99.

280 LITER KOEL/VRIES KOMBINATIE
Ruime koel/vries kombinatie van 280 liter totaalinhoud.

Op "ooghoogte" de koelruimte met volautomatische

ontdooiing en beneden het 4-sterren vriesgedeelte,

regelbare thermostaat, kontrotelampjes, ijslaadjo en

invriesoverzicht op de binnendeur. Adviesprijs "979.-

3WS

«SS2SEE!

S^^^^s

11

PHILIPS CAMCORDER
6843; VHS-C, autolocus.

-
2095.-

PHIUPS70CMKTV
STEREO TELETEKST
Type 28GR5770; 70cm flat

square, in-line, quikstarlbeeld-

J buis. stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv.'2275.-

M PHILIPS 63 CM 5760
*1 STEREO TELETEKST

m
95.-

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

WI295.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

5,
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKSTm 895.-
45 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

ww 043.-
37 CM AFSTANDBED.

ww 385 B
37CMKLEUREN-TV

ww 375,

;^7iV«V.ii.av.-ii;bM:<«'r,:.

.•ÖRKTlS;3.JftAR-Vv
^GtARANTIE-iï o

-.doel ïan.uw
locslci)..

JVC HI-FI VIDEO Kk
830;TOPKLASSE! VHS-HO,
hi-fi stereo geluid. "1899.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR6870; Afstandbediening,

VHS-HQ, HI-FI stereogeluid.

Ned. Philips garantie! '1995.-

HITACHI HI-FI VIDEO
VT570; VHS-HQ, stereo.M 999.

BLAUPUNKT HI-FI
RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2295.-

PANASONIC HI-FI
F60; 4 koppen, VHS-HQ. *1 894.-

Ü1349.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V210;Afstandbedlenlng.'1110.-

iiiiiii

teletek
laottt*

I n d • J I n o Informatie; Publieks ...
.-' Informatie:'*,,

102 Nleuivi . ioi 201 035-770025
200, programma 201 .(allan In "'.
300 omroep 301 kantoor- -

400/ urlja Tijd, TalotakM - 401 tijd'
900 Coniumant» financier 301
600 sport 601
700 UJeer en uerkeer 701

1 landbouw en regio eoi

Omroep- ouarzicht:
504 RIM0 310 UfiRfl 320 KRO 331

350

SONY 55 CM KLEUREN-TV
STEREO-TELETEKST
Type KVX210J: 55cm Flat & Square
black trinitron beeldbuis, teletekst.

2x10 Watt hifi stereo versterker,

automatisch zenderzoek-systeem en

infrarood afstandbediening.

Adviesprijs "2000.-

SONYMIDI-SET +

CD-SPELER + BOXEN
NEWSD82CD; Versterker 2x35 Watt.

5-bands equalizer. Surround-Sound.

Tuner, digitaal, 12 voorkeuzestations..

Dubbel-cassettedeck., dolby-B, CD-
speler, 4x oversampling en 16 bits

digitale filter, Music Scan, Shuffle

Play. Luidsprekerboxen. 2-weg
systeem. Infrarood afstandbediening.

Adviesprijs '1110.-

m
cxm

MÉtt&i

'n OHü :ö
^ Aan wie ook.

""
M»t BCC veel
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JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! '131 9.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD600; 3 koppen, voor per-

fektbeeldl Afst.bed.. "1429.-

779.
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ + afst.bed.

|

+ barcode leespen "1545.-

779.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, afstandbed.'1695.-

innnTii

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

1298.-
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

IWÈ
GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

«1498.-
BLAUPUNKT 63 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST
52KV2527; 20 Watt + 4 boxen

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

m 949.-
PANASONIC VIDEO
NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed, ,+leespen "1 733.-m 849.-
HITACHI VHS VIDEO
M720; HQ-beeldkwaliteit![

LCD-afstandbediend. "999.- 1

WÊ 679.-
HITACHI VHS VIDEO
M730; 3 koppen. Adv. "1 299.-m 779.
AKAI VHS-HQ VIDEO
VSF10; afstandbed. "878.-m 589.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS51 0; + TELETEKST. "1 549..

PHILIPS VHS VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD afstanabediend. "1 295.-m 779.-
PHILIPS VHS VIDEO
VR6290; HQ! Afstandbediend!

Ned.Philips garantie! "1195.-

m 629:
ARISTONA VHS VIDEO]
2SB01; VHS-HQ, inkl.af-

standbediening. Adv."1 095.-m 629.-
STUNT! VHS HQ-VIDEOl
Inkl. afstandbediening!

VHS VIDEO-SPELER

gCLEUIIEi-TELËVaSBE
ÜFSTMOBEB
Adviesprijs *1675.-

wem.

MIELE 1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifu-

geert tot 1 150 toeren p/m;bui-

tenmantel tweezijdig geë-

mailleerd. Adviesprijs "21 99.-

matte/
SIEMENS WM3380

»1265.-
WASDROOGKOMBINATIE
PHILC0103RVS
Tegen meerprijs wast en

droogt u in één machine:W 1485.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? "1549.-

1245.-
PHILIPS 800TOERENm 875.-
BAUKNECHTWA6500

745.-

INDESIT1200TOEREN
Type W1 200WDOJ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/min.,

rvs trommel EN kuip. "1399.m 969.-
1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk. Trom-

mel EN kuip roestvriistaal!

WW 779."
HOLL 1000 TOERENm 799.-
ZANUSSI 400 TOERENm 699.-
400 TOEREN LUXE

ww 599."
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

vtmf 539."
STUNT! 550 TOEREN!
Type 550LB; Volledige gar..~~

479.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. "1495.-

999.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toe-

ren centrifuge. Adv/1375.-

»1049.-
1000 TOEREN RVS BL

5 JAAR ' '

ZANUSSI WASDROGER
type TD50; adv.pr. 649.-

*$& 399.-
RVS REVERSERENDm 549.-
BAUKN./BOSCH/AEG

liHErv.a629."
PHILIPS/WHIRLPOOLm 699.-
CONDENSDROGER

\m 849.-
SIEMENS CONDENS

]m\tMc/
MIELE DROGER

mwn.-
MERKCENTRIFUGE

169.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalita-

tief uitstekende koeler/vrie-

zer. Adviesprijs '848.-m 425.-
INDESIT 2-DEURS
Type -2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899,m 495.-
ZANUSSI 2-DEURS

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

219.-
MAGN. DIGITAAL
1 standen, digitale tijdklok

en elektronische bediening

239.-
SAMSUNG RE570

269.-

595.-
PHILIPS 240 LITERm 675.-
BAUKNECHT2304m 725.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
literinhoud. Adviesprijs. "1 199.-

SIEMENS KS2648

895.-
vraag, opmerking, probleem?

INFO-LIJN
020-6474939

Geen prlis-lnfo l.v.m. konkurrentle'

Afd; konsumentenbelange'n

Ma,- t/m Vf.lplOO tot 16.00 uur

. : Tijdstip van levering? .

•-.••.
Belde'BCC--.-

'.":

TIJDENLIJN
i 020-647621

9

Eén .dag voor levering;

van 14.00 tol 1 6.00.uur. .

'

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter 2-

deurs koel/vries kombinatie.

Koelruimte op "ooghoogte".

Adviesp rijs"979.-m 469.-
ZANUSSI K/V (OJ)

wÊ 769."
PHILIPS ARG280 K/V

839.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

949.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica bo-
venblad. Officiële garantie.

245.-
145 LTR. KOELKAST
Coolcraft 1 45 liter, 2-sterren. For-

mica bovenblad. Garantie.

ww 295.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,
krasvast bovenblad, vriesvak.

395.-
ZANUSS1 140 LITER

445.-
BOSCH KTF1540J

ww 545."
PHILIPS 160 LITER

BAUKNECHT 160LTR.

ww 645."

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vin-

den is. Adviesprijs.*595

348.-
HOLL. VRIESKASTm 378.
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv."665.-

ww 498."
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.-

ww 648."
STUNT!! VRIESKIST!!mm

SHARP MAGNETRON
Type R2V10; Draaiplateau.m 289.-
MOULINEX FM1115m 329.
PHILIPS AVM704WH

ma
n

n

n

n

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

m 349.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv, "769.-

ww 379.-
MAGNETRON + GRILL
TOPMERK!23literinhoud,800

Watt, digitale klok. Adv. "999.

499.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitaal, draaiplateau.

Adviesprijs"899.-

549.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-!ucht oven. 4 GRILLm 599.-E
SHARP 3 IN 1 KOMBI h
R8180; 750W + draaiplateau.

799.
PANASONIC NN8550

m\tlMffs
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.

INDES
VAAT-
WASSE
Type D310; Roestvrijstalen

interieur, 12 couverts, 2 ro-

terende sproeiarmen, 6 progr.,

waterontharder, geruisarm.

Adviesprijs "1049.-

699.-
BOSCH VW PS2100m 769.-
BAUKNECHT VW3PRW 949.-
MIELE VVV G521

1499.-

, \COOOO
S

\ ^
\ XINDESIT

FORNUIS
Type K5400; Adviesprijs*799.-

ww 518.
STUNT! GAS-ELEKTRO
De ideale kombinatie: koken ^^
op gas en elektrisch bakken ft

en grilleren. Adviesprijs*998.-
ft

ETNA FORNUIS 14.00

Ww 598."
INDESIT G/E FORNUIS
K5406; Gas-elektro. "1 049.-

748.-
PELGRIM FORNUIS
400IV; Gas-elektro fornuis.

898.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis.

Inkl. grill, draaispit en mixed
-set. Adviesprijs'1425.-m 998.-

ATAG ELEKTRISCH
•EFF225/234/275. Adv.*1 445.-

mms-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs'1 735.-

EU 1298.-

SUPER KOOKPLAAT
4-PITSGASKOOKPLAAT."298.-

ww 198."
ATAG KOOKPLAAT
GKF334;4-pits.Adviesprijs"445.-m 348.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

128.-
IEMKAP
i standen. "380.-m 168.-

ATAG WASEMKAP
OWA425AN;3standen. "380.-

-503134 123*b'ïÏ89

WÊÈwÈÈ ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
HAARLEM, I BEVERWIJK

mmmmmMmmwmfflmmM Tl »JÏ1 •r-Yl-Ti ïTH 1

I Beverhof 16 (alleen witgoed)

3—SUPERS ll\l DE"'RAlMDSTAO : maandagmiddag ..:.:... ..;.1 tot S.30 uur^# ^# '
.

—* *^^ ll '1 >»! lir«l«l#WiriK .. dinsdag t/m vrijdag . 9 tot 5.30 uur
i .«»<.-r^nn.>.. .rrrmm.,.». rTrrrTTrrTTrrrïrrrrrmTrrrrr""T~mT^~Tm~mmm~m -

-~"^—~~- zaterdag .............9 tot 5 uur.KooPAvoND:
I AMSTERDAM AMSTELVEEN DEN HAAG ZOETERWOUDE 'Adviesprijs slechts referentie Badhoèvédorp vrijdag ....;.... 7 tot 9 uur

I.LEIDSCHENDAM . . I zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
I

.
.: I MAARSENBROEK I importeur of fabrikant overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uuri£UJA|
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NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN

VAN DE KUST TOT DE

i
FLEVOPOLDER

! EN VAN WATERLAND TOT IN DE

HAARLEMMERMEER
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• Het subtropisch bad is open, maar de glijbaan en het opvangbadje zijn verboden toegang. Gran Dorado hoopt de
glijbaan eind van de maand weer in gebruik te kunnen nemen. Foto Bram stijnen

Glijbaan Gran Dorado mogelijk eind deze maand weer open

'Stoplichten' tegen nieuwe
ongevallen met glijbaan
ZANDVOÖRT - Gran Dorado wil 'stoplichten' aanbrengen

voor de glijbaan in het subtropisch zwembad. Daarmee moeten
nieuwe ongelukken voorkomen worden. Deze en eventueel an-
dere maatregelen worden getroffen in overleg met Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland, die vorige week eisten dat de
zestig nieter lange glijbaan gesloten werd. De directie van het
bungalowpark hoopt de baan eind deze maand weer open te
kunnen stellen voor het publiek.
Gran Dorado wil de zwembad-glij- Hij was met het hoofd naar beneden

haan zo snel mogelijk weer in ge- de glijbaan afgegaan en had bij zijn

bruik nemen. Directeur exploitatie
Beschop, sluit -niet uit dat dat eind
van de maand al kan. Daarvoor moe-
ten er voorzieningen aangebracht
worden, die de veiligheid extra ga-

randeren. „We denken onder andere
aan hel installeren van 'stoplichten',

die de gebruikers op afstand van el-

kaar moeten houden", aldus Be-
schop. Of het negentig centimeter
diepe opvangbad dieper gemaakt
moet worden, is nog niet bekend.

De provincie liet afgelopen weken
een onderzoek instellen naar de vei-

ligheid van de glijbaan. Directe aan-
leiding was een ernstig ongeluk in
december. Een man moest toen
zwaar gewond naar het ziekenhuis
worden gebracht, nadat hij in het
opvangbad zijn nek had gebroken.

duik in het water de bodem geraakt.

Videocamera
Hoe dat mogelijk was, is niet hele-

maal duidelijk. '
"> het zwembad zijn

ais vtjiiigheidsmii&ti'vigèi videocame-
ra's aanwezig, maar deze stonden op
dat moment niet aan. Voor de glij-

baan staat wel een bord met aanwij-
zingen plus een verbod om op de
buik naar beneden te glijden. In-

specteur Hoek van de provincie con-
stateerde in totaal 23 ongevallen
sinds de opening van het bad, waar-
onder enkele ernstige. Zo was ie-

mand bewusteloos geraakt, en een
vrouw liep een gebroken sleutelbeen
op, toen haar man boven op haar
schouder terechtkwam.
Volgens de provincie was het ver-

Ambtenaren terug in schoolbank

bodsbord te onduidelijk. Tevens
blijkt uit het onderzoek, dat met
name de combinatie van glijbaan en
opvangbad gevaarlijk is.

Gran Dorado heeft tot nu toe het
aantal van 23 ongevallen tegenge-
sproken. Volgens Beschop is er 'in

1990 tien keer iets gebeurd en in 1991
zeven keer, waarvan twee serieuzere
gevallen'. „Ongeval is een relatief be-
grip", erkent inspecteur N. Hoek
van de provincie, „maar voor ons
verandert dat niets aan het aantal".

Volgens het onderzoek moest al die
keren medisch ingegrepen worden.
Het ging onder andere om ontwrich-
te en gebroken ledematen, plus die-

pe "v/Siswonden. Volgens Beschop
valt het allemaal wel mee. „Als je het
vergelijkt met andere baden, dan
mogen we ons hier - denk ik - nog in

de handen knijpen". De bestaande
veiligheidsmaatregelen in Zand-
voort gaan volgens hem verder dan
de normen hiervoor.

Regels
De bouwer van de glijbaan, de fir-

ma Van Egdom uit De Meern, heeft
verbaasd gereageerd op de sluiting.

Het zou de eerste keer zijn, dat zo-

iets in Nederland gebeurt met een
van haar 240 glijbanen. Het bedrijf

heeft er ook een groot aantal in het
buitenland geplaatst, de totale leve-

rantie komt op zo'n achthonderd
stuks. Na het laatste ongeval zag de
directie van het bungalowpark nog
geen reden om de glijbaan te sluiten.

„De glijbaan en het zwembad vol-

doen aan de regels", verklaarde ma-
nager Connie Westdijk begin janua-
ri. „Dat zou betekenen dat de regels

niet kloppen en andere glijbanen in

Nederland ook gevaarlijk zijn. Ik
denk dat dat niet het geval is".

Momenteel houdt de directie het
bad vrijwilligbuiten gebruik. Het ge-

sprek is volgens beide partijen
'goed' en 'succesvol' verlopen. „De
brand is voor een groot deel ge-

blust", zegt Beschop, „we hebben
goede afspraken gemaakt". Inspec-
teur Hoek bevestigt dat: „We den-
ken er samen wel uit te komen". De
provincie komt Gran Dorado tege-

moet door een versnelde procedure
aan te bieden, bij het beoordelen van
de voorgenomen maatregelen.

• ZANDVOÖRT - Zo'n 25 gemeente-
-ambtenaren uit Zandvoort zijn even
terug in de schoolbank. Op de Gerten-
bachschool krijgen zij - buiten de
schooluren om - van de vaste leer-

krachten Fred van Zanten en Ruud
Schrage een aantal lessen 'computer-
taal'. De lessen hebben te maken met
het nieuwe systeem in het raadhuis,

waar iedereen gaat werken met Word-
perfect. „Voor de opleiding hebben we
gekozen voor de Gertenbach Mavo",
vertelt „Deze heeft twee docenten
ter beschikking, plus een uitstekend
informatica-lokaal. En uitbesteding er-

gens anders zou erg duur worden". De
ambtenaren hopen de computertaal in

vier dagdelen onder de knie te heb-
ben. Foto Bram Stijnen

8 Waterstanden H
Datum HW LW HW LW
23 jan 05.35 03.16 17.47 13.24
24 jan 06.19 03.53 18.35 14.25

25 jan 07.08 02.45 19.29 15.04

26 jan 07.55 03.34 20.25 16.16

27 jan 08.44 04.25 21.25 16.54

28 jan 09.49 05.36 22.34 18.06

29 jan 11.10 06.24 -.- 18.54

30 jan 00.10 07.45 12.36 20.45
31 jan 01.16 09.05 13.39 21.50

Maanstanden:
LK zond. 26 jan. 15.29 u.
n<->nHtii 30 ion nfl 1fl n NAP-t-RRrm

Vuurwerk ontploft
in capuchon van jas
ZANDVOÖRT - Een twaalfjarig

meisje kwam met de schrik vrij toen
een stuk vuurwerk in haar capuchon
ontplofte. Het meisje reed over de
Koninginneweg toen zij een harde
knal hoorde. Naderhand bleek dat
zij brand- en schroeiplekken aan
haar jas had. Wie het vuurwerk in de
capuchon gegooid heeft, is nog niet
bekend. De politie verzoekt getuigen
die dit hebben zien gebeuren, zich te
melden.

Tijdschriftendief
ZANDVOÖRT - Na het ingooien

van de ruit van een kiosk aan de
Vondellaan, stal een 21-jarige Am-
sterdammer zaterdag wat tijdschif-

ten. Of hij tijd heeft gehad ze te lezen
valt te betwijfelen, want hrj werd
zondag aangehouden door de politie.

Na verhoor en nadat een proces-ver-
baal is opgemaakt, mocht hij het po-
litiebureau verlaten.

Kat vergiftigd
ZANDVOÖRT - Een dierenarts

kon het leven van een zieke kat niet

meer redden, afgelopen zaterdag.
Daarom werd het dier uit zijn lijden

verlost. De kat, eigendom van een 52-

jarige vrouw uit de Secr. Bosman-
straat, bleek te ziïn vergiftigd.

Kermis in centrum leven

gemeentekas een ton o
het busdeel van de Prinsesseweg mo-
gen gebruiken."

ZANDVOÖRT - De gemeentekas vaart wel bij de verplaatsing
van de zomerkermis, die met ingang van dit jaar weer in het
dorpscentrum komt te staan. De nieuwe locatie levert de ge-
meente honderdduizend gulden aan staangeld op. Dat is veel Geluidsoverlast
meer dan voorheen. De bewoners van de Prinsesseweg en de
Koningstraat zijn verdeeld over de terugkomst van de kermis.
De kermis komt dit jaar, van 17 tot vrouw Koper uit de Koningstraat,

en met 26 juli, weer op het Zwarte
Veldje en de Prinsesseweg te staan.

De kermisexploitanten moeten ver-

dwijnen van het NS-rangeerterrein,
waar zij al een aantal jaren hun at-

tracties hebben neergezet. De ver-

plaatsing van de kermis levert de ge-

meente een bedrag van honderddui-
zend gulden aan inkomsten op. Dat
bedrag betaalden de exploitanten na-

melijk toen aan de NS en nu dus aan
de gemeente.
Wel kreeg de gemeente een, in -

verhouding - gering, bedrag voor de
vergunning.

Gewild
Bij kermisexploitanten blijkt het

centrum een gewilde locatie. Naast
de 'oude' exploitant meldde zich dit

jaar een nieuwe gegadigde, die twin-
tigduizend gulden meer bood, in to-

taal honderdduizend gulden. Daar-
mee verworf hij de vergunning.
Onder omwonenden van het Zwar-

te Veldje zijn de meningen verdeeld.
De heren Bol en Bakker uit de Ko-
ningstraat hebben geen problemen
met de terugkeer van het zomerver-
maak. Bakker: „We hebben die ker-

mis hier wel vaker gehad. Ik heb er

geen last van. Die jongens moeten
toch ook hun brood verdienen."
Anderen zijn allerminst blij met de

nieuwe situatie. 'Waardeloos', rea-

geert de heer Drayer uit de Koning-
straat op het idee dat hij de kermis
weer voor de deur krijgt. „Dat bete-

kent dat je de mooiste tijd van het
jaar, midden in de zomer, met je ra-

men en deuren dicht binnen moet
zitten. Ik heb wel eens zo'n aggregaat
voor de deur gehad, die de attracties

van stroom moet voorzien. Als die
draaien, staat alles binnen te trillen.

Daarnaast heb je de muziek: zes ver-

schillende liedjes door elkaar. Daar
word je gek van".

Plassen
Volgens Drayer betekent de ker-

mis ook veel overlast van mensen.
„Ik woon vlak bij een poortje, 's

Nacht plassen mensen tegen de mu-
ren aan en dat stinkt ontzettend 's

morgens. En dan heb je natuurlijk
ook nog het parkeerprobleem".
Dat laatste is ook een zorg van me-

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)
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Recept
voor25%
korting

op glazen
Hans Anders overtreft zichzelf.

~1

Bij inlevering van deze bon krijgt

u tijdelijk maar liefst 25% korting

op alle typen glazen van

ons eigen glasprógramma.

Ook zónder ooqartsrecept.

Nog vragen?

B9.s HANSANVFRS
de Klantenservice. optici ens

L

Bfl GRATISM -0226776
\V \ttdns vnlocrmi)

TOIII'
11

U vindt orve adressen ir. de Gouden Gids. Aanbieding gel-

dig t/m 15/02/1992 en bij inlevering van deze advertentie.

Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing.

die verder geen bezwaar heeft tegen
de kermis. „Ik ben niet bang voor
geluidsoverlast. Alleen het parkeren
wordt een probleem. De straat staat

nü al vol met auto's, en in de zomer is

het nog drukker."
Volgens gemeentevoorlichter

Egon Snelders is er een oplossing
gevonden voor het parkeerprobleem.
„Een definitieve plek is i i g niet ge-

vonden, maar het is zeker dat bewo-
ners hun auto tijdens de kermis op
een andere plaats kunnen parkeren."
Ook voor de weekmarkt is er een
oplossing: „De markt blijft op de
Prinsesseweg. We zijn met de NZH
overeengekomen dat de marktlieden

Volgens Snelders hoeven de om-
wonenden zich geen zorgen te ma-
ken over enige vorm van geluidsover-
last. „Het geluid, dat van de kermis
afkomstig is, valt centraal te regelen.

We zullen proberen met behulp van
de vergunningen de overlast zoveel
mogelijk binnen de perken te hou-
den."
De gemeente heeft twee redenen

opgegeven voor de verhuizing van de
kermis: andere plannen van de NS
voor het rangeerterrein, èn woning-
bouwplannen op deze plek. Dat laat-

ste zal nog wel een of twee jaar op
zich laten wachten. Het besluit
wordt donderdag toegelicht op een
informatie-avond in het raadhuis,
aanvang acht uur. Belangstellenden
kunnen dan ook vragen stellen.

3

MË2ÉMÊM
Fantastisch
Thijs Ockersen vindt filmen «j
'fantastisch'. De Zandvoorl- «J
se cineast vertelt er meer over in de
rubriek 'Achter de schermen'.

ft-8orac8ecJro I

Een bewoonster van het Sta-

tionsplein kwam tijdens het

boodschappen doen maar liefst vijf-

tig hondedrollen tegen.

Ongeslagen
De 16-jarige Petnoi Schultz jr
van het tweede team van BC 5
Lotus bleef dit hele competitiejaar

ongeslagen.

EK 3 a rak:
Veel nieuws en wetenswaar- -m
digheden ook deze maand in I
De Klink, het blad van Genootschap
Oud Zandvoort.

B|PS
Deze week opnieuw tips "y
voor tentoonstellingen, mu- /
ziek en toneel in de rubriek Te Kust

en te Keur.

• De gekraakte Villa Hortense aan de Kostverlorenstraat.
de nieuwe bewoners uit het pand hebben.

De eigenaar, stichting Collectieve Actie Israël (CIA), wil

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De vervallen 'Villa Hortense' aan de Kostver-
lorenstraat is gekraakt. Het pand stond al drie jaar leeg, nadat
de bewoner was overleden. De laatste tijd viel het huis steeds
vaker ten prooi aan vernielzuchtige jongeren. Twee mannen,
geholpen door een derde en gedwongen door de heersende
woningnood in Zandvoort, hebben daarom besloten, het huis
maar te kraken.

feit dat het voor jonge Zandvoorters
niet meevalt om aan betaalbare
woonruimte te komen. In het geval
van Peter speelde mee dat hij graag
in het centrum van Zandvoort blijft.

„Ik zou in de toekomst misschien
wel een twee-kamerwoning kunnen
krijgen in Noord, maar dat wil ik

niet. Dat is niet echt Zandvoort. Je
zit in Noord teveel buiten Zandvoort
en dat vind ik niks."

J

Eén van de nieuwe bewoners, de
29-jarige Peter uit Zandvoort, neemt
het woord 'kraken' liever niet in de
mond. „Kraken roept associaties op
met asocialen en dat wil ik niet. Ik
praat liever over bewonen." De actie

van het drietal, afgelopen vrijdag,

was goed voorbereid. Peter: „We
hebben in het kadaster nagekeken
wie de eigenaar is van het huis. Dat
bleek de stichting Collectieve Israël

Actie te zijn.We hebben deze organi-
satie opgebeld en wat informatie op-
gevraagd. Ook hebben we gevraagd
of we het huis kunnen huren. Ze
gooiden na deze vraag meteen de
haak erop."
„We hebben daarna een advocaat

in de arm genomen om te bespreken
wat er zou gebeuren als we het pand
zouden kraken. In Haarlem hebben
we een boekje over kraken gekocht
waarin stond hoe zoiets gaat, want
we hadden daar geen verstand van.

Vrijdag zijn we het huis in gegaan.
Vervolgens hebben we de officier

van justitie ingelicht en die is niet

tot ontruiming overgegaan."
Een woordvoerder van de stich-

ting 'Collectieve Israël Actie' (C.I.A.)

laat weten dat er nooit contact is

geweest tussen de krakers en de
stichting. „We zijn vrijdagochtend,
na de actie van de krakers, op de
hoogte gesteld door de politie." De
stichting is een charitatieve instel-

ling die geld inzamelt ten behoeve
van humanitaire doelen in Israël. De
eigenaar, die drie jaar geleden over-

leed, heeft het huis en de grond aan
de stichting nagelaten.

Driekleur
In het huis bleek dat water, gas en

licht niet afgesloten waren. De ver-

warming doet het niet goed, maar
daar komt iemand voor. Peter en
zijn broer willen graag een tijd in het

huis wonen. Eén van de muren op de
benedenverdieping is opgesierd met
een grote Nederlandse driekleur.

„We weten niet precies wat de plan-

nen zijn. We hebben gehoord dat ze

het gaan slopen. Tot die tijd willen

we er graag in blijven. We willen ook
wel huur betalen, dat is logisch." Ze
zijn niet de enige bewoners van het
huis. „Er woont boven nog een
vrouw. Van buren hoorden we dat ze

in de tuin sliep. Toen kinderen de
ruiten van het huis ingegooid had-
den is ze het huis in getrokken. Zij

mag er natuurlijk gewoon blijven

wonen."
De kraakactie is het gevolg van het

Marmeren wasbak
Het huis verkeert in een slechte

staat. In één van de binnenmuren zit

een flinke scheur. De toiletpotten
beneden en op de bovenverdiepin-
gen zijn domweg stukgeslagen. De
badkamer is een plaatje, als hij een
beetje opgeknapt wordt. Er zit nog
een marmeren wasbak in en ook het
grote bad ziet er nog goed uit. Buurt-

bewoners hebben al hun oog laten
vallen op onderdelen van het huis.

Zo zijn houten schuifdeuren 'ge-

claimd' door mensen die aan de
overkant wonen en heeft ook ie-

mand interesse voor de marmeren
wasbak.
Achter het huis ligt een giganti-

sche tuin met een tennisbaan. De
tennisbaan wordt in de zomer ge-

bruikt door buurtbewoners. Peter:
„Dat blijft allemaal zo. We hebben
goede contacten met de buurt en dat
willen we zo houden." Nu het kou-
der geworden is, zijn Peter en zijn

broer naar een ruimte boven de ga-

rage naast het huis getrokken. Deze
kamer is makkelijker warm te sto-

ken.
De woordvoerder van de stichting

C.I.A. ziet de nieuwe bewoners het
liefst zo snel mogelijk vertrekken:
„Ze zitten onrechtmatig, zonder
onze toestemming in het huis." Over
plannen met het huis zegt hij: „Op
zo'n kort mogelijke termijn ontwik-
kelen we plannen voor het huis en
de grond." De stichting overlegt ook
met instanties over mogelijke acties
tegen de krakers, maar daarover wil
de woordvoerder niets kwijt.
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Natuurlijk,
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

die krant moet ik hebben.

Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

ü IMieuwebladl
Naam: (m/v) i_

Adres:

J I I I I L J L_J I I I L

I I L J I I I L J_J L J L_l_

Postcode/I'laats:

Telefoon

L_J I I I I L J 1 I L J L_L

I I I L J I L J I 1 1 (i.v.nl. «introk' bt'/ori;inii)
|

WK
J L

L_

tïiro/Bankiir.:

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ 52,(

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Il kimt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.

Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 1'A

Amsterdam. I' hoeft geen postzegel te plakken. '710371"017003
'_J
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FAMILIEBERICHTEN

Het .kleine

paapje

is gearriveerd

Hans-Marco en Petra hebben een
dochter

van harte gefeliciteerd

Pappa en Mamma

Vol vreugde verwacht
met liefde ontvangen
ons kleinkindje klein,

waar we héél dankbaar voor zijn

Margaretha
Wilhelmina Marloes

De blijde grootouders
Vok en Greetje Paap

>

jjp=n

Enige en Algemene kennisgeving

Komt lol Mij. allen, die vermoeid en belast
zijl. en Ik zal u rust geven.

Mattheüs 11

Op zondag 19 januari 1992 is vrij onverwacht
van ons heengegaan onze zorgzame vader, be-
huwd-vader, groot- en overgrootvader

Hendricus Jacobus van den Berg
weduwnaar van
S. Dorreboom

eerder weduwnaar van E. M. Heijmans

Oud-firmant Troost, Herckenrath & Ten Kate

op de leeftijd van 93 jaar.

Wetzikon (CH):

Lydia Walter-van den Berg

Curaqao:

Hans en Hanny van den Berg

Amsterdam:
Ruud van den Berg

Giethoorn:

Harry van den Berg
Adrie van den Berg- van Gemerden

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zandvoort, Huis in 't Kostverloren.
Burg. Nawijnlaan 1.

Correspondentieadres:
Spangenhof 48,
1083 JJ Amsterdam.

Vader is opgebaard in de rouwkamer van het
Huis in 't Kostverloren, alwaar geen bezoek.

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 24 januari
om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats aan
de Tollensstraat te Zandvoort.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.

Het is nog maar moeilijk te geloven dat wij ver-
der moeten zonder mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Leo Determann sr.

Uw grote belangstelling en medeleven, in welke
vorm ook tot uiting gebracht was en is echter
hartverwarmend. Hiervoor onze dank.

An Determann
Kinderen en kleinkind

2041 LC Zandvoort,
januari 1992
Van Lennepweg 65 flat 44

Hoera!
Opa Co

Na vele jaren harde arbeid,

heb je nu fijn veel vrije tijd

(voor) Étienne, Pascal en Denise

Wist u . .

.

dat

Els Bos
28 jan. a.s. een

40-jarig dienstjubileum
bij Droste/Rademaker
viert, en de
eerste ridder in de
familie wordt.

Van harte Elsa

De familie

25 jaar . .

.

Het was geweldig!

Bedankt

Thea^ + Ap

AAN ONZE KINDEREN
Het leven moet weer verder gaan. Toch bedanken wij

even voor wat jullie voor ons hebben gedaan.

Samen zullen wij Jaap niet vergeten. Dat wilden wij jul-

lie even laten weten.

Mama en Papa

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van onze lieve mama, dochter, zuster,

schoonzuster en tante

Ingrid de Graaf

betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
Stefan en Nathalie van de Graaf

Zandvoort, januari 1992

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

,^H?
h
->'^*'*?,!; w-r <'-'•'(•£ ;-""> -.Ui H *-'' ,/!

"V.'* '--,-•. '.!? j
1

' > ••;• •».:..•

paaifënsOTens^^

iffDjaamaastskunfcu ibij«ons ? ?;&

^üitwaapjvei!zekenng^v?;^'t^

Ü

De specialist

in al uw
bloemwerken

Haal de warmte
in huis met
bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Fa. Frank
Dakbedekkings-

bedrijf

Gespecialiseerd
in alle soorten

dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte

daken.

Tevens rep. van
dakgoten.

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Tel. 02507-30890
023-343542

Autorijschool

Phil Waaning
Ook voor
• Senioren-

training

• Overwinnen
angstgevoelens

Kostverlorenstr.70

2042 PK Zandvoort
Tel. 12071

; Per direct

;

TE HUUR
GEVRAAGD

OPSLAG-
RUIMTE

;

in Zandvoort of'dïrv
'. omg. v.a. 60.'m2. .,

.'Tel. Ó6-52806Ï18:

BEHANG

Voor al uw:
glas * spiegels

glasschades * spiegelwanden

Alles uit voorraad leverbaar
Eigen glasslijperij

ParacTjsiwega

(to. polrtfeburo)

Zandvoort

tefefeon 02507 • 1 5602

verf / glas / behang7 zonwering / interieur

Huiverend over straat?

Rode konen?

Rillend voor de buis?

Kleumen in bed?
Niks winter! Niks vrieskou!

ZOEK DE ZON OP!

Om te beginnen:

ZONDAG 26 JANUARI a.s. vanaf 16.00 uur bakt

ALLARD KALFF ze bruin voor kleine en grote

Bastille vrienden en vriendinnen:

PANNEKOEKENFESTIJN!
En dan:

DINSDAGAVOND 28 JANUARI a.s. vanaf 1 8.00

uur tropische daghap en andere verrassingen

tijdens een bruisende

ANTILLIAANSE AVOND
verzorgd door het culinaire, zonnige en

swingende duo

JAN-PETER KLIJN en MILLY PANDT

1KZIEJEINLABASTILLE

mimmmi

023^15855
\ ASSOCIATIE UITVXARTVERZORGING
Zijlweg183 Tel.023-315855. (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Swaluestraat 26d: Driekamermaisonnette in centrum.

Ind. 1e et. woonkamer met balkon, keuken, toilet, trap-

kast. 2 et. badk. met douche, toilet en wastafel, 2

slaapk., balkon. Serv.k. /55,-p.m.
Vr.pr. ƒ 142.500,- k.k.

Dr. C. A. Gerkestraat 121: Goed onderh. halfvr. won.
met garage. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonk., uit-

gebouwde keuken, 1 e et. 3 slaapk., balkon oost, badk.
met wastafel, douche en toilet, 2e et. hal, slaapk.,

bergruimte. Vr.pr. ƒ275.000,- k.k.

Thorbeckestraat 3 flat 2: Luxe verbouwde maison-
nette in centrum. Ind. 1 e et. entree, doorzonkamer met
marmeren vloer en spiegelwand, open haard, vloerver-

warming, open keuken met inb.app., toilet, 2e et. 2

slaapk. met wastafel, badk. met ligbad en 2e toilet, zol-

der: zolderkamer, dakterras. Serv.k. ƒ185,- p.m.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

Willemstraat 31: Karakteristieke hoekwoning in cen-

trum. Ind. entree, gang, kamer en suite met serre, ach-

terkamer + atelier, mooie eetkeuken met inb.app., bij-

keuken, toilet, 1e et. 5 slaapk., ruime hal, badk. met
douche, wastafel en toilet, 2e badk. met ligbad, wasta-
fel en toilet, vliering, cv. Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.

Kostverlorenstraat 6: Twee onder een kapwoning
met garage. Ind. beg.gr. entree, hal, woonk. met open
haard (12x5 m), serre, toilet, zitkamer, keuken met in-

b.app. Souterrain: hal, slaapk., toilet, stookhok, keu-

ken, hobbyruimte, douche. 1e et. badk. met ligbad,

douche en wastafel, hal, toilet, 3 slaapk., cv.

Van

SCHAIK
Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944* /Fax 02507-17596

PAIDEIA

DEZE WEEK:

BOERENKOOL
500 gr.

1.25
voor een winterse stamppot

RODE KOOL
1000 gr

gezonde en goedkope winter-

groente met gratis recept

SNELKLAAR SOEP.

O.
7*

voor 4 borden van 2.15

tomaten, kervel en
champignonsoep

1.75

Januari is stamppotmaand bij Paideia.

Let op de winteraanbiedingen en de
gratis recepten voor stamppot en

maaltijdsoep!

Bloemendaalseweg 228 Overveen tel. 252267
Rousseaustraat 74 Haarlem Schalkwijk tel. 361 509

(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

Gevraagd:

Full-time winkeldame
zat. vrij.

Bij bakkerij „De Molen"

tel. 02507-19496
na 19.00 uur

Nog steeds onze echte

Zandvoortse Bom
gevuld met kaneel, appel, spijs

en rozijnen

Dit weekend 3.50
1/2 pond
boter allerhande

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

4.75

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 28 januari 1992, 20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis

agenda : (o.m.)

- nieuwjaarsrede burgemeester Van der Heijden
- wijziging gemeenschappelijke regeling IZA;

- gemeenschappelijke regeling Distributiedienst;

- krediet voor aanschaf aanhangwagen brandweer;
- wijziging APV Zandvoort
- vaststellen projecten 1 992 met projectmanagement;
- Nota aanpak vervuiling door hondenontlasting;

- voorbereidingsbesluit Kostverlorenstraat 51

;

- krediet voor reconstructie arbeidsintensieve plantsoenen;
- krediet voor verbetering woonomgeving Nieuw-Noord;
- wijziging Deelsubsidieverordening sociaal-cultureel werk, kinderopvang
en emancipatiewerk;

- wijziging verordening kinderopvang;
- samenwerkingsafspraak met Gemeentelijke Kredietbank Haarlem inzake

schuldhulpverlening;

De stukken voordeze vergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter

inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting

kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Aangevraagde bouwvergunningen
002B92 Boulevard Paulus Loot verbouwen strandpost ZRB

plaatsen berging

wijzigen gevelindeling

003B92 Westerparkstraat 25
004B92 Kerkstraat 9

005B92 Burg- van Alphenstraat opr.instr.ruimte/garage/kantoor/slipschool

006B91 Thorbeckestraat 5

007B91 Boulevard Paulus Loot

verbouwen Grieks Rest.

plaatsen strandpaviljoen

U kunt deze aanvraag inzien bij afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector

Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-1 2.30
uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Voorgenomen hinderwetvergunning
(WABM)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een vergunning
ingevolge de Hinderwet te verlenen tot:

- het oprichten en in werking hebben van een opslagloods voor visverkoop-
wagens met gekoelde visopslag én bakvoorziening gelegen aan de Vol-

tastraat 1 te Zandvoort.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de andere stukken die op de
aanvraag betrekking hebben liggen met ingang van 24 januari 1992 f/m 7
februari 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en
Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00-12.00 uur. De
stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 7 februari 1992 schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken.

Degene, die bezwaar heeftgemaaktopde bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest krijgt ineen
volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar te

maken dan wel-om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.

23 januari 1 9924 «* •

!IU 51 uitvaartverzorging
\vf// kennemerland bv

Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

Drukwerk 7- dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waarde-
vast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede
023-33 19 75.

Eimn
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Keesomstraat 319, huur ƒ645,69 per maand (excl. stookkosten)

4-kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste be-

staande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.040,- zijn.

2. Lorentzstraat 357, huur ƒ 675,1 1 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste be-

staande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.190,- zijn.

3. Garage Celsiusstraat Z, huur ƒ 70,69 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen:
Treubstraat 1 t/m 19, Keesomstraat 8 t/m 26 en Treubstraat 2 t/m 24.

4. Parkeerplaats Lijsterstraat H, huur ƒ 7,35 per maand.

Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het teke-

nen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam
'gesteld kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 1 4.00 uur in het gevelkast-

je ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

*ELKEWEEK HET



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 23 JANUAR1 1992

Vijftig hondedrollen

óp boodschappenroute
ZANDVOORT - Vijftig hondedrollen. Die moest een bewoner van

het Stationsplein, Th. Indewey Gerlings-Huurman, omzeilen op de
gebruikelijke boodschappenroute naar het dorp. De betrokkene
pleit voor strenge verordeningen.

„Ik heb moeten constateren dat het met de openbare hygiëne in
de Gemeente Zandvoort nog steeds slecht is gesteld", zegt Indewey
Gerlings-Huurman. Twee jaar geleden pleitte zij bij het college al
voor een 'verordening ter attaquering van het poepprobleem'. Tot
nu toe heeft zij alleen een bevestiging gekregen, dat haar brief is

gearriveerd. Toen zij vorige week boodschappen ging doen in het
dorp, heeft zij vijftig hoopjes uitwerpselen van honden geregis-
treerd. De winkeliers in de Haltestraat maken de stoep voor hun
deur regelmatig schoon, constateerde zij. Verder liep haar route
over het Stationsplein, door de Zeestraat, de Willemsstraat, langs
het busstation, de Grote Krocht, Baadhuisplein en Kerkplein. „En.
de route NS-stations - Koperpasserelle richting strand is kennelijk
door Amsterdamse toeristen uitgeroepen tot honden-wc".
Volgens mevrouw Indewey Gerlings moeten hondebezitters ver-

plicht worden de uitwerpselen zelf op te ruimen. „Zij die hun hond
uitlaten, dienen altijd een schepje en plastic zakje bij zich te

hebben, op straffe van een forse boete bij nalatigheid". Wat dat
betreft, raad zij de gemeente aan een commissie van ambtenaren in
Singapore een kijkje te laten nemen. Deze 'schone' stad staat
bekend om de strenge regels betreffende de openbare 'reinheid'.

In echte mentaliteitsverandering gelooft zij nauwelijks. „Natuur-
lijk weet ik, dat de legendarische properheid van de Nederlanders
langzamerhand een mythe is geworden. En dat Nederlanders op
het punt van openbare reinheid moeilijk opvoedbaar zijn. Voor een
aanslag op onze portemonnaie zijn wij echter zeer gevoelig".
De huidige maatregelen die het gemeentebestuur al treft om de

leefbaarheid te bevorderen, bijvoorbeeld tegen parkeeroverlast en
drugsgebruik, juicht zij toe. „Wellicht zou een integrale aanpak
van het stadsmilieu middels strenge verordeningen op het gebied
van openbare reinheid, met de bijbehorende strenge straffen, een
agendapunt voor 1992 kunnen zijn". „Wij zijn beslist geen honde-
haters", zegt mevrouw Indewey Gerlings. „Wij hebben zelf een
hond, die we uitlaten, gewapend met een schepje, teneinde zijn

'prestaties' uit de loop te manoevreren". De aanpak van de honde-
poep-overlast is een agendapunt op de raadsvergadering van vol-

gende week dinsdag.

De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw briefnaar de
redactie van deze krant. Postbus 26,

2040 AA Zandvoort. Te lange brieven

kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein

12 in Zandvoort. De redactie is

telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Honden graven
kuilen in duin
Oproep aan de hondebezitters die

hun hond uitlaten in de duinen langs
het Visserspad (achter de Max Eu-
westraat). Zouden wij er met z'n al-

len niet voor kunnen zorgen dat de
duinen er goed uit blijven zien? Het
is daar zo'n mooi stukje natuur en
het heeft zoveel te verduren door het
intensieve gebruik. Er worden daar
erg veel honden uitgelaten, zodat je

bijna bij elke stap moet kijken datje
niet in de stront trapt.

Dat is jammer genoeg niet te voor-
komen, maar wat wel te voorkomen
is, zijn de enorme gaten die sommige
honden graven. Buiten het gevaar
dat dit oplevert, worden de duinen
daardoor zo vernield! De wortels van
de begroeïng komen bloot te liggen,

waardoor dit dood gaat en we steeds
meer open plekken zand krijgen.

Kunnen deze honden niet op het
strand uitgelaten worden? De zee
spoelt de gaten weer vanzelf dicht.

Hopelijk zien de baasjes van deze
gravende honden de noodzaak ervan
in, om hun huisdieren dit in de dui-
nen te verbieden.

Van Kessel
Zandvoort

| Weekenddiensten ]
25/26 jan. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of -voor info overdag- (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500.
De spreekuren van de dienstdoen-

de arts zijn zowel op zaterdag als

zondag van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is

riiet nodig. Inlichtingen omtrent de
diensten van dokter Flieringa wor-
den verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
: Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.

j Kerkdiensten ]
25/26 januari 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein: Zon-
dag 10.00 uur: Oecumenische ofte-

wel interkerkelijke dienst in St.

Agatha-kerk. Gezamenlijke pasto-
res, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en
RK Caeciliakoor.

Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00

Uur: Oecumenische oftewel inter-

kerkelijke dienst in St. Agatha-kerk.
Gezamenlijke pastores, m.m.v. Her-
vormd Kerkkoor en RK Caecilia-

koor.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB: Zondag 10.00 uur: Oecumeni-
sche oftewel interkerkelijke dienst
in St. Agatha-kerk. Gezamenlijke
pastores, m.m.v. Hervormd Kerk-
koor en RK Caeciliakoor. (Geen

dienst in de Brugstraat). 29 januari
14.00 uur: Vrouwengroep
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Cl. van
Polvliet. Zondag 10.00 uur: Oecume-
nische oftewel interkerkelijke
dienst in St. Agatha-kerk. Gezamen-
lijke pastores, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor en RK Caeciliakoor.
Nieuw Unicum: Zaterdag 25 jan.

10.45 uur: ds. S. v.d. Meer (NPB)
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,

Haarlem): Zondag 10.30 uur: Jeugd-
dienst. Zondag 19.00 uur: ds. A. Snij-

ders/ds. D. Powers, H.A.
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem. Zat.

17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 -

21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, L.

Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

023-244553.
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H Burgerlijke stand B
Periode:
14 20 januari '92

Ondertrouwd:
Harteveld, Robert en Brouwer, Mo-
nique,
Faber, Martinus Johannes en Van
Dam, Patricia Lucia Maria
Stravers, Leonardus Johannes en
Akersloot, Janetta

Gehuwd:
Janssen, Marcius en Peeman, Pie-

ternella

Geboren:
Guus, zoon van: Berkhout, Petrus
Johannes en Van de Koekelt, Adria-
na
Frank, zoon van: Van der Veld, Wil-
helmus en De Groot, Astrid Maria
Carmen Mariska, dochter van: Ko-
per, Bastiaan Theodoor en Schaap,
Wilma

Overleden:
Vink geb. Gorus, Johanna Wilhelmi-
na Berendina, oud 85 jaar
Plantenga, Johannes Jacobus, oud
75 jaar
Visser, Nicolaas Theodorus, oud 46
jaar

ZAKELIJK
De Ondernemersorganisatie voor

Logistiek & Transport, EVO, heeft
een boekje 'Kilometerkosten 1992'

uitgegeven. Hierin staat een com-
pleet overzicht van de kilometerkos-
ten van zo'n duizend personen- en
bestelauto's. De gegevens zijn te ge-

bruiken voor fiscale berekeningen
en een keuze tussen de brandstoffen
benzine, LPG-gas en diesel. Het
boekje kost 22,50 gulden (15 gld.

EVO-leden) . Meer informatie:
EVO-klantenservice, tel. 079-414641.

'Zwevend' kurk
ZANDVOORT - Rene Meijer Spe-

ciaalvloeren komt als exclusief leve-

rancier voor deze regio met vier
nieuwe 'zwevende' kurkvloeren van
de Portugese Amorim groep. De
vloeren worden geleverd in delen
van 90 x 19 cm, met een dikte van 9

milinïeter, voorzien van een slijtvas-

te toplaag en 'mes-en-groef. Dat
laatste maakt het leggen erg gemak-
kelijk. Volgens de leverancier, ge-

vestigd aan de Kennemerlaan 167 in

IJmuiden, heeft de vloer uitsteken-
de thermische en acoustische eigen-
schappen.

Trotse, jonge cursisten voor hun eigen tentoonstelling in 't Stekkie. Folo Bram Sti|nen

ZANDVOORT - Een tiental jonge cursisten
van 't Stekkie heeft een eigen expositie in het
wijkcentrum.

De kinderen, twee jongens en negen meisjes tussen 8

en 12 jaar oud, krijgen wekelijks tekenles van de Zand-

voortse kunstenaar en autodidact Tom Puts. Hij zelf

exposeerde eerder in Zandvoort, in de Openbare Biblio-
theek, met aquarellen en schilderijen. De tentoonstel-
ling van de kinderen, bestaande uit tekeningen, is deze
week nog te zien in 't Stekkie, Celsiusstraat 190, bij de
Van Pagéehal.

Parkeerpachter dreigt met rechter
ZANDVOORT - Parkeer-

pachter André Martens stapt
naar de rechter, als de pacht zo
ver omhoog gaat als de ge-
meente heeft aangekondigd.

„Ik moet 8300 gulden per jaar
méér gaan betalen", verklaart Mar-
tens. „Dat lukt mij nooit". De pach-
ters kunnen bij hun klanten een gul-

den meer in rekening brengen, maxi-
maal zes gulden per auto per dag.
„De pacht is sinds de vorige verho-
ging al veel te hoog, waardoor ik in
de schulden ben geraakt. Twee jaar
geleden ben ik het Casino als klant
kwijt geraakt, het kreeg zelf een par-
keergarage. Dat scheelt mij vijftien-

duizend gulden per jaar. Als ik nog
meer moet gaan betalen, ga ik fail-

liet".

„De heer Martens moet doen wat
hij verstandig vindt", reageert wet-
houder Ingwersen van financiën.
„Maar we zijn nog in onderhande-
ling. We willen met alle pachters de-
zelfde afspraken maken". Martens
collega's zijn al akkoord gegaan met
de verhoging. „Zij staan er beter
voor", zegt Martens. „Mijn terrein
valt nauwelijks op. Met de vorige
wethouder, Aukema, zijn daarover
afspraken gemaakt. De pacht zou
pas omhoog gaan als het verkeer
ook in stille dagen naar mijn par-,

keerterrein geleid zou worden. Ik
moet in de winter zeker dertig a
veertig auto's per dag hebben om uit
de kosten te komen".
„We hebben niets over die af-

spraak kunnen terugvinden", zegt
Ingwersen. Zij voorganger Aukema:
„Bij de laatste prijsverhoging heb ik
gezegd: als de verkeersnota komt,
kunnen we terugkomen om de pacht

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

] L
Bioscoopprogrammering 24 januari tot en met 30 januari

DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30 uur

FRANK & FREY
Kinderen tot 12 jaar ƒ 9,00 Volwassenen ƒ12,50
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p«»a«ision» CONCORDE PILlWI

OP VRIJDAG 24 JANUARI OM 15.30 UUR GEEN FILM!!

TERMINATOR 2, 12 jaar

DAGELIJKS om 19.00 en 21.30 uur

Kaarten ƒ12,50

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

te verhogen. Martens heeft gelijk dat
zijn parkeerterrein minder goed
zichtbaar is en ik zou het redelijk
vinden als daar iets aan gedaan
werd". Afspraken hierover staan
niet op papier bevestigt hij. „En iets

anders: bussen kunnen er niet ko-
men".
„Het college kan natuurlijk zeg-

gen: we hebben er al wat aan gedaan,

door de fiscalisering en het verho-
gen van de parkeertarieven in het
centrum. Daardoor zullen automo-
bilisten eerder naar parkeerplaatsen
buiten het centrum uitwijken". De
advocaat van Martens, mr. A.T.B, de
Vries, wacht nog even af. „Het zou
een goede zaak zijn als we niet op-
nieuw naar de rechter hoeven te

stappen".

Zandvoorts
Nieuwsblad

Reumafonds
vraagt medewerkers
ZANDVOORT - Het Nationaal

Reumafonds houdt van 15 tot en met
21 maart een collecte in Zandvoort.
Met de opbrengst van de collecte

wordt het Reumafonds in staat ge-

steld reumapatiënten te helpen.
Daarvoor is behalve geld, ook de me-
dewerking van vrijwilligers nodig
om het geld in te zamelen. Belang-
stellenden kunnen informatie krij-

gen of zich opgeven voor de collecte
bij mevrouw R.M. Schaap-Pictoor
(15140), mevrouw Y. Duivenvoor-
den-Van der Velde (19629) of het Na-
tionaal Reumafonds (070-3503231).

Dronken Belg botst

tegen lichtmasten
ZANDVOORT - „Ik weet van

niets", zei de 41-jarige Belg nadat hij

met zijn auto drie lichtmasten op de
Zandvoortselaan geramd had. Jam-
mer voor hem dat hij door enkele
getuigen gesignaleerd was. Zij brach-
ten zijn wagen donderdagmiddag
rond half zes tot stilstand en belden
de politie.

Fusie Woodbrookers
ZANDVOORT - De Woodbrookers

Bentveld, instituut voor scholing,
begeleiding en advies, moet fuseren,
als gevolg van bezuinigingen. De fu-

sie wordt aangegaan met de Volks-
hogeschool Drakenburgh in Baarn
en vormingscentrum De Born in

Bennekom. Het nieuwe instituut zal

zich vooral bezighouden met de drie
onderwerpen: medezeggenschap,
vrouwenwerk, plus arbeid en organi-
satie. Het centrale kantoor wordt ge-

vestigd in Baarn, de aparte trainings-
centra blijven gewoon in gebruik.

Achter de schermen
Thijs Ockersen

'Een fantastisch maar hard vak'

• Cineast Thijs Ockersen: „Ik ben wel eens jaloers op schilders en schrijvers. Die kunnen precies doen wat zij

Willen". Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Monopole, met name de filmvoorstelling op
de zondagmiddag, heeft een diepe indruk achtergelaten bij een
van de jonge bezoekers. Thijs Ockersen raakte door de bewe-
gende beelden zo gefascineerd, dat hij later elke mogelijkheid
aangreep, om zelf te kunnen filmen. Na een start met filmpjes
in Zandvoort en omgeving, geniet Ockersen tegenwoordig
landelijke en internationale bekendheid als cineast, een 'fan-

tastisch maar hard' vak.

door Joan Kurpershoek

THIJS OCKERSEN vindt
het 'hartstikke leuk' om
film te maken. „Het is

een fantastisch vak", zegt
de 45-jarige cineast, „maar hard,
omdat het werk van zoveel ver-

schillende factoren afhangt. Het
weer dat tegenzit, een acteur die
niet goed presteert, of problemen
rond de financiering. Vooral dat
laatste, want in feite hangt het al-

tijd van geld af. Daardoor kost het
meestal veel moeite om iets pre-

cies voor elkaar te krijgen, zoals je

het zelf graag wil. En vaak lukt dat
niet eens helemaal".
Als voorbeeld noemt hij een se-

rie voor de VPRO, over Ameri-
kaanse komieken, 'The importan-
ce of being funny in America'.
„Het budget was erg laag, 50.000

gulden, dus dat was al een beper-
king. Maar net toen ik wilde begin-

nen, stierf Danny Kaye, de eerste

komiek die ik zou bezoeken".
Toen allerlei anderen ook nog
eens weigerden om mee te wer-

ken, bleef er maar weinig over van
zijn oorspronkelijke opzet. „Ik
ben wel eens jaloers op schilders

en schrijvers", zegt de cineast.

„Die kunnen met weinig materiaal
precies doen wat zij willen".

Ockersens liefde voor film be-

gon in het oude Monopole aan het
Stationsplein. Met name tijdens

de voorstellingen op de zondag-
middag, die vaak door honderden
rumoerige kinderen werden be-

zocht. Thijs heeft die tijd nog vol-

op meegemaakt. Hij is geboren in
Amsterdam maar kwam in 1952
op zesjarige leeftijd in Zandvoort
wonen, waar hij de Hannie Schaft-
school bezocht. In de bioscoop
maakte hij kennis met de zingen-
de cowboy-held Roy Rogers, waar-
over hij nu een documentaire
heeft gemaakt. De filmheld is mo-

menteel een jaar of tachtig. De docu-
mentaire gaat volgende week in pre-
mière in Circus Zandvoort, na een
perspresentatie in Rotterdam. Daar-
voor komt een kleindochter van Roy
Rogers speciaal naar Zandvoort.
„Het is nog niet zeker of hij zelf ook
komt. Hij is namelijk pas ziek ge-

weest".
Al tijdens zijn middelbare school-

tijd, op het Coornhert Lyceum in
Haarlem, maakte Thijs zijn eerste
filmpjes. Hij was veertien toen hij

van de ouders van een vriendje een
kleine Kodak-camera (een 'rogge-

broodje') mocht lenen. „Dat was fan-
tastisch, dat was magie!", herinnert
Ockersen zich. Voor hem voldoende
aanleiding om te sparen voor een

van deze films te zien op de nostal-

gische filmavonden van het Zand-
voorts Nieuwsblad en het Genoot-
schap Oud-Zandvoort.
Toch geloofde hij aanvankelijk

niet in een filmcarrière. In zijn

middelbare schooltijd leek dat
ideaal te ver weg. „Film betekende
toen nog niet zo veel in Neder-
land", verklaart Ockersen. „Maar
ik wilde in ieder geval wel acteur
worden". Op het Coornhert richt-

te Thijs een filmclub op en hij

kwam in contact met Boudewijn
de Groot, die een paar klassen ho-
ger zat. Via hem kwam hij uitein-

delijk toch op de filmacademie te-

recht. „Boudewijn was zelf naar
de filmacademie gegaan, vertelde
erover en bracht mij het blad
scoop". Daardoor leken de kansen
op een filmcarrière plotseling een
stuk groter.

Beroering

tn de rubriek 'Achter de
schermen'gaat het

Zandvoorts Nieuwsblad op
zoek naar de 'mens' achter
bekendepersonen in deze

gemeente.
Deze week cineast Thijs

Ockersen.

eigen camera en een projector.
„Daarna ben ik intensief speelfilmp-
jes gaan maken".

Jachttafereel
Zijn eerste speelfilmpjes, zoals '4

Man van Normandië', 'De achtervol-
ging' en 'De geheimzinnige buur-
man' werden opgenomen in Zand-
voort, Haarlem en Heemstede. De
rollen werden voornamelijk door
vrienden, waaronder de latere zan-
ger Boudewijn de Groot, gespeeld.
Later werden in Zandvoort ook 'De
Sleutel' (1967) en 'Jachttafereel'

(1971, in opdracht van CRM) opge-
nomen. Mogelijk, als de techniek het
toelaat, zijn binnenkort een of twee

In 1965 werd Ockersen aangeno-
men op de academie. „Ik had toen
al een stuk of tien acht-milimeter-
-filmpjes gemaakt. Met 'Als 't feest

voorbij is' ben ik op de filmacade-
mie gekomen". In 1969 bracht hij

met zijn eindexamenfilm 'Surpri-

se surprise' omroepland in grote
beroering. „Door een scène waar-
in een oog door midden wordt ge-

sneden", verklaart hij. Dat idee
was ontstaan door een scène van
regisseur Bunuel, maar die mocht
niet worden overgenomen. De ei-

gen opname, waarbij gebruik
werd gemaakt van een koeieoog,
gaf een enorme rel, omdat deze
'gruwelijk en zeer geweldadig' zou
zijn. Het gevolg was een hetze te-

gen de VPRO, die de film uitzond.
In Chicago in de Verenigde Staten
kreeg 'Surprise surprise', met
hoofdrollen van Peter Faber, Luc
Lutz en Shireen Strooker, een stu-

dentenprijs.
Het was een begin van een car-

rière als onder andere scenario-
schrijver (bijvoorbeeld voor
'Schatjes'), (assistent-)producer,
docent filmacademie Rotterdam,
filmcriticus (bij Het Parool) en re-

gisseur. „Dat laatste vind ik het
leukst", zegt Thijs Ockersen. „Ik
zou wel weer een speelfilm willen
maken. Ik heb al het script voor
een thriller".
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GEFINEERDE PANELEN

De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,

Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

"t GHAfoLON )—M J, ,

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met

rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ml if\ 7ir*r
ILUXALON

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed!

11

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met

fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., don-

ker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel

om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.

Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,

contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

°np^
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

DIRK VAN DEN BROEK
Deza onderneming behoort tot de Samenwerkende Dirk van den Broek

Bedrijvon en exploiteert een 21-tal supermarkten in de regio Amsterdam,

maar ook daarbuiten zoals Hoolddorp, Nieuw Vennep, Oostzaan, Volendam,

Zandvoort en Zwanenburg terwijl nïeuwo uitbreidingsplannen gereed liggen.

In ons filiaal Zandvoort, Burg. Engelbertsstraat 21,

hebben wij plaats voor:

CASSIERES m/v
van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur,

of part-time cassières van 13.00 tot 1 8.00 uur.

ZATERDAG MEDEWERKERS mv
(vanaf 15 jaar)

voor zowel winkel als kassa werkzaamheden.

Belangstelling?

Stuur dan onderstaande bon op, een postzegel is niet nodig.

BON Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V.

Antwoordnummer 15570

1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr. A. Pel.

Ik ben geïnteresseerd In de functie van
cassière: O full-tlme O part-time O zaterdag medewerker

Naam: ., M/V
Adres:

Plaats/Code:

Telefoon:

Geb. datum:

Zandvoort

QUEENIE
RESTAURANT

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort

Teletoon 02507 - 1 3599 vraagt:

interieurverzorgster
voor enkele ochtenden per week.

Inl.: Mevr. Holleman

Vergadering
Deze advertentieruimte van S0 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden.

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.

U betaalt daarvoor slechts f32.- excl. 6^ BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,

tel. 02975-40041.

n

Eer van je werk is misschien nog
te zwak uitgedrukt.

De Vries Scheepsbouw vervaardigt uiterst

luxueuze zeegaande jachten.

Elk sclüp wordt volledig overeenkomstig

de wensen van de toekomstige eigenaar ontwor-

pen en gebouwd.

Kenmerkendvooronze schepen is absolute

perfectie tot in liet kleinste detail.

Daarin slaag je alleen als je met mensen

werkt die hun vak als geen ander verstaan. Wij

realiseren ons dat dergelijke specialisten schaars

zijn. Daarom stellen wij een uitstekend pakket

arbeidsvoorwaarden in het vooruitzie/U.

In verband met onze groeiende orderpor-

tefeuille zoeken wij met enige spoed:

METAALBEWERKERS STAAL EN

ALUMINIUM:
Opleiding LTS-metaal. Bemetel, enige ervaring.

P/JPMONTEURS:

JACHTSCHILDERS, LEERLING-

- SCHILDERS EN SPUITERS: -

Maken en aanleggen van gecompliceerd

leidingwerk.

- CONSTRUCTIE BANKWERKERS:-
Vervaardigen van stalen en aluminium

constructies.

MEUBELMAKERS EN
SCHEEPSBESCHIETERS: -

Met ervaring.

BEDRUFS-CORVEEËR-
Voor het schoonhouden van het bedrijf.

Glad en strak schilderwerk is een vereiste.

ROESTVRIJ STAAL

JACHTBESLAG MAKERS:
Met enige ervaring.

Aan vakkennis en de juiste mentaliteit

om in teamverband samen te werken stellen wij

hoge eisen.

Voor nadere informatie en sollicitatie nodi-

gen wiju uit te schrijven naar: De Vries Scheeps-

bouw, Postbus 258, 1430AG Aalsmeer.

U kunt ook bellen, het telefoonnummer

is: 02977-21551.

de vries yachts
Oosteinderuvg 25. N32 AC Aalsmeer. Tel. 02977-21551.

Steun aan Braziliaanse

zwerfkinderen
Met hun tientje per maand
zorgen de leden van de Post-

code Loterij ervoor dat wij

een groot aantal projecten op
het gebied van mens en mi-

lieu kunnen steunen.

Bijvoorbeeld scholingsprojec-

ten voor Braziliaanse zwerf-

kinderen. Door de armoede zijn

zij in de criminaliteit en de
prostitutie terecht gekomen.
De vakopleidingen binnen deze

projecten geven hen nu de kans

om zich aan dit milieu te

ontworstelen en zelf te bouwen
aan een betere toekomst. Voor

de jeugd zijn deze projecten

daarom van levensbelang.

'Ach, een klcinigheidje!' roept speciale gast Sjef van Oekel in één van de uit-

zendingen van Uitbuigt) Pc winnares van de zaalprijs lacht, want zó klein Ls die . .

gloednieuwe videocamera niet!

Meedoen
kan altijd
De nieuwe speelronde van
Hitbingo is begonnen. Voor
alle leden van de Postcode
Loterij betekent dat elke

week weer kansen op extra

prijzen van 25.000 gulden.

Bent u lid en heeft u géén post

van de Postcode Loterij ont-

vangen? Bel dan 06-300150;
dan zoeken we het voor u uit.

Bent u géén lid en wilt u ook
meedoen'? Vul dan de WIN-
EEN-M1LJOEN-BON op deze

pagina in en stuur hem snel op.

Wij sturen u dan met spoed uw
persoonlijke set bingokaarten

toe, zodat u elke dinsdagavond

om half negen bij RTL 4 mee
kunt spelen. En natuurlijk

speelt u tegelijk mee met de

Postcode Loterij zelf. Dat be-

tekent elke maand kansen op
duizenden prijzen. Bijvoor-

Bent u nog
geen

deelnemer? Vul
dan snel de bon
in en doe mee!

beeld de PostcodeStraatPrijs

van 3.000 gulden voor iedere

deelnemer in de straat waar de

meeste prijzen zijn getrokken.

En uiteraard kans op de ton.

Bovendien vier keer per jaar

Voorde Braziliaansejongeren nieuwe

kansen op een betere toekomst.

kans op de SuperKwartaalprijs

van niet minder dan één
miljoen gulden!

Voor al die kansen en prijzen

hoeft u alleen maar de WIN-
EEN-M1LJOEN-BON in te-

vullen en op te sturen. Voo.r;

een tientje per maand zit u op
de voorste rij bij Nederlands''

leukste loterij! B

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de

Postcode Loterij? Heeft u

de postcodecy/cv.v 3131

(Vlaardincen)."50l2 (Til-

burg) of 6982 (Does-
burg)? Dan kunt u zich

aanmelden voor de vol-

gende opnamen van Hit-

bingo. Bel op week-
dauen tijdens kantoor-

uren 02977-47006 en ga

een gezellig tv-dagje uit!

De winnende
Hitbingonummers
van 14 januari:

6 11 22 30 40
7 12 23 35 41
8 15 24 36 44
9 17 25 37 45

10 21 28 39

-»§-

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de

vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag

van onderstaande rekening af te schrijven.

Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement.

_] 1 lot (ƒ 10,-) per maand J loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam: U dhr. O mevr.

Adres:

Postcode: |_ J L_L=lL Plaats:

150.92.01

Postbanknummer:

Datum:

Banknummer
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Ruime nederlaag mannen

Casino ZVM-dames
pakken Concordia
ZANDVOORT - De handbal-
sters van Casino-ZVM behaal-
den afgelopen zondag een
knappe overwinning op het
Haarlemse Concordia: 15-8. De
Zandvoortse mannen waren
minder gelukkig en verloren
ruim van eveneens Concordia
uit Haarlem met 27-16.

. De overwinning van de Zandvoort-
se dames kwam tot stand via een
zeer sterke eerste helft. In die perio-
de overklaste Casino-ZVM de thuis-
club. De verdediging zat potdicht en
via een goede opbouw werden kan-
sen gecreëerd. Casino-ZVM bouwde
een fraaie 11-3 voorsprong op.

". In de tweede helft speelde Casino-
ZVM een tempo lager, zonder het
spel uit handen te geven. Concordia
kon geen moment gevaarlijk wor-
den. Slechts de nederlaag bleef nu
beperkt tot 15-8. „Het was een stevi-

ge partij", vond coach Nicole Berk-
hout. „De overwinning was terecht
en vooral het handbal van de eerste
helft was heel erg goed".

Mannen
. Tot ver in de tweede helft had Ca-
sino-ZVM uitzicht op een redelijk
resultaat tegen Concordia. Toen ke-

ken de Zandvoorters slechts tegen
een achterstand aan van 14-13. Voor-
dien had Casino-ZVM tweemaal een
ruime achterstand moeten wegwer-
ken en dat heeft waarschijnlijk te

veel kracht gekost.

De eerste keer dat Casino-ZVM te-

gen een forse achterstand aanliep,
was al in de beginfase. Concordia
liep vlot uit naar een 5-0 voorsprong.
De Zandvoorters knokten zich weer
in de wedstrijd en hadden bij de rust
een achterstand van 10-8. In de twee-
de helft liep Concordia opnieuw uit,

maar wederom herstelde Casino-
ZVM zich knap. Na een kwartier
stond de score van 14-13 op het sco-

rebord. De Zandvoorters hadden
echter veel gegeven waardoor Con-
cordia binnen vijf minuten wegliep
naar een 19-13 voorsprong. Casino-
ZVM gaf het op en Concordia kwam
niet meer in gevaar, 27-16. Coach
Joost Berkhout stelde: „Het was een
geflatteerde uitslag. We hebben ook
voor de derde maal geprobeerd te-

rug te komen. Door veel risico te

nemen kon Concordia in de slotfase
ruim winnen, maar we. hebben het
zeker niet slecht gedaan".
Doelpunten Casino-ZVM vrouwen: Elly

von Stcin 8, Margrect Sterrenburg X, .(anne-
ke de Reus 3, Diana Pennlngs 1. Mannen:
Kees Hoek 4, Richard Vos 3, Guido Weidema
3, Menno Trouw 2, Ronald Vos 1, Gerard
Damhoff 1, Erwln Spruit 1, Jan van Duijn 1.

Zege voor Meeuwen
ZANDVOORT - Met de nieuwe
trainer Piet Keur behaalde
Zandvoortmeeuwen een over-
winning. Terrasvogels werd
met 1-3 verslagen.

Met veel inzet en zeer aanvaard-
baar voetbal heeft Zandvoortmeeu-
wen een verdiende overwinning be-
haald. De Zandvoorters hebben bo-
vendien nog vele kansen laten liggen
zodat de zege nog veel ruimer had
kunnen zijn. Nu bleef het bij een
ruststand van 0-1. Rick de Haan kop-
te de bal, halverwege de eerste helft,

. in het doel, na een voorzet van Peter
Steegman. Mischa Tibboel kreeg
tweemaal de gelegenheid om de sco-
re op te voeren, doch strandde op de
Terrasvogels doelman.
In de tweede helft een meer aan-

vallend Terrasvogels, dat echter
geen kans kreeg gevaarlijk te wor-

Lions te sterk

voor Alkmaar G.
ZANDVOORT - Zowel de jon-
gens junioren als de dames van
basketbalvereniging The Lions
boekten overwinningen. De
jeugd klopte Alkmaar Guardi-
ans met 71-76, terwijl de dames
eveneens Alkmaar Guardians
de baas bleven: 9-52.

De Lions junioren speelden een
wedstrijd in Alkmaar. Lions had in
het verloop van de strijd veel last

van spelers met persoonlijke fouten.
Ruststand 26-31.

Behalve de druk van de persoon-
lijke fouten van Robin Keiler en
Martin van der Aar moest ook nog
Alain Kroese geblesseerd uitvallen.

In de laatste seconden had Lions een
61-63 voorsprong en leek de zege
vast te staan. Door een persoonlijke-
en technische fout kreeg Lions ech-
ter vier vrije worpen tegen. Alkmaar
Guardians scoorde daaruit twee-
maal zodat een verlenging noodza-
kelijk was. In die verlenging was het
Maarten Versteege die vier vrij wor-
pen in de basket deponeerde en
Lions liep naar een verdiende 71-76

overwinning.

Dames
Lions was veel te sterk en heeft

totaal geen moeite gehad met Alk-
maar Guardians. Bij de rust al een 2-

22 voorsprong. De score liep hoog op
maar had volgens coach Rob Benja-
mins nog veel ruimer moeten zijn.

Nu bleef Lions steken op een toch
wel fraaie 9-52 overwinning.

Redelijke vangsten
fcrij pierwedstrijd
ZANDVOORT - Tijdens de eer-
ste pierwedstrijd werd er door
de leden van de Zeevisvereni-
ging Zandvoort redelijk gevan-
gen. Aan deze wedstrijd namen
veertien sportvissers deel. Ook
gingen de leden naar het strand
voor de eerste strandwedstrijd,
die gewonnen werd door Chiel
Halderman.

• Al vroeg togen de vissers de pier
op. Snel kregen de deelnemers in de
gaten dat er gevangen werd omdat
meerdere lieden zich op de pier be-
vonden. Er werd een nieuw record
gevangen en even later nog een. De
vangsten waren overigens best rede-
lijk te noemen. Uiteindelijk werd
Willem Minkman eerste, gevolgd op
de tweede plaats door Kees Blom en
derde werd Fred Schilpzand.
Chiel Halderman is een van de

jeugdleden, die het afgelopenjaar lid

werd. Gelijk in de eerste strandwed-
strijd liet hij zien dat de ouderen in
de club goed op hun tellen moeten
letten. Met de vangst van een bot van
650 gram werd Halderman fraai eer-

ste. Hij gaf tien andere vissers het
nakijken. Willem van Esveld kwam
met 635 gram op een tweede plaats
én Jan Terol pakte de derde plaats
met de vangst van 570 gram vis. Rob
Dröse ving drie visjes, waardoor hij

één punt scoorde in de competitie
voor de meeste vis.

den. Middels een snelle aanval was
het Prancis de Boer, die de Zand-
voorters naar 0-2 schoot.

Strafschop
Na een halfuur voetballen mocht

Terrasvogels, om niet geheel duide-
lijke redenen een stafschop nemen.
Doelman Wilfred Koper werd kans-
loos gepasseerd. Even wankelde
Zandvoortmeeuwen, doch de voor
Steegman ingevallen Mark van der
Berg stelde de overwinning veilig

door de bal, via de paal, in te knallen:
1-3.

Trainer/coach Piet Keur vond het
een redelijke partij voetbal. „Alleen
nadat Terrasvogels tegenscoorde,
werd er te angstig gevoetbald. Maar
de overwinning was verdiend. Wat
het verder gaat worden weet ik echt
niet, rustig afwachten want één zwa-
luw maakt nog geen zomer".
De eerste twee weken komen de

Meeuwen niet in het veld omdat de
Haarlemse Voetbal Bond al het
voetbal voor twee weken heeft gean-
nuleerd. Dit om de toenemende
agressie op de velden in te dammen.

De jeugdopleiding is vorige week van start gegaan. De deelnemers waren erg enthousiast. Foto Bram Slijnen

Roele, Gude en Van derMeijden:

De smaakmakers van de Schaakclub
ZANDVOORT - In de interne
competitie hebben Roele en
Gude, door overwinningen op
Termes en Twint, een forse
stijging op de ranglijst ge-
maakt. Beiden stegen drie
plaatsen terwijl Dennis van der
Meijden, door een fraaie over-
winning, de nieuwe ranglijst-

aanvoerder werd. Ook werd
een aanvang gemaakt met de
jeugdopleiding voor de diverse
schaakdiploma's.

door Aaldert Stobbelaar

De meer dan twintig schakers, die
vorige week met elkaar in het Ge-
meenschapshuis de strijd aanbon-
den, hadden totaal niet verwacht,
dat de nummers vijftien en zestien
hun partijen in winst zouden omzet-
ten. Toch wonnen Roele en Gude, in
twee sublieme partijen, van 'good-

old' Termes en Twint. In de zeer
lange partijen, die tot tegen twaalf
uur duurden, lieten Termes en
Twint merken met verlies geen ge-

noegen te nemen. Toch pakten Roe-
le en Twint de zege en kwamen daar-
door op de twaalfde en dertiende
plaats terecht.

Doordat John Ayress genoegen
moest nemen met remise tegen Jan
Berkhout kon Dennis van der Meij-
den, door winst op Heitkonig, de
koppositie van Ayres overnemen.
Uitslagen uit de vijftiende: VViggemansen-
Marc Kok 0-1, Pepijn Paap-Davc Frederking
1-0, Gorter-Klijn 1-0, Van Elk-Iljc Mollerus 1-

0, Gude-Twint 1-0, Termcs-Roele 0-1, Linde-
man-De Oude 1-0, Geerts-Marquenic 1-0,

Dennis van der Mcijden-Heitkonig 1-0, Berk-
hout-Ayress remise.

Hoogoventoernooi
Louis Dambrink en Nico Hand-

graaf konden in verband met ver-

plichtingen op het Hoogoven-
schaaktoernooi in Wijk aan Zee, niet

aan de interne-competitie deelne-
men. Deze leden deden het overi-

gens niet onverdienstelijk op dat
enorme toernooi. Nico Handgraaf,
Edward Geerts en Louis Dambrink
hadden tot en met zondagavond een
score van vijftig procent behaald. De
Zandvoortse schakers boekten een-
maal winst, leden eenmaal verlies en
kwamen tot twee remise partijen.

Externe competitie
Twee van de drie afgebroken par-

tijen in de externe competitie tegen
het vierde team van Bloemendaal,
werden vorige week dinsdagavond
in Bloemendaal uitgespeeld. John
Ayress kon zijn partij niet in een
remise omzetten en verloor. Twint
daarentegen speelde, in een geweldi-
ge voortzetting, zijn partij naar een
duidelijk winst.

De ene partij die nog uitgespeeld
dient te worden, is die van Dennis
van der Meijden. De huidige rang-

lijstaanvoerder moet zijn partij in

een overwinning omzetten. Dat zou
dan betekenen dat de Zandvoortse
Schaakclub alsnog tot een gelijkspel

zou komen. Op dit moment leidt

Bloemendaal met drie tegen vier.

Jeugd/opleiding
Vorige week donderdagavond zijn

de schaakinstructeurs van de Zand-
voortse Schaakclub, begonnen met
de jeugdopleiding. In de eerste les

bleek snel dat de jeugdige schakers,
tussen de acht en dertien jaar, er
veel zin in hebben. Vanavond speelt

de jeugd wedstrijden voor de compe-
titie, terwijl volgende week de theo-
retische kennis verder wordt uitge-

breid. Nieuwe jeugdleden kunnen
nog gebruik maken van deze gratis

lessen. Telefonisch kan informatie
verkregen worden via, 02507-13224
of 14120. Ook kunnen belangstellen-
den zich melden in het Gemeen-
schapshuis op donderdagavond.

BC Lotus sluit seizoen goed af

f:
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• Badmintontalent P. Schultz.

ZANDVOORT - De afsluiting
van het competitieseizoen was
voor badmintonvereniging BC
Lotus een stuk positiever dan
die van het vorige jaar. Zag de
toekomst er toen nogal somber
uit; dit jaar getuigde de feeste-
lijke afsluiting van het eompe-
titieseizoen, van een veel roos-
kleuriger toekomstbeeld. Er
viel zelfs een kampioenschap
te vieren, te weten die van het
vijfde team van Lotus.

Dit team, dat aan het begin van dit

seizoen niet als overwinnaar gezien
werd, weerde zich meer dan voor-
treffelijk en behaalde daardoor ge-

heel verdiend het kampioenschap.
Van de overige vier teams wer.den
Lotus 1, 2 en 3 allen tweede en be-
houden uitzicht op promotie. Lotus
4 wist zich met een vierde plaats in

haar klasse te handhaven. De beide
jeugdteams BI en Dl, behaalden een
verdienstelijke derde plaats.

Hoewel de competitie voorbij is,

gaat het badminton op de woensdag-
en vrijdagavond voorlopig gewoon
door. Geïnteresseerden kunnen op
die avonden komen spelen of con-
tact opnemen met de secretaris.

Eerste team
De aandacht ging dit seizoen voor-

namelijk uit naar het eerste team.
Dat wil overigens niet zeggen dat de

andere teams minder gepresteerd
zouden hebben. Lotus 2 bijvoor-
beeld kon bij een goed resultaat in

de laatste wedstrijd als tweede eindi-

gen. Daarmede blijft dan de kans op
promotie nog behouden. Er diende
dan wel van Duinwijck 11 gewonnen
te worden.

Eaymond Westhoven beet zoals
gewoonlijk voor Lotus het spits af.

Westhoven, die met zijn enorme
slagkracht meestal de set snel in zijn

voordeel beslist, ondervond ditmaal
het nadeel van die slagkracht. Tot
tweemaal toe sloeg hij een racket
stuk waardoor hij danig uit zijn spel
raakte. Raymond Westhoven had
drie games nodig om de wedstrijd
winnend af te sluiten, 8-15, 18-13 en
15-11.

De tweede heren-enkel kwam op
naam van Jeroen Langelaar. De Lo-
tus speler speelde op geheel eigen
wijze een uiterst rustige partij. Zijn
tegenstander kreeg geen kans en
werd met 15-8 en 15-0 ingepakt.

Het meest veelbelovende talent
van de vereniging moest toen aan de
slag. De pas zestienjarig Petnoi
Schultz speelt al acht jaar badmin-
ton. De eerste jaren weliswaar nog
geen competitie maar toen dat een-
maal een feit was begon ze aan een
gestage opmars binnen de vereni-

ging, die uiteindelijk tot aan het
tweede team voerde. Niemand twij-

felt er dan ook aan dat Petnoi

Foto Bram Stijnen

Schultz vroeg of laat in het eerste
team speelt.

Mars
Afgelopen zondag liet Petnoi

Schultz nog even zien wat zij in haar
mars heeft. Met 11-0 en 11-1 won zij

vlot haar partij. Dit seizoen bleef het
Zandvoortse badmintontalent onge-
slagen. Ook Inge Leen deed in haar
single wat van haar verwacht werd.
Met gemak werd de Duinwijck
speelster met 11-2 en 11-0 opzij gezet.

De herendubbel van Raymond
Westhoven en Jeroen Langelaar
werd eveneens in een overwinning
omgezet. De eerste game werd ge-

makkelijk met 15-7 gewonnen, doch
de tweede ging nipt verloren met 14-

17. De Zandvoorters herstelden zich
in de derde game knap en zegevier-

den met 15-6. Het damesdubbel Inge
Leen en Petnoi Schultz leverde ook
geen probleem op: 15-7 en 15-3. De
gemengde-dubbels leverden een
overwinning en een nederlaag op
waardoor de eindstand op 7-1 werd
bepaald. Daardoor kan Lotus nog
promoveren. Dit hangt af van de
punten die andere teams in andere
poules hebben behaald. Misschien
zit er zelfs nog een beslissingswed-
strijd in.

Uitslagen: Lotus 1 - Veisen 3 4-4, Lotus 2

Duinwijck 7-1, Lotus 3 - Flowcr Shuttle 4 8-2,

Lotus 4 - Flower Shuttle 6 5-8, Lotus BI -

Huizen B2 4-4, Lotus Dl - Almerc Buiten Dl
X-0.

Keur volgt Hijnen op
ZANDVOORT - In verband
met de slechte resultaten
heeft het bestuur van Zand-
voortmeeuwen besloten trai-

ner Ton Hijnen op non-actief
te stellen. Een opvolger heeft
de Zandvoortse voetbalvere-
niging al gevonden. Plaatsge-
noot Piet Keur, spits van
Haarlem, heeft in samenwer-
king met Richard Bruijnzeel
de training en coaching op
zich genomen.

Het eerste elftal van Zandvoort-
meeuwen vertoeft in de onderste
regionen van de eerste klasse
HVB en de resultaten lieten veel

te wensen over. Het bestuur van
Zandvoortmeeuwen was zich ter-

dege bewust dat het niet alleen
aan Ton Hijnen lag, doch dat de
geringe trainingsopkomst even-
eens aan de matige resultaten de-

bet was.
Toch werd het 'bijzonder moei-

lijke besluit genomen', zoals voor-
zitter Peter Logmans het noemde.
„De puur slechte resultaten nood-
zaakte ons iets te doen. Het is uit-

sluitend daarom gebeurd. Het was
een uiterst moeilijk beslissing,

omdat Hijnen een zeer correcte
man is. De vonk sloeg echter niet

over en we moesten zodoende wel

wat doen", vind ik. Logmans wil
nog wel kwijt dat in tegenstelling
tot andere berichten elftalbegelei-

der Henk Kinneging niet op non-
actief is gesteld. Volgens de voor-
zitter steunde Kinneging trainer
Hijnen en heeft daarom de eer aan
zichzelf gehouden. „Het zou te

gek zijn om een vrijwilliger die

veel gedaan heeft weg te sturen",
aldus Logmans.

Geen onbekende
De nieuwe man is voor Zand-

voort geen onbekende, namelijk
Piet Keur. Keur begon in de jeugd
bij Zandvoortmeeuwen, voetbalde
achtereenvolgens bij Haarlem,
Twente, Feijenoord en momenteel
opnieuw bij Haarlem. Voordat
Piet Keur het verzoek van zijn

oude club met ja beantwoordde
moest hij er wel even over naden-
ken. „De situatie was nou niet erg
rooskleurig", stelde de in het bezit

van diploma oefenmeester 2 en 3

zijnde Zandvoorter. „Maar ik ben
er toch ingesprongen. Zandvoort-
meeuwen spreekt me wel aan en
het lijkt me leuk om te doen".

Piet Keur maakt dit seizoen af

en gaat voor het volgende voetbal-

seizoen een contract aan bij Zand-
voortmeeuwen.

Derde competitie Bridgeclub
ZANDVOORT - De bridgers
van de Zandvoortse Bridge-
club zijn met frisse moed van
start gegaan in het nieuwe jaar,

met de derde competitie.

De heren Bakker en Brandse wa-
ren in de A-lijn wel erg goed op dreef,

want zij behaalden maar liefst een
percentage van 64,29. Goede tweede
werden Mevrouw De Leeuw en de
heer Braun, terwijl mevrouw Spiers

en de heer Emmen als derden ein-

digden.

Het echtpaar Hoogendijk, nu spe-

lend in de B-lijn, ging goed van start

met een eerste plaats. Ook mevrouw
Paap en de heer Vergeest maken in

deze competitie de B-lijn onveilig.

Met en score van 58,04 procent wer-

den zij tweede. De dames Van Os en
Saueressig zijn weer teruggekeerd
in deze lijn en werden goede derde.

Op de eerste plaats in de C-lijn

eindigden de dames Beijer en Rau-
werda, terwijl de regelmatig spelen-

den dames Van Beek en Stocker
tweede werden. Mevrouw Klinkha-
mer speelde deze avond met diverse

invallers en deed dat nog goed ook,

door op een derde plaats beslag te

leggen. '
•

In de D-lijn ging het er niet zo wild
aan toe. De dames Rudenko en Ru-

dolphus pakten de eerste plaats, ge-

volgd door het gelegenheids paar
mevrouw Dekker en de heer
Stomps. In deze lijn was de derde
plaats voor de dames Berghoff en
Drose.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nihot/Jaap Bloem
zakt op ranglijst
ZANDVOORT - De start van
het tweede gedeelte van de
zaalvoetbalcompetitie is voor
Nihot/Jaap Bloem Sport niet
erg succesvol geweest. De
Zandvoorters leden twee ne-
derlagen en duikelden op de
ranglijst van de eerste naar de
vijfde plaats.

Tegen Home Centrum was de ne-

derlaag nog te verklaren. Renë Paap
en Rob van der Berg waren met va-

kantie en dat bleek een duidelijk ge-

mis. Home Centrum won de wed-
strijd nipt met 4-3.

Vervolgens kreeg Nihot/Jaap
Bloem Sport NCA op bezoek. Ook
nu een teleurstellende nederlaag: 3-

6. Bij Nihot/Jaap Bloem Sport speel-

den enige spelers ver beneden hun
normale peil waardoor de nederlaag
tot stand kwam. In de eerste helft

ging het nog wel. De Zandvoorters
namen door Edwin Ariesen een 1-0

voorsprong. Toen zakte het Zand-
voortse spelpeil al, maar doelman
Jaap Bloem hield zijn doel schoon.
Toch werd het 1-1.

In de tweede helft lag de bal na
enige seconden al achter Jaap
Bloem: 1-2. Nihot/Jaap Bloem Sport
liet toen even zien dat het kan zaal-

voetballen. Edwin Ariesen zette de
Zandvoorters, door twee fraaie doel-

punten, op een 3-2 voorsprong. Toen
werd de strijd veel te slap aangepakt.
NCA kon eenvoudig de strijd naar
zich toetrekken en met 3-6 winnen.
Coach Guus Marcelle was zwaar te-

leurgesteld. „Twee onnodige neder-
lagen. We willen hogerop, maar dan
moet er wel uit een ander vaatje ge-

tapt worden".

Promotie voor
Olaf Cliteur
ZANDVOORT - Ondanks een
zeer lichte afvaardiging is het
54e Hoogovenschaaktoernooi
toch een groot succes gewor-
den voor Chess Society. Olaf
Cliteur slaagde er namelijk in
voor het tweede achtereenvol-
gende jaar te promoveren in
het dagvierkampentoernooi.

De 28-jarige Zandvoorter, die door
dit resultaat volgend jaar mag uitko-
men in de eerste klasse, is daarmee
nog slechts drie groepen verwijderd
van de meestervierkamp. Na het
kampioenschap van vorig jaar leek
het erop dat Cliteur nu alles zou
moeten geven om zich een groep ho-
ger te kunnen handhaven. Deze ver-

onderstelling werd direct bevestigd,
toen de indeling van de groep be-

kend werd gemaakt. Hij was name-
lijk ingedeeld in de tweede klasse C
en derhalve gekoppeld aan drie ster-

ke tegenstanders, van wie twee zich
een flink aantal plaatsen hoger op de
nationale speelsterktelijst bevinden.

Cliteur bofte echter dat hij in de
eerste ronde met wit mocht begin-
nen tegen de zwakste van het drietal,

Jan Koelewaard van de schaakclub
Purmerend. In slechts 24 zetten
werd Koelewaard van het bord ge-

schoven.
In de tweede ronde moest Cliteur

met zwart aantreden tegen Van Stra-
len van de schaakvereniging KTV
uit Enkhuizen. De Zandvoorter,
wist dat deze tegenstander hoger op
de nationale lotingslij st staat. Al bin-
nen vijf zetten had Cliteur echter al

voordeel behaald. Van Stralen
kwam de problemen niet meer te

boven en belandde in een verloren
eindspel. Het verdedigen van de mo-
narch kostte Van Stralen zoveel be-
denktijd dat de tijdcontrole werd
overschreden.
In de laatste ronde stond het duel

tegen de als nummer 1 getipte Hilda-
ma uit Alkmaar op het programma.
Deze sterke speler, die uitkomt in de
promotieklasse voor het eerste team
van VVV, zou alleen bij winst Cliteur
van het kampioenschap kunnen af-

houden. In een bloedstollende partij

greep de met wit spelende Zandvoor-
ter meteen het initiatief. Toen de
Chess Society-speler, na twintig zet-

ten, duidelijk beter stond lanceerde
hij een tactisch rémise-aanbod. Hil-

dama kon dit niet weigeren en daar-
mee was de eerste plaats een feit

voor Olaf Cliteur. Naast promotie
leverde de overwinning tevens een
wel verdiende boekenbon op.

Diefstal met een luchtje
ZANDVOORT - Er zat een luchtje

aan de 49-jarige Amsterdammer die
op 19 januari een winkel aan de
Kerkstraat verliet. Er bleek name-
lijk dat hij flesjes after shave en eau
de cologne ter waarde van 479,40 had

gestolen. Omdat de zaak toch niet zo
heel erg stonk, heeft de politie hem
na verhoor en na een proces verbaal
opgemaakt te hebben, weer heenge-
zonden.

Topscorers
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Wegwijs in onderwijs

*
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Diny Verspoor en Rosé Ebbinge
Opleidingsschool voor schoonheidsspecialistes te Haarlem

Erkend door de Minister van onderwijs en wetenschappen op grond van
de Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de stichting inspektie

opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.

Linschotenstraat 21 - Tel. 023-311932

b.g.g. 283068 of 377186

' » 'w'V

iit

tllïflSIzatëffi

" mmmËmèmm;$$

© informatie over opleiding en beroepsmogelijkheden

© vrij rondkijken

© demonstraties

© kennismaking met docenten

Toekomstige schoonheidsspecialisten, geïnteresseerden,

aankomende schoolverlaters, omswitchers, herintreders .

Welkom op 1 februari van 11.00 tot 15.00 uur.

echniek
open dagen
lange opleidingen (mbo) en korte opleidingen (kmbo)

BOUWKUNDE / WEG- EN WATERBOUWKUNDE / WERKTUIGBOUWKUNDE
FIJNMECHANISCHE TECHNIEK / INSTALLATIETECHNIEK
ELEKTROTECHNIEK / MOTORVOERTUIGENTECHNIEK

ORIËNTATIE EN SCHAKELEN
locatie: hendrick de keyserschool, krelis louwenstraat 1,

amsterdam, tel.: 020 - 68 43 017

open dagen: donderdag 30 januari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur

dinsdag 25 februari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur

ENERGIETECHNIEK / ELEKTRONICA
ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEK

locatie: electrotechnische school, korte ouderkerkerdijk 5,

amsterdam, tel.: 020 - 66 50 338
open dag: woensdag 26 februari 1992 van 19.00 tot 21.00 uur.

LABORATORIUMONDERWIJS
CHEMISCH / MEDISCH

locatie: laboratoriumonderwijs, generaal vetterstraat 76,

amsterdam, tel.: 020 - 61 57 825
open dagen: vrijdag 21 februari 1992 van 15.00 tot 20.30 uur

zaterdag 22 februari 1992 van 10.00 tot 15.00 uur

rc
X
X
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TECHNISCH COLLEGE AMSTERDAM, POSTBUS 8227, 1005 AE AMSTERDAM

Maak wérk van je

zorg voor het milieu

STUDEREN
DAT DOE JE BIJ

DINKGREVE
De cursussen van Dinkgreve leiden op voor

diploma's die in het bedrijfsleven veel

gevraagd zijn.

In januari/februari gaan van start:

• Basiskennis Boekhouden (BKB)
• Praktijkdiploma Boekhouden • MBA • SPD

• Accountant-Adm. consulent • Loonadministratie
• PDI • AMBI «Secretariaat (Steno, Notuleren,

Machineschrijven, Tekstverwerking) • Middle
Management • Bedrijfscorrespondentie (Nederlands,

Frans, Duits, Engels, Spaans) • Middenstand/
Ondernemersopleidingen • Praktijkdiploma

Marketing • NIMA-A • NIMA-B

Cursusplaatsen: Amsterdam, Amstelveen,
Hoorn, Purmerend en Zaanstad.
Vraag het gratis studiepakket aan:

020-6761176
HANDELSOPLEIDING

DINKGREVE
onderdeel van PBNA

Willemsparkweg 31, 1071 GP Amsterdam.

Koninklijke PBNA b.v. en Handelsopleiding Dinkgreve zijn erkend

door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de
Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen.

Welkom in

de Manege
a.s. zaterdag

voor ongebonden mensen,

DANSEN, SFEER EN
GEZELLIGHEID

ledere za.avond een wisselend

programma tot 3 uur in de nacht.

V.a. 25 jaar, corr. kleding.

Entree ƒ12,50.

Info 16023.

NIEUW!!
NU OOK FOURNITUREN

RITSEN
GARENS
BIASBAND
NAALDEN
SCHAREN

BIJ SINGER
NAAIMACHINES

PRINSENHOFSTRAAT 7 B 02507-20072_

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koeiapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Zandvoorts Nieuwsblad
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Zandvoortse kunst
in Cultureel Centrum
In het Cultureel Centrum is afge-

lopen vrijdag de nieuwste versie
van start gegaan van de traditione-

le tentoonstelling 'Zandvoorters
en hun hobby'. Een tiental Zand-
voortse - vrije tijds - kunstenaars
heeft wederom eigen werk be-

schikbaar gesteld, om het aan de
dorpsgenoot en toerist te tonen.
De expositie duurt tot en met 9
februari en is dagelijks te bezoe-
ken, van 13.30 tot 16.00 uur.

Een andere attractie op de ten-

toonstelling is een videofilm over
de Blauwe Tram, te zien in de spe-

ciale videokamer van het Cultu-
reel Centrum. De Blauwe Tram
was jarenlang voor menigeen hèt
openbaar vervoermiddel tussen
Zandvoort, Haarlem en Amster-
dam, maar de lijn werd in de jaren
vijftig opgeheven. De film, ver-

vaardigd door Gerard Lunenburg,
toont nog de laatste beelden van
de tram, uit 1957, het jaar dat deze
uit het Zandvoortse beeld ver-

dween.

De tentoonstelling 'Zandvoor-
ters en hun hobby' is bijzonder
veelzijdig en omvat tal van kunst-
vormen. Dat zijn: keramiek, batik-

' werk, olieverven, poppen, vilt-

werk, knipsels, houtsnijwerk, bor-
duurwerk, modelbouw, aquarel-
len, tekeningen, kralenwerk, gip-

sen, kant, gegraveerd glas,

zijdeschilderingen en beelden.

. . De kunstwerken zijn van de vol-

. gende Zandvoortse ingezetenen:

.familie Allebes, de heer J. Bier,
mevrouw C. Bosman, fam. Clu-
wen, dhr. R. Dalman, mevr. T.
Draijer-Thie, dhr. D. Drommel,
Dhr. W. Duns, mevr. J. Homoet-
-Kamstra, mevr. Hoogendoorn,
mevrouw Lagas, dhr. G. Loogman,
mevr. Molenaar, mevr. N. Sand-
bergen-Kerkman en de heer H.
van Schie.

Hilly Jansen
ZANDVOORT - De in Zandvoort

woonachtige Hilly Jansen houdt
momenteel een expositie in Ate-
lier Paulus Loot, gevestigd Boule-
vard Paulus Loot 21 en geopend
op zaterdag en zondag van 13.00

tot 17.00 uur. Hilly Jansen expo-
seert met aquarellen en olieverf-

schilderijen.

Kinderen vormen voor haar een
geliefd onderwerp. Behalve het
werk van Jansen is er ook grafisch
werk te zien van Anne Frydrycho-
wicz, plus collages en mengtech-
nieken waarbij zij gebruik maakt
van felle kleuren en teksten.

TE kust
keur

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Uniek duingebied open
Het unieke duingebied 'Het Kraansvlak', gelegen tussen Zandvoort en

Overveen, wordt op 29 januari beperkt opengesteld. Onder leiding van een
deskundige kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan een excursie, die

duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Start- en eindpunt is manege De Bokkedoorns
aan de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee. Dit is ook per openbaar te

bereiken, met NZH-bus 81. Kaarten zijn a 1,50 gulden te verkrijgen bij het
hoofdkantoor van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(PWN), Essenlaan 10 in Bloemendaal. Kinderen tot 6 jaar kunnen gratis

meelopen.
Het Kraansvlak werd in 1977 door de provincie Noord-Holland aange-

kocht en namens haar beheerd door de N.V. PWN. Het is het enige duinter-
rein van flinke omvang (in totaal 342 hectare) langs de Hollandse kust, dat
niet voor het publiek werd opengesteld. Daardoor heeft het zich min of meer
ongestoord kunnen ontwikkelen. De duinvegetatie is gaaf gebleven en
vogels profiteren van de rust.
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• Het unieke duingebied 'Het Kraansvlak', gelegen tussen Zandvoort en
Overveen, wordt op 29 januari beperkt opengesteld.

Korte tips

• Disko in 't Stekkie, Celsiusstraat
190 Zandvoort-Noord, voor jonge-
ren. Vrijdagavond 24 januari van
acht tot elf uur voor jongeren van
12 tot 16 jaar. Zaterdagavond 25
januari van zeven tot negen uur,
voor jongeren tot en met 12 jaar.

Toegang beide avonden 2,50 gul-

den, leden 1,50 gulden.
• 'Wervelende bruidsshow' in

Carlton Square Hotel, Baan 7,

Haarlem, op zondagmiddag 26 ja-

nuari, van drie uur tot half acht.
Verzorgd door bruidsmodehuis
Roka Libel. Kaarten bij Roka Li-

bel, 023-278059, a 10 gulden p.p.,

inclusief kopje koffie en een glaas-

je Veuve Amiot.
• Rruil-verzamelbeurs zondag 26
januari in Zomerlust, Hoofdstraat
142 te Santpoort, georg. door De
Verzamelaar, 's Middags van half
een tot half vijf. Entree 1,25 gul-

den. Info: 023-382411.
• Het Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem: vrijdag 24 jan. Blackgirls &
Hammerbox leggen verbinding
tussen pop, jazz en folk, aanvang
21.45 uur. Entree 10 gulden,
CJP/P-pas 7,50 gulden. Zaterdag
25 jan. Pater Moeskroen, Neder-
lands septet met humor, aanvang
22.00 uur, entree 12,50/10,- gulden.
Voorverkoop Toneelschuur en
VVV-kantoor in Haarlem.
• Haarlemse Jazzclub, Groot Hei-
ligland 37, Haarlem: vrijdag 24/1
Maloe Malo All Stars. Rythm &
Blues (o.a. ex-Barrelhouse) , aan-
vang 22.00 uur, toegang 12 gulden,
CJP 9,- en leden 7,- gulden. Zater-
dag 22.00 uur: presentatie work-
shop, aanvang 22.00 uur, entree
gratis.

• Schubertprogramma van Mu-
zenforum, zondag 26 jan. 11.45 uur
in Bloemendaalse raadhuis, door
pianotrio Marieke Blankestijn,
Pieter Wispelwey en Paul Komen.
Entree 12,50 gulden, CJP en kinde-
ren 7,50 gulden. Voorverkoop Kok
Makelaardij Bloemendaal/Sant-
poort-Noord.
• In de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg zijn tot en met 28
januari aquarellen, tekeningen en
boekontwerpen te zien van de
Henk Tol, een Beemster 'duizend-
kunstenaar' die in 1987 op 56-jari-

ge leeftijd overleed. De tentoon-
stelling bevat een selectie uit zijn

gigantische hoeveelheid werk. On-
derwerpen zijn onder andere tafe-

relen uit de Noordhollandse dorp-
jes boven het IJ.

• Holland Casino Zandvoort: ten-
toonstelling van Gerard van Ier-

sel. Op de expositie toont de schil-

der zijn serie Jeu Imaginaire, plus
een aantal recente tekeningen en
etsen. 'Communiceren via beel-

den', zo is zijn werk eens omschre-
ven. De expositie is dagelijks te

bezoeken van 14.00 tot 02.00 uur.

Ter Heijden
clubkampioen
ZANDVOORT - Afgelopen

zaterdag werd tijdens tafelten-
niswedstrijden in Stichting
Nieuw Unicum Dick ter Heij-
den ongeslagen Clubkampioen
van de afdeling tafeltennis van
Sportclub Unicum '73. Sterke
competitiespelers als Wim
Hoppe, Rudy Boersbroek, Flo-
ris Wiesman en Mart de Ruig
wist hij in spannende sets te
verslaan. Een prachtige wissel-
beker ontving hij daarvoor uit
handen van organisator en be-
stuurslid Bert de Ruig.

De drukbezochte kampioenschap-
pen van de Sportclub betekende
voor de competitiespelers een uit-

stekende „warming-up" want de
wedstrijden in Kennemerland be-
ginnen volgende week. Bij de recrea-
tiespelers was Richard van Koute-
ren de allerbeste. Ook daar waren
het wedstrijden met winstpunten na
uitputtende races.

De Sportclub Unicum '73 blijft

met haar tafeltennisafdeling zeer ac-

tief en organiseert 16 februari een
groot toernooi voor de jeugd van de
tafeltennisverenigingen in Kenne-
merland. Zaterdag 4 april vertrekt
een grote delegatie Unicum-spelers
voor deelname aan het Senioren-
tournooi in Hoofddorp en zaterdag
18 april organiseert Unicum '73 een
groot Eieren-toernooi in Zandvoort
waarvoor iedereen kan inschrijven.
Competitie
Volgende week gaan de competi-

ties weer van start. Unicum heeft in
drie verschillende klasses inge-

schreven. Team 1 met Dick ter Heij-

den, Wim Hoppe en Mart de Ruig
gaat het (na promotie) nu proberen
in de 3e klas.

Team 2 met Joost Wiesman, Rudy
Boersbroek, Bert de Ruig en Ploris
Wiesman zal een poging wagen het
kampioenschap in de 4e klas te ver-

overen en het 3e team met Alex de
Goede, Ad Endema en Emiel Mettes
vormt een sterke ploeg in de 5e klas.

Uitslag clubkampioenschappen
competitiespelers: 1. DICK TER
HEIJDEN, 2. Wim Hoppe, 3. Rudy
Broersbroek, 4. Floris Wiesman, 5.

Mart de Ruig, 6. Bert de Ruig, 7.

Joost Wiesman, 8. Emiel Mettes.
Recreatiespelers: 1. RICHARD

VAN KOUTEREN, 2. Harry van de
Aar, 3. Ter Heijden Senior, 4. Mark
Hoppe, 5. Marjo Arens.
Competitie of recreatie-liefheb-

bers die in clubverband tafeltennis
willen spelen en oefenen kunnen
zich elke maandagavond vanaf 20.00

uur aanmelden. Aan de zaal van
Stichting Nieuw Unicum, Zand-
voortselaan 165 of telefonisch 02507-

16511 of 023-330745.

Historisch 'nieuws' in De Klink
ZANDVOORT - Het Genoot-

schap Oud Zandvoort heeft
:pas weer een nieuwe editie van
de Klink uitgebracht, waarin,
zoals te verwachten, volop aan-
dacht wordt geschonken aan
belangrijke historische zaken.

Zo wordt het overlijden gememo-
reerd van de dames A. Otter-Kemp
en J. Termes-Dorsman, bij de oude-
re Zandvoorters beter bekend als

'tante Alie' en 'Jans Termes'. Beiden
waren autochtonen en hebben tij-

dens hun leven herhaaldelijk blijk

gegeven van een grote liefde voor
hun geboortedorp. 'Hun heengaan
'betekent voor het genootschap het
verbreken van één der weinige over-

gebleven schakels met het Zand-
voort van vroeger', aldus 'De Klink'.

Redacteur Kors van der Mije was
aanwezig bij de viering van het vijf-

tigjarig bestaan van de motor stran-

d-reddingboot in Zandvoort op 9 no-
vember jl., waar het woord gevoerd
werd door o.m. de voorzitter van de
plaatselijke commissie, burgemees-
ter Van der Heijden en oud-vuurpijl-
richter Jelle Attema. Deze onthulde
tevens een door steenhouwer Toon
Lavertu vervaardigde gedenksteen.

: In zijn verslag over de viering in het
'. boothuis van de K.N.R.M. beschrijft
de heer Van der Mije tevens de ge-

schiedenis van de reddingboot en de
sedert 1825 gevoerde reddingsacties.

Huilbui
Ook ditmaal werd 'De Klink' geïl-

; lustreerd met nog niet eerder gepu-
bliceerde foto's. Zo was er een an-
sichtkaart afgedrukt van het huis
van burgemeester Beeckman aan de
Haarlemmerstraat, waarop hij en
zijn echtgenote op het balkon staan
en hun beste wensen voor een geluk-
kig en voorspoedig 1904 aanbieden
aan Freule S. Quarles van Ufford in
Den Haag. Mevrouw Van der Oord-
Wisker, bij de lezers van 'De Klink'
bekend door haar rubriek 'Waaro-
ver spraken zij?', schonk een - door
haar als zeer jong meisje - gemaakte

Ongeluk met letsel
: ZANDVOORT - Een automobilist
liep een schaafwond aan het hoofd
en een pijnlijke borst op, terwijl een
motorrijder onbekend letsel aan
arm en zij opliep. Dat gebeurde tij-

dens een ongeluk bij de Burgemees-
ter Engelbertstraat vorige week
dinsdag. Het ongeluk gebeurde rond
twee uur. De automobilist, een 64-

jarige Amsterdammer, lette tijdens
het wegrijden vanaf zijn parkeer-
plaats niet goed op en reed de over
deze straat rijdende motorrijder, een
35-jarige Zandvoorter aan.

Vuurwerk-vandalen
ZANDVOORT - Drie jongens in de

leeftijd van dertien tot vijftien jaar,

die op 18 januari werden aangehou-
den nadat zij op de Brederodestraat
vuurwerk onder auto's gooiden, zijn

doorverwezen naar HALT (een pro-
ject met alternatieve straffen).

• Een van de bijzondere foto's in De Klink is deze van mevrouw Van
Dam-Vossen, met het transportbedrijf W. Witkop en Zoon. De man liggend
in de laadbak is haar vader, Kobus Vossen. De andere drie zijn (nog)
onbekend.

foto van de afbraak van Zandvoort
in december 1942. Zij werd gesnapt
en het fototoestel van haar vader,
dat zij zonder vragen gepakt had,
werd in beslag genomen. 'Een hevi-

ge huilbui redde toestel en filmpje',

vertelde ze erbij.

Rinko
Met een in 1925 verschenen artikel

en omstreeks die tijd genomen fo-

to's wordt Garage 'Rinko' aan de ver-

getelheid ontrukt. De bij het bedrijf
behorende tennisbanen werden 's

winters tijdens een vorstperiode on-
dergespoten om als ijsbaan te kun-
nen dienen. Achter lunchroom 'Ca-

rels', waar de banen gelegen waren,
heerste in die tijd dus een levendig
sportleven.

Folklorevereniging 'De Wurf'
geeft verslag van een bezoek dat zes-

tien leden begin september aan An-
gers brachten. Er werd o.m. een kle-

derdrachtenschouw gehouden, afge-

wisseld met dansen, een optreden in
een bejaardenhuis en een delegatie
van 'De Wurf' werd ontvangen door
de burgemeester van Angers. Ook in

de nabije toekomst laat de vereni-
ging van zich horen. Op 8 februari
wordt onder haar auspiciën een ver-

gadering gehouden van District

West, waarvoor een twaalftal vereni-

gingen naar Zandvoort komt. Medio
maart volgen de traditionele toneel-

avonden.

Tram
Ook de Historische Modelbouw-

vereniging Bomschuit Bouwclub is

volop in beweging. Er wordt gewerkt
aan modellen van specifiek Zand-
voortse huizen, de twee voor het tra-

m-emplacement vervaardigde bijwa-
gens worden geschilderd, en er zijn

vergevorderde plannen voor de
bouw van een bomschuit, waarbij
via een langsdoorsnede het inwendi-
ge zichtbaar zal zijn.

Ten slotte vraagt 'De Klink' aan-
dacht voor de jaarlijkse genoot-
schapsavond op 14 februari a.s.,

waarop drs. E. van der Kleij, archi-
tectuur-historicus en werkzaam bij

het bureau Cultuur van de provincie
Noord-Holland, aan de hand van
dia's zal spreken over 'Jongere
bouwkunst en stedebouw in Zand-
voort'. De avond zal worden beslo-.

ten met een vertoning van histori-

sche films door de heer H. Gansner.

Sporting dames onderuit
ZANDVOORT - In de volley-

balcompetitie kwamen zowel
het damesteam als het heren-
team van Sporting OSS uit te-

gen de ploegen van Die Raeck-
se. De Zandvoortse vrouwen
verloren kansloos met 0-3, ter-

wijl de mannen een 2-2 gelijk-

spel in de wacht sleepten.
De spits werd echter afgebeten

door de meisjes adspiranten. Won-
nen zij vorige week nog met 3-0, nu
was het geheel anders. Allides ver-

raste in de eerste set door meteen
een flinke voorsprong te nemen. Die
werd ook niet meer afgestaan: 6-15.

In de volgende twee sets liet Spor-

Brand in stortkoker
ZANDVOORT - De brandweer

kwam vorige week dinsdag (14 janu-
ari) rond een uur 's nachts in actie,

toen er een brand gemeld werd in de
vuilstortkoker van een flat aan de
Keesomstraat. De oorzaak van het
fikkie is vermoedelijk een smeulend
voorwerp geweest, denken de spuit-

gasten. Er ontstond enige schade
aan de koker en vuilverzamelplaats
van de flat.

Brandmeester ziet Abraham

Brandweerman Jan Termaat, compleet verrast door zijn collega's.

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De bewoners van
de A.J. van der Moolenstraat zullen
maandagavond wel vreemd opgeke-
ken hebben. Zij werden geconfron-
teerd met een rits brandweerwa-
gens, die met zwaaiende lichten en
loeiende sirenes hun straat inreden.
Een brand was in de verste verte
niet te ontdekken, zelfs een schroei-
lucht ontbrak. De te hoop gelopen
omwonenden werden snel uit de
droom geholpen: hun straatbewoner
brandmeester Jan Termaat was die

dag 50-jaar geworden en zijn colle-

ga's wilden deze mijlpaal niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Brand-
weercommandant Rob Schröder
lastte een extra oefening in. Via de

'pieper' werden de spuitgasten opge-
roepen om zich te verzamelen in de
brandweerkazerne voor een zoge-
naamde 'niet spoedeisende hulpver-
lening'. In kolonne toog het voltalli-

ge korps naar het adres van de jari-

ge, die totaal overdonderd de vele
'felicitaties over zich liet komen.

„Een complete verrassing", zo
omschreef Termaat na afloop de au-

bade van zijn vakbroeders. Een
brandweerman in dienst drinkt niet,

voor de jarige kwam dat goed uit. Op
zoveel visite had hij immers niet ge-

rekend. Na een gescandeerd 'Lang
zal hij leven', vertrok het korps naar
de kazerne, waarna de 'oefening'

werd beëindigd.

ting OSS blijken karakter te hebben.
Hoewel de tegenpartij net iets ster-

ker bleef, gaf Sporting goed partij.

De sets gingen met miniem verschil
verloren.

Het eerste damesteam van Spor-
ting OSS kwam in het veld tegen Die
Raeckse. Deze tegenstander, voor de
helft bestaande uit oud Sporting
speelsters, nam vanaf het begin de
touwtjes in handen. De eerste en
tweede set werden snel door Die
Raeckse binnengehaald. In de derde
set vocht Sporting fel terug, maar
met een 12-15 setverlies werd de
wedstrijd met 0-3 verloren.
Het eerste herenteam van Spor-

ting had even tijd nodig om het rit-

me te pakken te krijgen. Die Raeck-
se was in de eerste set iets beter en
won met 12-15. In de tweede set liet

Sporting er geen twijfel over bestaan
wie toen beter was: 15-6. Door wat
concentratie verlies werd de derde
set onnodig uit handen gegeven.
Toch zou de strijd in een punende-
ling eindigen, omdat de vierde set

met 16-14 door de Zandvoorters
werd gewonnen.

Het tweede damesteam zette de
zegereeks voort. Ook hier was Die
Raeckse de tegenstander. Sporting,
zonder twijfel het meest gerouti-
neerde team van de vereniging, had
wederom weinig moeite met haar te-

genstander. Hoewel Die Raeckse
met lange railey's het spel wist te

rekken, was Sporting duidelijk ster-

ker. Door middel van de setstanden
15-7, 15-4 en 15-10 werd een 3-0 over-
winning bereikt.

Met een cursus
hoofdpijn te lijf

ZANDVOORT - Het Kruis-
werk Zuid-Kennemerland
start in februari met de cursus
'Hoofdpijn te lijf. De cursus is

bedoeld voor mensen boven de
achttien jaar, die met hoofd-
pijnklachten bij de huisarts of

de specialist zijn geweest en bij

wie behandeling met medicij-

nen tot nu toe onvoldoende re-

sultaat opgeleverd heeft.

Cursisten krijgen informatie over
hoofdpijn en de invloed van medicij-

nen, voeding, stress en andere facto-

ren. Door het bijhouden van een
soort 'hoofdpijndagboek' krijgen

deelnemers zicht op het eigen hoofd-
pijnpatroon en mogelijke 'uitlok-

kers' van hoofdpijn.

Deze cursus sluit aan op de gelijk-

namige cursus van Teleac en staat

onder begeleiding van speciaal hier-

voor opgeleide cursusleiders. Voor-
afgaand aan de cursus organiseert
het Kruiswerk Zuid-Kennemerland
'een informatiebijeenkomst.
De bijeenkomsten worden gehou-

den in een van de gebouwen van het
Kruiswerk. Voor leden van een van
de Kruiswerkverenigingen in de re-

gio is deze cursus gratis toeganke-
lijk, zij betalen slechts 37,50 gulden
voor het cursusmateriaal. .Voor
meer informatie en aanmelding:
Kruiswerk Zuid-Kennemerland, tel.:

023-155650.

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Hoe oud ze is, weet eigenlijk nie-

mand. Haar wijsheid is in ieder
geval gelijk evenredig aan haar
leeftijd. De jaren dat zij al op deze
aardkloot verblijft, zijn namelijk
talloos. Opoe: zo Zandvoorts als

de duinen en haar eeuwig zingen-
de branding. Door de een bemind,
door de ander verguisd weet ze
vooral verbaal menig dorpsgenoot
een hart onder de riem te steken,
of flink de les te lezen. Sommigen
noemen haar een mopperkont die
haar mening zelden of nooit onder
stoelen of banken steekt. Tot voor
kort dacht ik dat zij al lang gele-

den haar aards bestaan had inge-

ruild voor een plaats in de hemel.
Slechts de vele oud-Zandvoortse
recepten, onderin de la van mijn
bureau, herinnerden mij nog aan
haar aanwezigheid in lang vervlo-

gen tijden. Hoewel: lijfelijk heb ik

haar nog nooit ontmoet. Via het
geschreven woord is zij mij echter
zeer wel bekend. Onlangs deed zij

weer van zich spreken. Per brief

nog wel. Omdat het epistel, in

Zandvoorts dialect, ook aan u is

gericht, wil ik u de inhoud niet

onthouden.

Lazerstraele
Sanfert, jannewari twie-en neug-

getig. Jongeloi, 't is maer asdat
jeloi 't weete, maer opoe is weer
opestaen. Brambo (dat ben ik

dus), het me evraegt ien en ander
oit te doije en dat doen ik maer al

te graeg. As eerst heb ie me kook-
boekkie ejat, maer dat kan hum
toch niet leeze. Twiedes wil hum
weete wat der an staet te komme
voor dit dorreppie. Nou, laete we
daer maer mee beginnen, 't ziet

wie de koelere bai de strandjon-
gens, en ik heb ehoord dat de hele
haagse komedie sich dermee gaet
bemoeie. Die Ingwersen kan ze
boks noch ophaise. 'n arre saek is

het geprolegeerde hondedrolle, et

lijket habiel (makkelijk-be-
kwaam) om te glaaie en as 't ope-
roimt is, ister weer 'n toerischti-

che etraksie naar de haaie. Die
dorrepoudsten (raadsleden) moe-
ten aigelaik in retraite, die Ver-
steege van 't CDA weet wel waer,
en as ze dan gelaikertaid de skrai-

vers (ambtenaren) van de gemien-
te in de vut lazerstraele, kan 't best
fain worre deuze seumer.

Derloi weete aigens niks as nae-
righait over ons oit te storrete. Ik
ben niet so best ter been, maer sa
die gaste de oto bai de meters
neerkwakke kenne ze toch wel ien
kwarretje in de meter proppen, of
benne se daer ook te belaesert
feur? Maer we motte niet sannike,
ik wens jeloi allegaer 'n eksone-
reert (vrij van narigheid) jaer en
diegene die 't niet op opoe hebbe
kenne van main hordeoleum ('n

strontje) kraige.

Vermoord
De familie Paap uit de Secreta-

ris Bosmanstraat is boos en ver-

drietig tegelijk. Hun 6-jarige kat is

vorige week woensdag overleden.
Vermoord! Een dierenarts heeft

dat geconstateerd. Het dier is door
vergiftigde rattekorrels om het le-

ven gebracht. „Het spul zat ver-

stopt in een bakje kattevoer, dat
waarschijnlijk door een buurtbe-
woner in onze tuin was neerge-

zet", zeggen zij. Wie de lafhartige

dader is, is niet bekend. „Mogelijk
is het iemand die een hekel heeft

aan deze dieren", meent mevrouw
Paap.
De familie Paap heeft inmiddels

aangifte gedaan bij de politie en
ook zijn er zo'n honderd brieven
in de buurt verspreid om de overi-

ge buren te waarschuwen voor
deze dierenbeul. „Ik kan mij niet
voorstellen dat er iemand in staat

is, zoiets te doen", zegt mevrouw
Paap nog geheel overstuur, „'s

Morgens glipte het dier de deur
uit. Mijn man vond hem later tus-

sen de struiken. Het diertje leed
verschrikkelijk". Nadat de kat in

allerijl naar een dierenarts was
overgebracht, moest deze consta-
teren dat hun huisdier niet meer
te redden was. Uit de maaginhoud
bleek later de oorzaak.
Tegen de dader zou ik het vol-

gende willen zeggen: Als u denkt
last te ondervinden van ander-
mans kat in uw tuin, ga dan eens
praten met uw buren. Tien tegen
een dat dat deze overlast snel is

opgelost. Een kat houd je maar
moeilijk binnen. Uit ervaring weet
ik, hij is weg, voor je het weet. Om

een dier daarvoor zo te laten boe-
ten is schofterig.

Zondagskind
Gelukkig is in deze rubriek ook

plaats voor vrolijker berichten.
Een dezer dagen werd ik gecon-
fronteerd met een ooievaar op de
lokatie van de voormalige voetbal-

velden aan de Van Lennepweg.
Daar het dier geen veer verroerde,
besloot ik eens poolshoogte te

gaan nemen, teneinde u te kunnen
vertellen wat er aan de hand was.
Mijn ontdekking zal ook u interes-

seren. Bij de familie Paap aan de
Van Lennepweg 65/24 werd afgelo-

pen zondag de eerste baby gebo-
ren. Een dochter om precies te

zijn. Het zondagskind woog 7,5

pond en heeft een lengte van 50

cm. Het aardige van dit bericht is,

dat een oud Zandvoorts geslacht
als eerste in het nieuwe wijkje de
'Meeuwen' een kind ter wereld
bracht. Hoe zij heet? Welnu, Mar-
loes is haar naam. Haar ouders
zijn terecht apetrots.

Ukkie
Van geboorte naar dood is soms

maar een kleine stap. Afgelopen
dinsdag had ik de droeve taak, af-

scheid te nemen van een bekende
Zandvoorter. Een hier geboren en
getogen dorpsgenoot die mij in de
loop van de jaren dierbaar is ge-

worden. Nico Visser, zoon van Uk-
kie en kleinzoon van Klaas de
Keeke is niet meer. Op 46-jarige

leeftijd is hij veel te jong aan een
ongeneeslijke ziekte overleden. Ik
kende hem als een bijzonder
mens. Wars van alles wat in zijn

ogen maar enigzins riekte naar on-

recht en willekeur. Immer bereid
te vechten voor zijn zaak. Zijn fa-

milie en vriende waren hem heilig

en aan zijn spullen hoefde je niet

te komen. Regelmatig lag hij dan
ook in de klinch met de plaatselij-

ke en regionale overheid.
De duinen waren zijn terrein.

Daar voelde hij zich als een vis in

het water. Velen noemden hem
een 'dissident'. Een vrijbuiter in

hart en nieren. Twee jaar geleden
kwam hij voor de zoveelste maal
in aanvaring met het wettelijk ge-

zag. Ten behoeve van het Gran Do-
rado bungalowpark diende ook hij

van zijn landje in de duinen te

verkassen. Visser protesteerde.
Het mocht niet baten. Van ellende
stak hij de boel in de fik en ging de
bestuurders van de buldozers, die

zijn negotie onder wilden schui-

ven, te lijf.

Ukkie jr., zoals hij in de volks-

mond werd genoemd, kreeg het
gelijk aan zijn kant. Gan Dorado
schonk hem een nieuwe loods en
de gemeente bezorgde hem een
stuk grond aan de Kamerlingh
Onnesstraat, waar hij verder zijn

handel kon drijven. Nog maar al te

goed herinner mij de receptie die

hij destijds als bewijs van zijn

overwinning had georganiseerd.
De hapjes en drankjes had hij we-
ten los te peuteren bij de toenmali-
ge directeur van het park, Jim
Vermeulen. De receptie werd
druk bezocht.

Ze waren er allemaal. Wethou-
ders, raadsleden en ambtenaren
verdrongen elkaar om Ukkie ge-

luk te wensen met zijn nieuwe on-
derkomen. Tussen de felicitaties

door sprak ik met hem. Met een
vette knipoog liet hij mij weten,
het hele zooitje toch maar mooi in

de maling te hebben genomen.

Verlies
Zoals ik al zei: dinsdagmorgen

is hij in zijn geboorteplaats stijlvol

begraven. Het afscheid vond
plaats onder de klanken van zi-

geunermuziek. Zijn laatste gang
werd slechts bijgewoond door fa-

milie en vrienden. Onder hen be-
vonden zich voornamelijk Zand-
voorters. Een wethouder, raadslid
of ambtenaar heb ik niet gezien.
Na afloop werd er slechts koffie
met cake geserveerd. Ukkie is dus
niet meer. Met weemoed heb ik

afscheid van hem genomen. Zijn
vrouw en dochter wens ik alle

sterkte bij het verlies van deze bij-

zondere dorpsgenoot.

Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

• Nico Visser, ook wel Ukkie jr., was altijd in de duinen te vinden. Toen
hij precies twee jaar geleden zijn landje moest verlaten, stak hij als

protest de boel in de fik.
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier
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Personeel
aangeboden

Van Gennep
electro

Erkend installateur

Tel 02507-14852

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen

Oppas gevraagd/
aangeboden

Oppas biedt zich aan Alleen

overdag Tel 02507 17357

Divers personeel gevraagd

Holland Optical Company B V

het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek

zoekt voor haar optische receptslijpenj

produktiemedewerkers

U kunt in een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid

worden tot optisch glasbewerker of coating operator

Wij vragen
- opleiding op LTS niveau
- bereidheid in ploegendienst te werken
- dat u accuraat en netjes bent
- leeftijd 18 25 jaar

Sollicitaties te richten aan

Holland Optical Company B V
Vernjn Stuartweg 42 Postbus 234
1110 AE Diemen

Informatie

dagelijKS tussen 10 00 en 12 00 uur

telefoon 020 6903331 (Mw A Timmerman)

Onroerend goed
te koop aangeboden

Zandvoort
Kam Onnesstraat 21

Bedrijfspand met fraaie bovenwoning totaal 475 m2 eigen

grond Indeling parterre werkplaats kantoor en opslagruim

te totaal 217 m 2 netto Binnenterrein en voorterrein Boven
woning 3 kamers keuken badkamer toilet groot zonnig

terras

Vraagprijs ƒ397 000,-
Lam Makelaardijk BV lid NVM tel 023 319485

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 27 en dinsdag 28 januari

Aanvang 19 30 uur

KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG 25 en 26 januari

Veel inboedels antiek en curiosa Frans Halslaan 33

Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020 6473004

GRATIS
Wonmggids van Zandvoort

CEflfE makelaars o.g. L|J

Tel 02507-12614 NVM

Uitgekeken op terracotta zin

in geheel iets anders schaft u
dan een HAVE aan' Een
beschilderde bloempot in uw
gekozen kleuren 18 cm ƒ25
en 24 cm ƒ30 Verkoop op
bestelling Hema Veken Dr
JG Mezgerstr 91 Zand
voort Tel 30103

voor de particulier

5 regels

Gratis

!

GRATIS MICRO'S
woiden geplaatst onder de

navolgende \ ooiwaarden

• inzenden uitsluitend via

de bon (met telefonisch) • aan balie

kantooi zijn opgegeven

• \eiloien/ge\onden • weg/aan

komen lopen/vliegen • maximaal

5 i egels o alleen voor particuhei

gebruik • het aangebodene mag met
boven ƒ300 uitkomen

NIET GRATIS
zijn • alle Micro's gioter dan 5 regels

o blieven onder nummer • de verkoop

van uit hobby verkregen artikelen

• wonmgruü • personeel

gevraagd/aangeboden • onroerend

goed te koop/te huur

gevraagd/aangeboden o commerciële

Micro's

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

Gebiuik bij het invullen van uw tekst

de coupon en voot iedere lettel, punt,

komma of cijfer een vakje

Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vnj Schrijf per ïegel hele

w ooi den of letteigiepen

Zoals het v ooi beeld aangeeft

T
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Volleybalbondscoach Harry Brokking heeft, na het oplossen van diverse conflicten, eindelijk rust gevonden
'

Verwacht van mij geen schokkende uitspraken
9

Volleybalbondscoach Harry Brokking
heeft zijn 'stamkroeg' in Amstelveen. De
Bankrashal, met aanpalende accommoda-
ties zoals kantine en biljartcentrum, is zijn

tweede thuis. Hoewel hij af en toe wat
conflicten gehad heeft met zijn oude club
Martinus, wordt hij daar niet weggekeken.
In tegenstelling tot andere sporthallen in
den lande, waar sommige eredivisieclubs
hem liever kwijt dan rijk waren als hij

kwam kijken of er nog volleyballers rond-
liepen die hij in het Nederlands team kon
gebruiken. Officieel is Brokking per 1 fe-

bruari bondscoach af en hoeft hij niet
meer naar wedstrijden in Apeldoorn of
Geldrop. „Nu kan ik bij Maaseik gaan kij-

ken naar een topwedstrijd. In Belgié hangt
er tenminste nog wat sfeer rond volleybal-
wedstrijden. Ik snap nog steeds niet waar-
om dat in Amstelveen niet mogelijk is.

Niemand lijkt zich te realiseren dat de
Nederlandse top uit deze regio komt."

door Joris Spuesens

ER IS VEEL geschreven en gepraat over
de beëindiging van het contract tussen
de Nederlandse volleybalhond (NeVo
Bo) en Harry Brokking Amstelvener

Brokking is blij dat de zaak definitief afgesloten
is „Nu de zaak geen nieuwswaarde meer heeft,

laat de pers me met rust De meeste journalisten
kennen me en weten dat ze van mij geen schok
kende uitspraken meer hoeven te verwachten "

Brokking heeft zich inmiddels neergelegd bij de
loop der gebeurtenissen en ziet absoluut geen
redenen om met modder te gooien De komst van
zijn oude 'leermeester' Arie Selinger is nu bijna
onvermijdelijk en dat was voor hem voldoende
aanleiding om te vertrekken Hij legt uit waarom
„Er zou onvermijdelijk een tweedeling ontstaan
in het team Bepaalde spelers, waar Ron Zwerver
en Edwin Benne zeker bij horen, zouden zich op
Arie richten, terwijl anderen zich toch nog steeds
tot mij zouden wenden Wanneer twee mensen
zich te nadrukkelijk bezighouden met het team
zou het gewoon onduidelijk worden wie er nou
eigenlijk de beslissingen neemt".

Twijfelen
„Het resultaat bij de Olympische Spelen moet

de komst van Selmger rechtvaardigen Vooral
Ron Zwerver begon steeds sterker te twijfelen of
het team de gestelde doelen kon bereiken Hij
hoorde na het EK dat Selinger weer vrij was en
heeft er op aangedrongen om hem terug te halen
Ik kan er begrip voor opbrengen dat hij liever een
eerste plek haalt met Selmger dan een derde met
mij Hoewel Zwerver tegen de terugkeer was van
zijn ex teamgenoten, die num Italië spelen, zal hij

• Harry Brokking weet
nog niet welke nieuwe
functie hij in de toe-
komst krijgt: „Tot augus-
tus heb ik de tijd om
daarover na te denken".

Foto Luuk Gosewehr

het hoogstwaarschijnlijk ook wel accepteren dat
Selinger die spelers weer selecteert Alle principes
moeten wijken voor Olympisch goud "

De NeVoBo zocht aanvankelijk naar een compro
mis en wilde alle partijen tevreden stellen Brokking
had al snel in de gaten dat zijn wensen in ieder geval
niet vervuld zouden worden „Het was duidelijk dat
er versterking moest komen van de technische staf
Vergeleken met onze buitenlandse concurrentie
hebben wij een klein begeleidingsteam "

Brokking stelde verschillende assistenten voor,
maar zodra bekend werd dat volleybalgoeroe Sehn
ger zich als 'assistent' beschikbaar stelde, verbleek
ten al deze namen Selinger heeft nog via Martinu
strainer Marco Brouwers geprobeerd om Brokkmg
van zijn vertrek te laten afzien en vroeg en passant of
Brouwers als assistent bondscoach wilde gaan fun
geren

Slachtrijpe koe
In Match, het sportprogramma van Frits Barend

en Henk van Dorp, werd Brouwers aan de tand
gevoeld over dit onderwerp Veel duidelijkheid gaf

dit gesprek niet In het vaste programmaonderdeel,
waarin de gast uit drie cadeau's mag kiezen, was
Brouwers echter wel heel beslist Hij koos voor een
slachtrijpe koe Hij liet echter in het midden of hij

de opvolger wordt van zijn 'niet aangetrouwde zwa
ger' Brokkmg, die immers ook ooit begon als assis

tent van Selinger

Als hij wel diens opvolger wordt, levert dit wel een
wrange samenloop van omstandigheden op Want
Brokking stelde zelf een tijd geleden voor om Brou
wers een baan als assistent aan zijn zijde te geven
De NeVoBo wees dit toen resoluut af De onver
stoorbare Brokking laat nu niets blijken van een
teleurstelling, als die er al zou zijn „Marco heeft
inderdaad eventjes geprobeerd om mij af te laten
zien van vertrek, maar hij kent me te goed om lang
door te zeuren Dat hoef je helemaal niet drama
tisch op te vatten We hebben er twee minuutjes
over gepraat en voor zover ik weet, is het nog verre
van zeker dat Marco de nieuwe assistent van Sehn
ger wordt

"

Wat zijn nieuwe functie in de toekomst wordt,

blijft ook voor Brokkmg nog een geheim ,Tot au
gustus heb ik nog de tijd om daar over na te denken
Dan begint het nieuwe volleybalseizoen Ik denk
met dat het eenvoudig is om terug te keren naar
mijn oude beroep als leraar lichamelijke opvoeding
Ik had twee vaste aanstellingen, die ik opgegeven
heb om me full time bezig te houden met het Neder
lands team Het is toch nog steeds een gevecht om
zo'n baan in het onderwijs te krijgen en vast te

houden '

De uit het Gelderse Ede afkomstige Brokking
heeft tot nu toe niet de klagen over zijn sportcarrie

re Nadat hij op zijn zestiende het schooljaar in Ede
afgemaakt had, reisde hij zijn ouders achterna, die
inmiddels naar Aalsmeer verhuisd waren Tot die

tijd voetbalde hij Pas op zijn zeventiende begon hij

met volleybal, omdat hij voor de Martinusjeugd
werd gevraagd

In die tijd was dat nog een 'nederige' derde divisie

club, die echter wel al de finaleronde van de Europa
cup I m de Bankras organiseerde Binnen enkele
jaren stoomde het team op naar de eredivisie om

daar, met uiUondeung van een seizoen niet meei
uit te vei dwijnen en zelfs jarenlang te dormnei en
Sinds vijf jaar woont Brokkmg ook zelf in Amstol
veen
Gloedvol vei telt Bi okking ovei de club waai van

hij mi al twintig ]aar onafgebi oken lid is» De laat

ste tijd als lid van heren 5 een team in de piomo
tieklasse dat bijna ïedei seizoen een plaatsje in de
hogere divisie atdwingt Martinus i dat een klas
se hoger speelt degiadeert bi)na ïedei seizoen uit

de derde divise, maai kan als opleidmgsteam op
hoog niveau competitie blijven spelen omdat he
ren 5 zijn plaats, in de dei de divisie weei afstaat
Bi okking , Martinus is een echte Amstelveense

club, met een indrukwekkend technisch kader
Toen we jaar na jaar ongeslagen kampioen wer
den vond het publiek het echtei niet meer mte
ressant om te kijken Daai na vertrok de hele se
lectie naar het Nedeilanas team omdat het pla
fond bereikt was Martinus zat vast en kon het
niveau alleen nog verbeteren door veel mternatio
nale wedstrijden te spelen De stap om het team
van de vereniging te scheiden was onvei mi]deh]k
Na het vertrek van het eerste team vond het Am
stelveense publiek het echter met meei interes
sant om naar een ploeg te kijken die moeite moest
doen om zich te handhaven Wat vei wachten ze
nou eigenlijk9 Iedere week een Europacupwed
strijd die Martinus op het nippertje wint'

Constructie
Hoewel Brokkmg nog steeds achter de toenter

tijd gekozen constructie staat twijfelt hij er sterk
aan of het Nederlands team m deze vorm succes
sen blijft boeken
„Straks selecteert Selmger ongetwijfeld de Ne

derlanders uit de Italiaanse competitie Na de
Olympische Spelen vertrekken waarschijnlijk
ook de andere belangrijke spelers naar het buiten
land Ron Zwerver heeft al een conti act getekend
in Italië Voor belangrijke interlands kan de
bondscoach met meer om hen heen zodat de
constructie met een apart Nederlands team ge
woon met meer werkt De achterblijvers kunnen
geen internationale ervaring op doen en de Neder
landse competitie is nog steeds te zwak om inter

nationaal gelouterde spelers op te leiden Als we
met oppassen krijgen we na deze talentvolle gene
ratie een gat en gaat het weer bergafwaarts met
het Nederlandse niveau Net zoals m Zweden ge
beurt
Verhuisplannen bijvoorbeeld naar het fman

ciele volleybalparadijs België waar zijn makkers
Goedkoop en Buijs de Martmusopleidig te gelde
maken, heeft de samenwonende Brokkmg voorlo
pig nog met

„We wonen prettig in Amstelveen Hier is ten
minste ruimte voor kinderen die buiten willen
spelen en voor mij is Amsterdam lekker dichtbij

Ik heb veel gezien van de wereld, maar Amster
dam blijft voor mij toch de gezelligste stad Als ik
een baan in het buitenland krijg zal ik toch eerst
moeten afwachten of het daar bevalt zodat ik
daar eerst een tijdje m een flatje ga zitten voordat
ik definitieve stappen onderneem '

Hetty Heyting stond aan de wiegvan het minder tuttige en
voorspelbare kindertheater, voor zover er al van theater voor
dejeugd sprake was in dejaren zeventig. Hetzelfde principe
dat ze voor haarjeugdprogramma's hanteert probeert ze nu
uit op volwassenen: een verhaal vertellen waarbij geen enkel

middel wordt geschuwd. Met 'Een groot misverstand'
(zaterdag 15 februari in het Cultureel Centrum aan het Plein
60 in Amstelveen) staat Heytingna twaalfjaar weer zelfmet
een avondvullendprogrammaop deplanken. Een gesprek

met deze turbulente persoonlijkheid die tijdens het
interview een bijna bedeesde indruk maakt. „Ik verspil mijn
energie niet aan futiliteiten, maar bundel de power die inme
zit voor mijn werk", verklaart ze haar rustige verschijning

die ochtend.

DoorJanna van "Veen

In plaats van een vakantiebaantje
achter de kassa van de plaatselijke
kruidenier verdiende Hetty Heyting
op haar vijftiende al wat extra's met
optredens voor bijvoorbeeld de Ju
niorenkamer Met zelf geschreven
teksten en gecomponeerde liedjes

onderhield ze niet alleen de Veluwse
bevolking waar ze zelf toebehoorde,
maar trad ook op in de omgeving
van Utrecht en Amsterdam
„Ik ben van klems af aan met van

alles en nog wat bezig geweest Van-
af mijn zevende had ik pianoles en
tot groot ongenoegen van mijn lera-

res experimenteerde ik met Beetho
ven Ik nam geen genoegen met die
kant en klare composities, maar
verzon er zelf van alles bij Ook was
ik hoofdredactie van de schoolkrant
die ik tot literair tijdschrift probeer-
de te verheffen Op mijn achttiende
vertrok ik eindelijk naar Amster
dam voor een opleiding aan de
Kleinkunst Academie"
Hoewel ze denkt dat het voor kin

deren heel goed is om buiten op te

groeien („Het is zo spannend buiten,
je kunt je uitstekend verstoppen in
de bossen") was ze blij de 'landelijke

idylle' te verruilen voor het stadsle
ven „Als je echt in mensen geinte
resseerd bent, moetjem de stad zijn

Wat dat betreft was Amsterdam een
verademing Moet er trouwens ook
niet aan denken ooit nog uit deze
stad weg te gaan Als je zolang echt
afgelegen hebt gewoond, wil je heus
niet meer terug naar het platteland"

Een stunt
In 1975, na drie jaar Kleinkunst

Academie, richt Heyting samen met
wat medestudenten kindertheater
'Potverdrie' op „Dat was in het ka
der van het praktisch jaar en was

• Hetty Heyting: „Ik heb best een
hoop temperament. Maar ik spaar
mijn energie en bundel op die ma-
nier een gigantische power die er op
het toneel uitkomt. Het is heerlijk

bevrijdend af en toe uit te barsten"

foto Luuk Gosewehr

Heyting schuwt geen enkel middel in nieuw programma

'Theater is vaak zo conventio
eigenlijk meer een soort stunt We
brachten baanbrekend kmderthea
ter met soms heel heftige teksten
We ontlokten heel veel reacties, zo
wel negatief als positief Duidelijk
was dat de kinderen die naar ons
kwamen krjken zich heel erg betrok
ken voelden brj deze vorm van thea
ter Wat we deden was bijvoorbeeld
een lied zingen vol vieze woorden
Dan vroegen we die kinderen of ze
nog viezere woorden kenden Nou,
dan kreeg je een stortvloed over je

heen Heerlijk En er was niets qua

kindermatinees in die tijd Toen
Hans Snoek zag waar we mee bezig
waren heeft hij ervoor gezorgd dat
we tussen programma van het Shaf
fy theater werden gepland 'Potver
drie' werd echt een hit"
Twaalf jaar lang was Heyting de

'Kleutertje Luister van de jaren
tachtig', zoals ze het zelf noemt Ze
presenteerde jaren het radiopro
gramma 'Snotneus Ahoy' (pas nog
herhaald), en tot oktober vorig j aai

'Leuterkoek en Zandgebak' Ze
speelde verschillende rollen in de tv

serie Familie Knots en sprak de
stemmen in van de tv serie 'Vrouw
tj e Theelepel' Met al die radio en tv

activiteiten is ze inmiddels gestopt
Maar niet met het jeugdtheater En
kele weken geleden ging de door
haar geschreven jeugdmusical 'Hoe
verzinje het' m het CCA in premiere
Vandaag (woensdag) werd deze

nieuwe produktie van de Stichting
Jeugdkomedie Amsterdam voor het
Amstelveense publiek geprolon
geerd Heyting is met helemaal te

vreden met de manier waarop de

musical uit de verf is gekomen Ik
had er zelf wat meer gi ïp op willen

hebben, ook op de regie maar dat is

door tijdgebrek met gelukt Hier
door is het toch iets anders, iets

vlakker gewoiden dan mijn bedoe
hng was Maai dat maakt de musical
op zich niet minder leuk hoor" ver

zekert ze
Heyting meent dat de kwaliteit

van het jeugdtheater in het alge

meen de afgelopen jaren tot grote

hoogte is gestegen Wat theater voor
volwassenen betreft bespeurt de 38

jarige Heyting echter een grotere te

rughoudendheid

„Theater voor volwassenen is veel
conventioneler Stel je voor dat je

een theaterstuk met in een noemer
kunt vangen Dat is voor de meeste
theatermakers iets ondenkbaars
Met 'Een groot misverstand' laat ik
zien dat je wel theater kunt maken
dat niet in een hokje past Je vertelt

een verhaal en gebruikt alle mogehj
ke middelen om dat verhaal te on
dersteunen Wat de thematiek be
treft ga ik heel rigoureus te werk
Daarmee week je emoties los bij het
publiek Niet eens bewust trouwens
Dat gebeurt gewoon Als je het dan
een naam wilt geven kun je zeggen
dat ik psychologisch geëngageerd
theater maak"

Het verhaal gaat over een (onder
andere 'relatieverslaafde ) \ rouw
die door een misverstandje in een
afgelegen steeg terecht komt waar
ze door een zeer aantrekkelijke
maar ook heel gemene machojon
gen wordt overvallen In die paar
bedreigende seconden ziet ze in een
flits haar leven \oorbijgaan Het pu
bliek maakt kennis met haar man,
haar overheersende moeder en nog
meer figuren uit haar omgeving
Via sketches en liedjes, met nau

welijks decorvoering maar vooral
lichteffecten worden door Heyting
en haar twee mannelijke tegenspe
Iers (Martin van den Ham en Michel
Sorbach) begrippen als macht, ero
tiek ( Daar gaan we echt heel ver
m ) een hoop bedrog en schuldge
\ oelens over het publiek uitgestort

Het is zo pijnlijk herkenbaar dat
de mensen in de zaal soms heftig
ïeageien Of er wordt vreselijk gela
chen of ze gaan zich er mee bemoei
en en roepen 'klootzak' als die echt
genoot voor hun gevoel echt te vei

gaat'

Veel power
Zo rustig met haar pratend in die

huiskamei in die typisch Amstei
damse buurt, kun je je bijna niet
voorstellen dat ze grove teksten over
het publiek uitstort of dat ze met
haar fiele verschijning als een TGV
over het toneel raast , Er zit best
een hoop power in me hooi" lacht
ze wanneer haar gevraagd wordt
naar haar bedeesdheid van dat mo
ment

„Wanneer je met een hoop tempe
rament in je hebt kun je dit werk
helemaal niet doen volgens mij
Maar ik spaar mijn energie en bun
del op die manier een gigantische
power die er 's avonds op het toneel
uitkomt Ik kan ook een knalharde
stem opzetten en ik moet zeggen dat
het heerlijk bevrijdend is om af en
toe uit te barsten"

Conferentie
over computers
in Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Computers

en de snelle ontwikkeling van
de automatisering hebben ge
volgen voor gehandicapten De
computer werd een hobby, ook
voor mensen met een handi
cap Over de toepassingen en
mogelijkheden van de compu
ter voor gehandicapten houdt
de stichting Werkverband
Emancipatie en Belangenbe-
hartiging Lichamelijk Gehan-
dicapten Zmd-Kennemerland
('t WEB) houdt m de maand
maart een conferentie m
Nieuw Unicum
Tot voor enkele jaren geleden

werd van mensen met een hchame
lijke handicap gedacht dat het voor
hen onmogelijk zou zijn om aan het
arbeidsproces deel te nemen De in
voering van de Wet Arbeid Gehandi
capte Werknemers (WAGW) in 1986
was een poging om aan dat denken
een wending te geven De snelle op
komst van de automatisering werkte
mee aan een positievere benadering
van de lichamelijk gehandicapten m
het arbeidsproces Zelfs wanneei
mensen over een betrekkelijk germ
ge handfunctie beschikken is het
nog mogelijk om, vanuit een rol

stoel, een computer te bedienen
Voor visueel gehandicapten zijn aan
passingen mogelijk en ook mensen
met een gehoorstoorms kunnen
over het algemeen met geautomati
seerde apparatuur overweg

Daarnaast kan automatisering
voor \eel mensen een voorwaarde
scheppen om langer m hun eigen
thuissituatie te blijven wonen De
deur die op afstand geopend kan
worden, lichten en goidijnen die
vanaf een centrale plaats bediend
kunnen worden geautomatiseerd?
keukenapparatuur en met lampen
uitgeruste telefoons en deurbellen
zijn toepassingen die het leven van
lichamelijk gehandicapten kunnen
veraangenamen
Om een beeld te geven van de ver

schillende mogelijkheden op dit ter

rem, met name aan potentiële ge
bruikers, organiseert 'tWEB de con
ferentie 'Handicap en Computer
Deze zou aanvankelijk vrijdag 17 ja

nuari gehouden worden maar is uit

gesteld tot in de maand maart D^
exacte datum is nog onbekend Auto
matisenngsbedrijven verlenen hun
medewerking aan de conferentie
door middel van stands demonstia
ties en lezingen Nadere infoi matie
Stichting 't WEB, Kampeivest IA
2011 EW in Haarlem Tel
023 311834

„(T» „(O-*
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Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle

edities van Weekmedia, t.w. : Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amsrelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dog tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-Ó656321.
Schrilteli|k : Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus I56, 1000 AD Amsterdam.

Algeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31

Amsterdam.

Algeven kan ook bij de volgende Weekmediakanloren.-
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,

Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezil zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Austin

Audi

Centrum
Autovroon
(Audi/VW-dealer)

VANWEGE DE BESTE PRIJS!

80, kersenrood, sportv '90

80 diesel, cyclaam met. .
..'88

80 Olympiade, wit '91

80 1800, blauw met '89

80 1800, sportv., blauw .
..'89

80 1800, rookzilv. met. . .
'88

30 1.8 S Serret '87

30 2.0, nieuwste model .
..'91

30 diesel, blauw met '89

30 Turbo diesel, alpinewit .'89

30 1900 diesel, blauw met.. '91

30 1900 D, schuifdak '90

30 2.3 Serret sport '89

90 Coupé, tornadorood . .
'91

100 2.3, ABS, vele opties .'89

100 2.3 Turbo, 170 pk . .
..'88

100 2.8 CD, airco etc '91

I00 2.8 CD Quattro '91

Autovroon
/ANWEGE DE BESTE AUDI'S
Contactweg 47, 020-6869611.

Lod. v. Deysselstraat 77
020-6116715

BMW

Asmoco
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-serie

bj. '83 t/m '91

Inruil/leasing/financiering

020-6943093

Citroen

AX GT i, bj. '89, 27.000 km.,

Vraagprijs ƒ 16.000.-. Inruil

mogelijk. Tel. 075-163008.

Citroen AX 1.0 E, '88
. 10.950

Citroen AX 1.1

K-way, '89 12.450

Citroen BX 1.6 RE, '89 19.900

Citroen BX 1.6 TRI, '87 13.950

Citroen BX 1.9 TD, '90 27.500
Fiat Panda 1000 CL,
'90 12.250

Peugeot 205 GR, '90
. 19.900

Peugeot 505 SX 1.8,

'86 10.750

Renault 5 SL, '88 .... 11.750

VW Jetta 1.3, '87 .... 14.250

Ford Sierra 2.0 Cl., '89 22.950

3-12 mnd. gar., ANWB.-gek.

OTO//ICI CITROEN
02940-16661

HOGEWEYSELAAN 21

WEESP

CX 22 RS Familiale break 8
pers., '88/24.500. BX 16 TGI
break 4/'91, LPG 28.000 km.

ƒ 28.500. 4 x BX RD break, '89

v.a. ƒ16.500. BX turbo break
diesel '88, schuifd. ƒ 18,500. BX
RD break, '87 ƒ 12,900. BXTRD
'88 ƒ13.900. BX TD '90

ƒ17.500. BX 19 D, '84 ƒ 4500.

BX 19TZI '90/22.500. BX 19
GTI, '89 ƒ 18.500. BX 19 TRS
LPG, '89/18.500. BX 16 TGI,
'90 ƒ 18.900. BX 19 TRD, '88

ƒ 13.900. BX 16 TRI LPG, '89

ƒ 18.500. BX TRI, '88 schuifd.,

ƒ 12.900. BX 14 RE LPG, '89

/ 13.900. BX 14 TE '89/ 13.900.

BX14RE, '88, ƒ 12.500. AX 11

RE '89, schuifd, ƒ11,900.

Visa Garage
Houtmankade 37

Amsterdam, 020-6278410.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

BX BEAUTY (type 16V)

70.000 km., bj. '88, / 13.500,-

Tel.: 075-163008.

EEND, 2 CV6, bj. '83, rood,

nieuw dak, vraagprijs ƒ2000.
Tel. 020-6115748.

Renault 5 TR, bj. 7-'90, 1e eig.

53.000 km., zwart, 24 mnd.
garantie mogelijk.

Tel. 02979-84866.

AX
ƒ 55,- per dag

incl. BTW en verzekering

en o.a. BX en ZX
Tel. 020-6932750

S. Stevinstraat 12a, A'dam

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Fiat

Fiat Panda 750 L,

'Carrara/87 8.500
Fiat Panda 750 CL, '89.10.500

Fiat Panda 1000 CL, '89.10.950

Fiat Uno 45
'Champ', '88 12.450
Fiat uno 60 S, '87 11.950

Fiat uno 1.4 S, '91 ....20.950

Fiat uno 60 aut., '87
. ..13.950

Fiat Tipo 1.4 i.e., '91 ...21.950

Fiat Tipo 2.0 Gl, '91
. ..31.950

Fiat Tempra SX,

1.6 GT, '91 28.500

Lancia Delta GT,
'San Remo', '89 19.750
Lancia Dedra
1.6 i.e., '90 28.750
Lancia Thema TD, '87 .19.500

Honda Aerodeck
2.0 EX, '86 17.950
Renault 5 TL, '86 8.750

3-12 mnd. gar., ANWB.-gek.

CASPARUS FIAT-LANCIA
02940-15108

AMSTELLANDLAAN 1

WEESP

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

T.k. van 1e eig. Fiat PANDA
Carrara, bj. mei '87, 68.000 km.
Tel. 02993-69903/65394.

• „SHOWROOM",
de autorubriek

voor Amsterdam
en omgeving.

Tel. 020-6658686.

Ferrari

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng-

de Lincoln's 7,85 m. lang, wit

en blauw, type '91. Bel

Meijers BV: 030-444411.

Ford

± 12 GEBRUIKTE

Scorpio's

in perfecte

A 1 conditie

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i

Diesel, 5-bak, L.P.G.

Prijzen van ƒ 18.650-
tot ƒ 34.650-

Bel voor informatie

OFF. FORD DEALER
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.

Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441.

Hyundai

Weet u het nog!

Minstens 2 jaar garantie op
onze gebruikte Hyundai's.

Pony 1.5 L esprit 3 drs bj. '91

Scoupe 1.5 GTI geel . bj. '91

Lantra 1.6 GLSI autom. bj. '91

Sonata 2.0 GLSI bj. '91

Lantra 1.5 GLSI bj, '91

Pony 1.5 L 3 drs rood bj. '90

Pony 1.5 GLS 3 drs .. bj. '89

Pony 1.5 GLS aut. Ipg bj. '89

Pony 1 .5 L sonnet bj. '89

Pony 1.5 GL 3 drs ... bj. '88

Pony 1.5 L 5 drs bj. '87

Autokrooy t.t. Vasumweg 32
(a.d. Klaprozenweg)
A'dam. 020-6310615.

Lada

Lada 1200 S 1986, 49.000 km,
1e eig., i.z.g.st., ƒ2.500, APK
'93. 020-6004181 na 18 uur.

Van part. Lada 2105, b.j. '89,

perf. staat, km stand 35.000.

Vr.pr. ƒ 6900. Tel.: 075-156214.

Van part. Lada Samara 1. 5 k.

3. d. juni 90, wit, 25895 km, als

nw. ƒ 11750, tel. 020-6193584.

Mazda

Ford Scorpio 20 cl, 10/87, APK
'93, ƒ11.750,-. Inruil financie-

ring. Tel.: 02159-19284/18711.

Ford Taunus 16 L, '80,

goede auto met APK ƒ 750,-

020-6278410.

T.k. weg. bedr. auto, Ford Scor-

pio aut., zwart, b.j '87, i.z.g.st,,

APK. Vr.pr ƒ13.500. Tel:

02990-34283.

Wegens leasen zeer mooie
Ford Escort 1400 Bravo, bj. mei
'87, APK juli '92, Vr.pr. ƒ8500.
Tel. 020-6473378.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel. 020-6433733.

J. LANCKER BV MITSUBISHI
occasions 3-24 mnd. garantie.

Weesp tel. 02940-16619.

Mitsubishi Lancer 1.8 D. b.j.

eind '86 APK i.z.g.st. Vr.pr.

ƒ7500. 02990-34283.

Nissan

Sunny 1.3, Combi, rood, Lpg.

bj. 8-'87, 93.000 km.
24 mnd garantie mogelijk.

Tel. 02979-84866.

Nissan Micra 1.2 LX
7/89, 34.000 km., rood,

TOYOTA BROUWER
.

Tel. 6360401

Opel

Kadett 1.3 L, bj. 9-
'89, 27.000,

1e eig. Zwart, 2 jr. gar. mog.
Tel.: 02979-84866.

Opel MANTA type GTE, 2.0i, bj.

'81, APK 25-10-'92. Vr.pr.

ƒ2000. Tel. 02990-40405.

Mazda 323 GLX, 5-drs„

bj. 9-'87, rood, 71.000 km.,

1e eig., 12 mnd. garantie mog.
Tel. 02979-84866.

Mazda 929 S 2.2i GLX Aut.

demo; nu ƒ54.000.- kent.

blank. Mazda D. 02908-3231

T.k. v. part. Mazda 626 GLX
Coupé 10e '88 L.P.G. pr.

ƒ 15.500,-. 02990-23734.

Mazda 626, 4-drs, GLX, L.P.G

10/89, 87.000 km. wit

Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS

Constant keuze uit 100 auto's

Burg. D. Kooimanweg 7,

Purmerend 02990-22551.

Opel Corsa 1.3 S
1/88, 58.000 km. Grijs

TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

Opel Kadett 1.3. S, 4-drs.,

7/86, 78.000 km. bruin.

TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

•SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Oplage 750.000 ex.

Elke week in Het Parool èn
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.

Tel. 020-6658686.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?

Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u

contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.

In Het Parool en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752.500
exemplaren

Geefnu uw advertentie op via cfeze bon

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst r

spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaa!

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

Naam:

Adres:

Postcode + Plaats:

Telefoonnummer:

\
In

23-C-
4 dagen zo'n 752.500

vonkende verkoop-
contacten.

. Handtekening:

.

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor

1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
prijs excl. prijs incl.

ie\



Resultaten was-

droogautomaten

vallen tegen
VOOR kleinbehuisden kan

een was-droogautomaat
(een machine die zowel

wast als droogt) een uitkomst
zijn. Aan deze machines kleven
echter ook bezwaren: wassen
en drogen in één keer is vaak
niet mogelijk en het energie- en
waterverbruik zijn nogal hoog.

door Gcrrit Jan Bel

Dat zijn de belangrijkste conclu-
sies uit een onderzoek dat de Stich-

ting Vergelijkend Warenonderzoek
uitvoerde naar negen merken en ty-

pen was-droogautomaten.

De geteste machines kosten tus-

sen de ƒ 1500 en ƒ3000. Zeker niet

weinig, maar de testresultaten val-

len tegen. Slechts vier van de negen
kregen de beoordeling 'goed'. Bij één
machine kwam de gedroogde was er

zelfs lichtgeschroeid uit.

De was in de machine stoppen en
daarna droog in de kast leggen zou
ideaal zijn. Helaas blijken was-auto-
maten dat meestal niet te kunnen.
Na het wassen moet het wasgoed
altijd worden losgeschud om prop-
pen te voorkomen. Bovendien moet
bij gewoon katoenen wasgoed een
volle machine na het wassen altijd

in twee porties worden gedroogd.
Dus niet vuil in de machine en
schoon en droog eruit.

Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overmaken op
l'ostbanknummer 1477321 t.n.v. SVWO, Den
I laag en onder vermelding van 'was-droogau-
tomaten'.

Burgerlijk Wetboek
Met ingang van 1 januari is een

aantal delen van het nieuwe Burger-
lijk Wetboek ingevoerd. Vooral voor
consumenten een goede zaak, want
hun rechten zijn goed uitgebreid. Zo
zijn er nu gunstiger regels bij koop
en is er een grote schoonmaak ge-

houden onder allerlei voor de consu-
ment zeer nadelige kleine lettertjes

in de voorwaarden van leveranciers
en dienstverleners. Om een voor-
beeld te noemen: als u een tweede-
hands auto koopt, zal de verkoper
(als ter zake kundige) u (als leek)
goede informatie moeten geven. Dat
wil zeggen dat hij ook verplicht is de
eventuele niet zichtbare mankemen-
ten van de auto te vermelden. Dit is

maar een van de vele onderdelen
waarop de consumentenrechten zijn

verbeterd.
In verschillende consumentenbla-

den van deze maand is uitgebreide
informatie over de nieuwe wetge-
ving opgenomen. In de Consumen-
tengids van de Consumentenbond
en Koopkracht van Konsumenten
Kontakt zijn dit artikelen die een
algemeen karakter dragen. In De
Woonconsument van de 'Vereniging
eigen huis' wordt specifiek aandacht
geschonken aan het (ver)kopen van
een bestaand huis.

Video-cassettes
In het januari-nummer van Audio

& Video Totaal grote aandacht voor
een uitgebreide test van video-cas-
settes. Maar liefst 74 tapes werden
(ook letterlijk) onder de loep geno-
men: 33 'full-size' VHS-cassettes, 9

van het type VHS 'Compact', 10 Su-
per-VHS-cassettes, 6 Super-VHS-C,
12.8-mm- cassettes en 4 voor Hi8. De
onderlinge kwaliteitsverschillen
tussen de merken en typen die op de
verschillende onderdelen in de kop-
groep zitten zijn gering, zo conclu-
deert A&VT.

Tweedehands auto's
De Consumentengids (januari) be-

keek de garanties die op tweede-
hands auto's worden gegeven en
kwam tot de conclusie dat die nog
niét; altijd voldoen aan de nieuwe
wet-(zie hiervoor het stukje over het
nieuwe Burgerlijk Wetboek). De
meest voorkomende garantie is die
van :de Bovag. De garanties die dea-
lers 'van een bepaald automerk ge-
ven, zijn veelal de Bovaggarantie
zelf, maar dan onder een eigen naam
uitgebracht en zij kennen soms ex-
tra's. Enkele merken hebben een ei-

gen garantie.
Niet iedereen koopt een nieuwe

auto, al zou je dat kennelijk (moe-
ten) geloven als je leest waar de aan-
dacht van de autobladen hoofdzake-
jijk naar uitgaat. AutoWeek besteedt
in de- rubriek Tweedehands al enige
tijd 'aandacht aan de kwaliteit van
bepaalde autotypen. Informatief
voor de grote groep lezers die geen
nieuwe auto zullen kopen. Sinds
kort heeft ook de Autokampioen een
dergelijke rubriek onder deze naam
ingevoerd. In nummer 1 komt de
Volvo 240 2.3 GL combi ter sprake.
AutoWeek (no. 1) besteedt aandacht
aan de Mercedes 190. Eindoordeel:
Xeer aan te bevelen als hij van na
1985 is".

Eri;verder...

ïn de Waterkampioen (no. 24) een
test van vier buitenboordmotoren
van 26 kW.
Op Pad (no. 8) schenkt aandacht

aan de duurresultaten van zes ran-
donneurs, fietsen die speciaal ge-
schikt zijn voor lange tochten.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied vari vrije tijd

Voorjaarsmode wordt supervrouwelijk

• Op de foto een klokmodel, uitgevoerd in soepel viscose. Dit

doorknoopmodel met korte mouwen en laag uitgesneden hals-
lijn heeft een ragfijn printje en is geheel gevoerd. Foto Foxy Fashion

• Topjes in het bekende BB-ruitje met vrolijke bermuda's en
spijkerjacks geven de lente een kleurig accent.

Foto ZY

• Leggings spelen ook in de voorjaarscollectie een rol. In

plaats van een winterse dikke trui wordt er een ruimvallend T-
shirt op gedragen met vest. Foto Hennes & Mauntz

HOEWEL HET er op lijkt dat in

deze wintermaanden het don-
kere en vochtige weer alles

overheerst, zijn de modezaken al in-

gericht met de nieuwe voorjaarscol-
lectie. Warme dikke truien en broe-

ken hebben in de rekken plaatsge-
maakt voor frisse vrolijke jurkjes
(met korte mouw), bermuda's en
wielrenbroekjes. Prelude van een
zonnige lente.

Vrouwelijk, klassiek en een tikje

nostalgisch (zestiger jaren!), zo kun-
nen we dit jaar het algemene thema
van de nieuwe modecollectie noe-
men. De kleuren zijn dan ook be-
scheiden te noemen: ivoor, zand,
khaki en terracotta. Het materiaal

Reisbranche verwacht goed jaar
DE REISBRANCHE ver-

wacht een goed jaar. Nu
al wordt er flink geboekt.

Hierbij wat toeristische tips
voor zowel individuele reizi-

gers als voor hen die georgani-
seerd op pad gaan.

door Leni Paul

CARAVANREIZEN. Individueel en
toch in groepsverband, dat is het als

men er via ACSI (Auto Camper Ser-
vice Internationaal) op uit trekt. Di-
recteur Ramon van Reine bekijkt
eerst zelf de campings en de gebie-
den waar ACSI de rally's organi-
seert. Met maximaal 25 caravancom-
binaties trekt men vooral in rustig
voor- en naseizoen door de mooiste
gebieden in o.m. Turkije, Grieken-
land, Dordogne, Denemarken, Casti-

lië, enzovoort. Het kleurige magazi-
ne van ACSI maakt het moeilijk een
keus te doen. Inf. tel. 08880-52055.

PLANEET. Imaginair reizen, dat
kan in het Haagse Universum waar
men er sinds december een nieuwe
attractie bij heeft. Met de snelheid
van een raket laat men u over regen-
wouden, bergen, de Noord- en Zuid-
pool suizen. Een verre reis bijna
echt beleefd. Omniversum, Pres.
Kennedylaan 5 is vanaf Centraal
Station te bereiken met bus nr. 4,

van Hollands Spoor tram nr. 8 of 10.

Open di. t.m. do. 11-4 uur, vr. za. en
zo. van 11-21 uur.

TUINEN. In het kader van de Flori-

ade vestigt de WV Utrecht de aan-
dacht op het tuinenbestand in deze
provincie. Fietsen langs Baarnse
lusthoven, een stadstuinenroute in
Amersfoort, een tuinententoonstel-
ling in slot Zeist en tochtjes langs
Utrechtse Lustwarandes, zo staat in
de folder. Inf. over dit groen toeris-

me dichtbij prov. WV, tel. 030-

801100.

BELGISCHLIMBURG. Verrassend
en ook weer anders dan 'ons' Lim-
burg is de gelijknamige provincie in
België. Historische plaatsen zoals in
de streekromans en veel burchten,
ruïnes en daartussen de altijd boei-

ende Maas. Vergeet niet Maaseik,
net over de grens, met zijn Renais-
sance-gevels. Inf. tel. 0932-

11/75.76.12 of Belg. Verkeersbureau,
020-6245953.

FRANKRIJK. Goede (Franse) wijn

behoeft geen krans. Sinds vele jaren
is Frankrijk het meest populaire va-

kantieland gebleven met een markt-
aandeel van 26% gevolgd door Duits-
land (15%), Oostenrijk (10%) en
Spanje (8%). De Cöte d'Azur, Bretag-
ne en de Dordogne scoren erg hoog
bij de Nederlanders. Wie zijn landge-
noten in de vakantie eens even niet
wil zien, moet eens denken aan het
oerhistorische hart van Frankrijk,
het departement Indre met mooie
stedenzoals Bourges, Chateauroux,
Limoges, etc. Niet vergeten langs te

gaan in Nohant waar het woonhuis
van George Sand en Chopin als mu-

seum werd ingericht. Een eettip: in
La Chaumière in Ménétréols bij Va-
tan eet men verrukkelijk voor een
on-hollands klein bedrag.

BED AND BREAKFAST. De formu-
le van slapen en ontbijten bij parti-

culieren is al vele jaren bekend in
Engeland. Sinds enkele tijd is het
ook in ons land een succes. Vandaar
dat voor de 3e keer dit jaar de Bed
and Breakfastgids voor Benelux
werd uitgegeven. Gratis aanvragen
bij Holiday Service, tel. 050-133535,
waar men u tevens graag inschrijft

als u zelf uw bed en ontbijt aanbiedt.

Kruiswoordpuzzel
Welk woord

kunt u maken
met de opgege-
ven letters: 31-2
-56-8-27-15-12
- 64 - 26 - 43 - 22 -

48

HORIZON-
TAAL: 1. beroep;
11 pi. in Gelder-
land; 12 kwast;
14 chemisch
symbool; 15 ge-

lofte; 17 vistuig;

18 uitroep; 20
zangstem; 22 ze-

ker onderricht;
25 godin; 26
vrucht; 28 klep-
per; 29 tweetal;

30 godheid; 32
brandbare stof;

33 sierlijke fles;

34 Greenwich-
tijd; 35 jongens-
naam; 37 ijzer-

houdende grond; 38 den lezer heil; 39
roofdier; 40 kort en bondig; 41 Am-
sterdams peil; 43 splitsingsprodukt
van een molecule; 45 vertraging; 46
walkant; 47 kleurling; 49 soort slee;

51 schermbloemige plant; 53 drank;
54 vreemde munt; 56 kleurschake-
ring; 57 voegwoord; 58 schietlood; 60
honingdrank; 61 tegenover; 62 on-
wrikbaar; 63 hert; 65 bijwoord; 66
koolstofpoeder; 69 zoogdier; 71
hoestmiddel.

VERTICAAL: 1 pers. vnw.; 2 lof-

dicht; 3 pi. in N.-Brabant; 4 opspo-
ringsmiddel; 5 deel van de dag; 6
maanstand; 7 trechtervormig net; 8

verenigingsgebouw; 9 moment; 10

loofboom; 11 fanaticus; 13 alles om-
vattend; 14 projectiel; 16 muziekin-
strument; 19 plant; 21 vat; 23 vier-

handig dier; 24 water doorlatende; 25
bloeiwijze; 27 handelwijze; 29 stof; 31
draaier; 33 van een hengsel voorzien
vat; 36 kippeloop; 37 handvat; 42
kunststof; 44 dichtstük; 46 specerij;

48 brandstof; 49 bundel; 50 vogel; 52
schoonmaakmiddel; 54 vierwielige
koets; 55 Heilige Schrift; 58 vr. titel;

59 kledingstuk; 62 voor; 64 telwoord;
67 rivier in West-Siberië; 68 sport-

evenement; 69 boksterm; 70 land-
bouwwerktuig.

Winwoord van vorige week: Vakan-
tieganger.

moet in deze tijd van kwaliteitsbesef
goed zijn. Linnen, katoen en soepel
viscose zijn de meest gehanteerde
stoffen. Daarnaast zijn ook de ge-

breide materialen belangrijk, zoals
jersey, ribtricot en ajour-breisels.

Eenvoudig, hoewel dat in de prijs

vaak niet te merken is, mag de kle-

ding wel zijn. Comfort is een belang-
rijk uitgangspunt en de belijning
van de kleren is daarom vaak sim-
pel. De ontwerpers hebben zich dit

jaar laten inspireren door eenvoudi-
ge T-shirtvormen en (wellicht kun-
nen de jongeren een zoekactie hou-
den in de kast van oma en opa) ou-
derwets tricot ondergoed.

Er wordt in het zomerse mode-
beeld dit jaar veel aandacht besteed
aan de afwerking: kant, picotjes (fij-

ne gekartelde rand) en dubbele na-
den. De katoenen truien bestaan
voornamelijk uit kabelpatronen en
ajour-motieven.

'Nieuw' in de collectie zijn de zoge-
naamde kleine tweekleurige BB-
ruitjes (Mary Quant). Het fiets-

broekje blijft deze zomer een promi-
nente plaats innemen en wordt ge-

combineerd met allerlei mogelijke
topjes, bloesjes en coltruien.

TRUDY STEENKAMP

Freddie and the Dreamers
doen 'jaren zestig' herleven

• Freddy and the Dreamers

H1ET WORDT vrijdag 31 ja-

nuari swingen in De
Meervaart in Amster-

dam-West. De jaren zestig her-
leven weer op de muziek van
'Freddie and the Dreamers'
met in het voorprogramma de
toenmalige Utrechtse groep
'The Jets'.

In 1959 richtte de inmiddels fa-

meus geworden Freddie Garrity zijn

Freddie and the Dreamers op. Haar
Engelse tv-debuut maakte de groep
in 1961. Garrity werd in die tijd de
clown van de Britse popmuziek ge-

noemd. De optredens in clubs en
ballrooms waren verfrissend en
vormden een komische verschijning
aan het nogal stereotiepe beatfirma-
ment in Engeland. Tegen eind '63

was de groep door haar speciale
dansact in Engeland de sensatie.

Tot 1966 behoorde de groep ook in

Nederland tot de top, naast The Ani-

mals en The Rolling Stones, met
nummers als 'I love you babe' (een

compositie van Paul Anka), 'Over
you' en 'You were made for me'. De
optredens op het witte doek droegen
beslist bij aan de populariteit. De
groep was te zien in de films 'What a
crazy world' en 'Just for you', waar-
van de titelsong eveneens een hit

werd. In 1971 viel de groep uiteen,

maar Freddie heeft 'nu een nieuwe
groep geformeerd die de oude num-
mers weer laat klinken. Al de oude
hits, naar schatting twintig, zullen
nog eenmaal in De Meervaart klin-

ken.

Goldfinger

Schaatsen op kunstijs is veiliger dan op natuurijs
EEN BEETJE Hollandse

winter betekent dikke
pret op het ijs voor vele

duizenden schaatsers. Als er
natuurijs ligt, wordt schaatsen
volkssport nummer één. Na-
tuurijs kent echter ook minder
prettige bijverschijnselen.
Hierover bericht de Stichting
Consument en Veiligheid.

Schaatsen is, in tegenstelling tot

wat vaak wordt gedacht, een tame-
lijk veilige sport. In vergelijking met
andere sporten is het zelfs zo dat het
risico bij schaatsen afneemt naar-
mate het schaatsniveau stijgt.

Schaatsen op laag niveau, wat de
meesten doen als er ijs ligt, brengt
veel risico met zich mee.

Als blessurecijfers worden beke-
ken, moet rekening worden gehou-
den met verschillende groepen
schaatsenrijders: getrainde schaat-
sers en schaatsers die zich geduren-
de een strenge winter incidenteel op
het ijs begeven. Vooral bij de laatste

groep komen veel blessures voor.

Deze zijn vaak het gevolg van een
valpartij.

Men kan ook grofweg een schei-

ding maken tussen blessures bij

schaatsers op natuurijs en bij

schaatsers op kunstijs. Op natuurijs
komen veel meer blessures per jaar
voor (negentig procent) dan op
kunstijs (tien procent). Dit heeft
drie oorzaken: als er natuurijs ligt,

trekt dit veel meer schaatsers dan
kunstijs; natuurijs heeft een slechte-

re kwaliteit (scheuren, ongelijk op-
pervlak); natuurijs trekt veel onge-
trainde mensen, die zonder verder
iets aan hun conditie te doen een
middag gaan schaatsen.

Vorstperiode
Ook afgelopen winter was er een

flinke vorstperiode met natuurijs.

Er zijn ook weer veel blessures ge-

vallen. Dertienduizend mensen heb-
ben zich voor een schaatsblessure
op de EHBO-afdeling van een zie-

kenhuis moeten laten behandelen
(PORS, 1990). De meeste letsels wa-
ren het gevolg van een valpartij

(93%), relatief veel slachtoffers wa-
ren vijf tot vijftien jaar oud en in 45
procent van de blessures gaat het
om gebroken polsen of onderarmen.
Daarnaast komen veel blessures aan
hoofd, enkel voet en rug voor.
Ook bij schaatsen geldt: een onge-

luk zit in een klein hoekje en onge-

lukken zijn beter te voorkomen dan
te genezen. Hoe kunt u dat doen?
Dat is heel eenvoudig. Omdat de

meeste blessures ontstaan bij onge-
trainde schaatsers, bent u al een
heel eind als u een paar keer op de
kunstijsbaan gaat schaatsen. Daar
kunt u ook les nemen of allerlei cur-
sussen volgen. Op die manier krijgt

u een betere schaatsconditie en -

techniek, en bent u voorbereid op
een vorstperiode mat natuurijs.

Als er dan natuurijs ligt, zijn een
goede schaatsoutfit, goed onderhou-
den schaatsen en beschermingsma-
terialen een eerste vereiste om bles-

surevrij van het ijs af te komen.

Wilt u daar meer over te weten
komen, dan kunt u de gratis

'Schaatskrant' aanvragen door een
briefje te sturen in een envelop zon-
der postzegel naar: Stichting Consu-
ment en Veiligheid, Antwoordnum-
mer 17035, 1000 SL Amsterdam. Ook
kunt u gratis bellen met de Advies-
en Klachtenlijn van Stichting Con-
sument en Veiligheid: 06-0220220.

Kunstijs
Aan de hand van de cijfers is het

overduidelijk dat schaatsen op

kunstijs veiliger is dan schaatsen op
natuurijs. Maar ook op kunstijsba-

nen gebeuren ongelukken. Door bot-

singen bij voorbeeld. Een gevolg
daarvan is weer een valpartij, waar-

bij niet zelden het ijzer van de
schaats voor snijwonden zorgt in be-

nen of handen. Dus, als u van plan

bent om eens een keer naar één van
de 21 kunstijsbanen bij u in de buurt
te gaan, volgen hier alvast wat han-

dige tips.

Gedragsregels:
- Ga nooit zonder schaatsen het

ijs op;
- De rijrichting is linksom, dus

niet tegen de stroom in schaatsen;
- Hardrijders rijden zoveel moge-

lijk aan de binnenkant van de vier-

honderdmeterbaan;
- Niet-hardrijders, krabbelaars,

jong en oud die de schaatskunst nog
niet geheel machtig zijn, rijden zo-

veel mogelijk rechts op de vierhon-
derdmeterbaan. Dus: links inhalen
en als men ingehaald wordt, naar
rechts gaan;

- Niet stil blijven staan op het ijs;

- Laat geen papier of andere voor-
werpen op het ijs achter. Men kan er
zelf ook over vallen.

Zorg bovendien voor goed passen-
de en goed onderhouden schaatsen
en draag altijd handschoenen.

De voorprogramma-groep 'The
Jets' is zeker geen onbekende. In
1965 werd zij namelijk wereldbe-
roemd met haar instrumentale ver-

sie van Goldfinger, de titelsong van
de James Bond-film. Ook na dit we-
reldsuccesnummer bracht de groep
diverse grote andere hits uit, waar-
onder 'Pied Piper'. Eind zestiger ja-

ren ging de groep uit elkaar. In 1982
kwamen de spelers echter nog een
keer bijeen voor een aantal reünie-
optredens en brachten zij zelfs een
elpee uit met al de succesnummers
uit de vroegere tijd.

Dit bijzondere concert van vrijdag
31 januari is de tweede in een serie
van drie die De Meervaart organi-
seert onder de naam 'Sound of the
Sixties'. Weekmedia biedt u de kans,
door het invullen van onderstaande
bon, met korting dit concert te be-

zoeken.

wëeÊÈ

Kcdactieadres ATV: Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
cel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)

Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Uusse

Meten en tekenen
in één beweging

Met één hand het meetlint
vasthouden en met de andere
proberen af te tekenen. Een si-

tuatie die doe-het-zelvers onge-
twijfeld herkennen, en die vaak
tot onnauwkeurig meten leidt.

Fisco, de Engelse specialist in

meetgereedschap, ontwikkelde
een rolbandmaat (Mark-O-Ma-
tic) die in één beweging meet en
aftekent. Op het slagvaste huis
van ABS kunststof zitten twee
rode knoppen: één voor een pot-

loodstift (of kraspen bij metaal-
werk) voorop en één voor een
stift achter. Met ingedrukte
knop schuiven de aftekenstiften
naar buiten om de maat vast te

leggen. Daarnaast heeft de
Mark-O-Matic nog meer voorde-
len. Op 6,5 centimeter zit in de
band een gaatje om cirkels van
vooraf ingestelde diameters te

trekken. Dat gebeurt met de
buitenste markeerknop.
De rolbandmaat is te koop bij ijzer-

waren- en doe-lict-zcifzaken. De advies-
prijs is ƒ 28.85.

Wat kost de auto in '92?

In 'Kilometerkosten 1992',

een boekje dat de EVO, onder-
nemersorganisatie voor logis-

tiek en transport, uitgeeft wordt
een compleet overzicht gegeven
van de kilometerkosten van
zo'n duizend personen- en be-
stelauto's. Ook de steeds popu-
lairder wordende All Purposes
Vehicles (APV) zijn hierin opge-
nomen. De kilometerkosten, die
zowel inclusief als exclusief
BTW worden vermeld, zijn be-
rekend voor verschillende jaar-

kilometrages. Voor modellen
van een benzinemotor is boven-
dien aangegeven wat de kilome-
terkosten bedragen als een
LPG-installatie is gemonteerd.
Door een rangschikking naar

prijsklasse kan eenvoudig wor-
den afgelezen welke auto's bin-
nen een bepaalde categorie val-

len en wat de kilometerkosten
zijn. Ingeval van gebruik van
privé-auto's kan worden afgele-

zen wat, op grond van de belas-
tingwetgeving voor 1992, fiscaal

als een bovenmatige vergoeding
wordt beschouwd.
De uitgave zal in februari 1992 ver-

krijgbaar zijn en kan nu al worden be-
steld bij EVO-klantenservlce, tel. 079-

414641. Het boekje kost ƒ 22,50 (niet-

leden) en ƒ 15,- voor leden.

Fietsaccu geeft ook bij

lage snelheid goed licht

Fietsverlichting met een dy-
namo werkt alleen goed wan-
neer met een behoorlijke snel-

heid gefietst wordt. Een fietser

is dus slecht te zien wanneer hij

stilstaat of langzaam tegen de
striemende wind in trapt, maar
ook bij slecht weer. De dynamo
levert dan onvoldoende licht-

sterkte. De nieuwe Priwo fiets-

accu zorgt continu voor een
sterke lichtbundel uit voor- en
achterlicht. Onafhankelijk van
fietssnelheid en weersgesteld-
heid

De fietsaccu wordt in een hou-
der geschoven, past op iedere
fiets en kan keer op keer wor-
den opgeladen. Een complete
set Friwo bestaat uit een oplaad-
bare zes-volts accu, een oplaad-
unit en een stuurhouder. Het
opladen duurt ongeveer zeven
uur en kan op elk 220-volts stop-

contact plaatsvinden. De opge-
laden accu geeft meer dan twee
uur stroom., Twee signaallamp-
jes op de houder waarschuwen
de gebruiker tijdig tegen onvol-
doende spanning.

De Friwo fietsaccu wordt in Neder-
land door de firma AGU geïmporteerd.
De adviesprijs is ƒ 129,- voor een com-
plete set. Verkrijgbaar bij de goed ge-

sorteerde fictsenzaak.

wee: geeft u meer!
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefo-

nische reservering bij de kassa van De Meervaart, tel. 020-6107393,
betaalt u in plaats van ƒ 22,50 slechts ƒ 19,- per persoon (max. 4 pers.

per bon) voor 'Sound of the Sixties' op vrijdag 31 januari 1992.

Naam:
Adres:

Postcode: Woonplaats:
Aantal personen (max. 4 per bon):

Bon voor onze lezers



SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
Flal en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart,

stereo*, teletekst en af-

s.tandbediening. Adv. '21 50.-

JVC63CMSUPERVHS
STEREO TELETEKST

HITACHI 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

SÉSONY55CMKVX21TD
2 STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

SHARP 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 28GR5770; 70cm flat

square, in-line,quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en at-

standbediening, Adv."2275.-

SONY CAMCORDER
F450; Topper! HiFi, 3 lux, Bx
zoom, autofocus. *2550.-

KLEINSTECAMCORDER
(Sony) 8mm systeem, 5 lux, Hi-

Fi, 6 x zoom, autolocus. '2395.-

PHILIPS 63 CM GROOTBEELD
KLEUREN-TV AFSTANDBEDIENING
Type 24CE3270; 63cm Flat Square beeldbuis,

40 voorkeuzezenders, automatisch
zenderzoeksysteem, frontluidspreker, infrarood

afstandbediening, groene toets voor
persoonlijke voorkeurinstelling van beeld en
geluid. Adviesprijs* 1675.-

ZANUSSI 800 TOEREN WASAUTOMAAT
Vobrlader wasautomaat, 4,5kg trommel van
roestvrijstaal, 800 toeren, variabele thermostaat en
halve wasknop. Adviesprijs"! 299.-

PHILIPS 63 CM 5760
STEREO TELETEKST

MR
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

Emm
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

45 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG70CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT63CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST
52KV2527; 20 Watt + 4 boxen

BLAUPUNKT HI-FI
RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. "2295.-

H1299,
PANASONIC HI-FI

F60; 4 koppen, VHS-HQ. *1 894.-

1349.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0; Afstandbediening. -111 0.-

SONY MIDI-SET + CD-SPELER +
BOXEN
NEWSD82CD; Versterker 2x35 watt, 5-bands
equalizer, Surround-Sound. Tuner, digitaal, 12
voorkeuzestations. Dubbel-cassettedeck,
dolby-B. CD-speler, 4x oversampling en 16
bits digitale filter, Music Scan, Shuffle Play.

Luidsprekerboxen, 2-weg systeem. Infrarood

afstandbediening. Adviesprijs"! 110.-

'*-"•"

s (jan wie ook.
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MIELE 1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifu-

geert tot 11 50 toeren p/m;bui-

tenmantel tweezijdig geë-

mailleerd. Adviesprijs '21 99.-

SIEMENS WM3380

Ö1265.-
WAS/DROOGKOMBINATIE
PHILC0103RVS
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine

1485.
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? '1549.-

»1245.-
PHILIPS 800TOERENm 875.-
BAUKNECHT WA6500

745.-

.xtréém gro£t asso
^^ yerwacMgnva

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de ultvindersl '1319.-m 649,
JVC VHS-HQ VIDEO
HRD600; 3 koppen, voor per-

fektbeeldlAfst.bed.. '1429.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ + afst.bed.

+ barcode leespen '1545.-m 779
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, 4 koppen
8 uur, afstandbed. '1695.-

PANASONIC VIDEO
NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed.,+leespen'1733.-m 849.-
HITACHI VHS VIDEO
M720; HQ-beeldkwaliteit!|

LCD-afstandbediend. '999.-

HITACHI VHS VIDEO
M730; 3 koppen. Adv. '1 299.-m 779.'
AKAI VHS-HQ VIDEO
VSF10; afstandbed. '878.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS51 0; + TELETEKST. '1 549.

PHILIPS VHS VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD afstandbediend. '1 295.-

M GRUNDIG 51 CM
:^l

JELETEKST STUNT

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

I GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS VHS VIDEO
VR6290; HQ! Afstandbediend!

Ned.Philips garantie! '1195.-

UT"
ME
ARISTONA VHS VIDEO |

2SB01; VHS-HQ, inkl. af-

standbediening. Adv."1 095.-

STUNT! VHS HQ-VIDEOI
Inkl. afstandbediening!

VHS VIDEO-SPELER

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
ffiET AB KÜO
VR6290 liJP™$,

q!y? m
PANASONIC HI-FI VIDEO
VHS-HQ -f
NVF65 I

^Ó3Ï3«*1234!.«ÏB90 WHS6B

INDESIT1200TOEREN
Type W1200WDOJ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/min.,

rvs trommel EN kuip. '1399.-m 969.-
1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk. Trom-
mel EN kuip roestvriistaal!m 869.-
HOLL 1000 TOERENm 799.-
ZANUSSI 400 TOEREN

Mtw 699."
400 TOEREN LUXEm 599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.'799.-

IH^ 539.-
STUNT! 550 TOEREN!
Type 550LB; Volledige gar..~~

479.

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met

REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. '1495.-

fcffiJT 999.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toe-

ren centrifuge. Adv.*1375.-

»1049.-
1000 TOEREN RVS BL

ESEr 1199j"

"".. MET.- I

5 JAAR T i c

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalita-

tief uitstekende koeler/vrie-

zer. Adviesprijs '848.-m 425.-
INDESIT 2-DEURS
Type -2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-m 495.-
ZANUSSI 2-DEURSm 595.-
PHILIPS 240 LITER

Effiy 675.-
BAUKNECHT 2304

725.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs. '11 99.-

SIEMENS KS2648

895.-
Vraag, opmerking, probleem?
':-:: BeldèBCG

IMFO-LIJN
020-6474939

Geen prljs-info l.v.m. konkurrenlle

Afdikonsumentenbelangeii

Tijdstip van levering? •

.•':j.-::
;

-Bél.deBCC;-'-:':

'. Eén dag voor levéring •

van 14 .00 tot 16,00 uur.

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter 2-

deurs koel/vries kombinatie.

Koelruimte op "ooghoogte".

Adviesprijs'979.- vm 469.-
ZANUSSI K/V (OJ)

EHE? 769."
PHILIPS ARG280 K/V

MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

Easy 949. -

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica bo-
venblad. Officiële garantie.

245.-
145 LTR. KOELKAST
Coolcraft 1 45 liter, 2-steiren. For-

mica bovenblad. Garantie.

Ë3EP 295."
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel
krasvast bovenblad, vriesvak.

ZANUSSIWASDROGER
type TD50; adv.pr. 649.-m 399.-
RVS REVERSERENDm 549.-
BAUKN./BOSCH/AEG

Iüva629--
PHILIPS/WHIRLPOOLm 699.-
CONDENSDROGER

SIEMENS CONDENS

MIELE DROGER

mim.-
MERKCENTRIFUGEm 169.-*3U - G33333B* )

uo '

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

395.-
ZANUSS1 140 LITERm 445.-
BOSCH KTF1540Jm 545.-
PHILIPS 160 LITERm 575.-
BAUKNECHT 160LTR.m 645.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

rfftftt 2T9.-
MAGN. DIGITAAL
10 standen, digitale tijdklok

en elektronische bediening.m 239.-
SAMSUNG RE570

Hff 269 B
"

SHARP MAGNETRON
Type R2V10; Draaiplateau.

289.-
MOULINEX FM1115

329.-
PHILIPS AVM704WH

349.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. '769,

379.
MAGNETRON + GRILL
TOPMERK! 23 liter inhoud, 800

Watt, dig itale klok. Adv. '999.-

uw* 499."
BROTHER ER7341

.

29 liter, digitaal, draaiplateau.

Adviesprijs'899.

mm* 549."
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 II Magnetron

+ hete-!ucht oven.+ GRILLm 599.
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750W + draaiplateau.

n

n

ft

nEE& 700 ,EËEr /ys.
PANASONIC NN8550

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok. M~~
899.-

n

n

INDES
VAAT-^
WASSE
Type D310; Roestvrijstalen

interieur, 12 couverts, 2 ro- M
terende sproeiarmen, 6 progr.,

waterontharder, geruisarm
Adviesprijs "1049.-

699.-
BOSCH VW PS2100m 769.-
BAUKNECHT VW 3PR

Wm 899."
MIELE VW G521

1499.-Ü
t

s
,,
yGCCOC

\ X^"^
INDESIT
FORNUIS
Type K5400; Adviesprijs'799.-

Efiflf 518 a"
STUNT! GAS-ELEKTRO
De ideale kombinatie: koken

op gas en elektrisch bakken
en grilleren. Adviesprijs'998.-

598.-
ETNA FORNUIS 14.00

vMRf 698-"
INDESIT G/E FORNUIS
K5406;Gas-elektro.'1049.-

748.-
PELGRIM FORNUIS
400IV; Gas-elektro fornuis.

GuW 898.'

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vin-

den is. Adviesprijs.*595.-

uÊ& 348.

-

HOLL. VRIESKASTm 378.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-m 498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. '848.-m 648.-
STUNT!! VRIESKIST!!m 498.-

(OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis.

Inkl.grili, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.-

998.-
ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234/275, Adv.' 1 445.-

\Mj 1098
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs* 1735.-

1298.-

SUPER KOOKPLAAT
4-PITSGASKOOKPLAAT.'298.-

5

ft

n

*

ft

ft

n

n

ft

!

ft

*

ft

N

n

M
*

n

ó
«

i

198.-
IKPLAAT
.Adviesprijs'445.-

348.-

ATAG KOOKPLAAT
fi

GKF334; 4-pits. Adviesprijs'445.- f*

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

128.-
ATAG WASEMKAP
OWA425AN;3standen. '380.-

168.-

..1 tot 5.30 uur

.9 tot 5.30 uur

HAARLEM
.Nüüw favoriete aankoop vahaf ƒ 30, - per maand. ['Winkelcentrum Schalkwijk 'J Winkelcentrum De Beverhof
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels. ; ;l Rivièradreef 37 ,• I Beverhof 16 (alleen witgoed]

BEVERWIJK
; | AMSTÉRDAWi AMSTELVEEN | DEN HAAG ZOETERUVOUDE I fAdviesprijs slechts referentie I B^hoivèdóVp'vrijdag f.

!!!!''.™ ^tot'^TuV
Winkelcentrum De Beverhof I BADHOEVEDORP I LEIDSCHEIMDAM I zoals aangegeven door officiële I Maarssenbrbek vrijdag 7 tot 9 uur
Beverhof 16 (alleen witgoed) | HILVERSUM | MAARSEIMBROEK | importeur of fabrikant | overige filialen donderdag. ~ "jBsammamid
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Gevarieerd programma op nostalgische fi
ZANDVOORT - Het Zand-

voorts Nieuwsblad en het Ge-
nootschap Oud-Zandvoort
organiseren op dinsdag 25 en
donderdag 27 februari nos-
talgische filmavonden. Op
het programma staan films
uit zowel de jaren '20 als uit
de '50 en '60. Volgende week
donderdagavond, 6 februari,
start in het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad de
kaartverkoop.

De oproep, eind vorigjaar, in het
Zandvoorts Nieuwsblad om films
in te zenden, is bepaald niet zon-
der resultaat gebleven. Een aantal

Zandvoorters reageerde enthousiast
en kwam met allerlei materiaal uit

de jaren vijftig, zestig en zeventig
naar het kantoor aan het Gasthuis-
plein. Afgelopen week is uit de in-

zendingen een keuze gemaakt, waar-
mee een gevarieerd programma op-
gesteld is. De films zullen gedraaid
worden op twee nostalgische avon-
den in de Grote Krocht, op dinsdag
25 en donderdag 27 februari, aan-
vang acht uur. De avonden worden
gepresenteerd door oud-hoofdon-
derwijzer Gé Loogman; en de tech-
niek wordt verzorgd door Anton Ba-
kels. De voorverkoop van de kaarten
start volgende week donderdag-
avond in het kantoor van het Zand-
voorts Nieuwsblad op het Gasthuis-
plein, tussen half zeven en half acht.

Daarna zijn kaarten - er zijn er in
totaal slechts vierhonderd - te koop
tijdens de normale kantooruren. De
kaarten kosten drie gulden per stuk.

Reddingboot
De filmavonden bieden 'voor elk

wat wils', dat staat als een paal bo-
ven water, er is een programma voor
jong en oud. Zo is er een uitgebreide
documentaire-achtige film over de
reddingboot van de - toen nog - Ko-
ninklijke Noord- en Zuid-Holland-
sche Redding Maatschappij.
Vooral de wat oudere Zandvoor-

ters zullen op deze film heel wat
bekende gezichten zien, van man-
nen-die bij de KNZHEM betrokken
waren, zoals Ploor Koper en de he-

ren Attema sr. en Termaat.
Bekenden zullen ook te zien zijn

op een film met De Wurf en Zand-
voortse ouderen. 'Feestavond in Zo-
merlust' luidt de titel van de film,

met onder andere Engel Paap en Ge-
rard Nijkamp aan de trekharmoni-
ca, en nog met oud-burgemeester
Van Fenema, Gerrit Kerkman en
Hennie Hildering. De ouderen wor-
den op hun dagje uit gevolgd naar
onder andere koningin Juliana, aan
wie een Zandvoortse pop wordt aan-
geboden.

Karel Doormanschool
Na de pauze wordt de jeugdige

René Cohen een dagje gevolgd als

leerling van de - voormalige - Karel

Doormanschool, die enige jaren ge-

leden werd afgebroken. René werd
later hondentrimster en is nu eige-
naresse van restaurant De Gulle Toi-
ne aan de Boulevard Barnaart. Op
deze film, uit de jaren vijftig, zijn tal

van oude bekenden te zien, zoals het
hoofd van de school, de heer Dees,
en zijn zoon Herman, die onderwij-
zer was. En natuurlijk tal van Zand-
voorters, nu tussen de veertig en
vijftig jaar oud, in hun jeugdjaren.

Onbekend filmpje
De Zandvoortse cineast Thijs Oc-

kersen heeft een zeer bijzonder en
nog onbekend filmpje uit de jaren
twintig ter beschikking gesteld.
Daarop is uitvoerig het strandleven

uit het begin van de eeuw te bekij-

ken, inclusief de bekende bad-
koetsjes uit die tijd. Een van de
hoogtepunten van de filmavonden
wordt een speelfilmpje van de fa-

milie Heiligers, uit de beginjaren
vijftig, met Heiligers sr. en de on-
langs overleden heer Plantenga in

de hoofdrollen. Als komisch duo
verlaten zij stiekem het oude thea-

ter Monopole voor een uitstapje

naar het dorp. De heren beleven
allerlei dolle avonturen, onder an-

dere in het voormalige café Bluijs

aan de Zeestraat. Na een zeer kort
illegaal ritje met de Blauwe Tram
worden zij per auto teruggebracht
naar Monopole. Een prachtige af-

sluiting van de nostalgische filma-
vonden.
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EVIuzïei<les
De leerlingen van de Gerten- «3
bachschool kregen afgelo- O
pen week muziekles van een hele

beroemde Nederlandse drummer.

EMM-voorzitter Marijke Her- o
ben praat graag. Dat is een «3
van de vele eigenschappen waar-
door zij op heel wat bestuurszetels

heeft kunnen plaatsnemen.

Burgemeester Van der Heij-

den hield dinsdag in de
raadsvergadering zijn gebruikelijke

nieuwjaarsspeech.
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Ruzie tussen twee
fractievoorzitters
ZANDVOORT - GBZ-fractievoor-

zitter Flieringa praat niet meer met
zijn collega van de WD, fractievoor-

zitter Tates. Indirecte aanleiding is

een boze brief naar de gemeente, van
Rinkel. BV. De eigenaar daarvan,
Van der Laan, heeft hiermee de aan-
vraag van een bouwvergunning, om
achter de Hema appartementen te

bouwen, ingetrokken. Deze was hem
in eerste instantie al geweigerd. Van
der Laan trekt de integriteit van het
college, en met name van wethouder
Ingwersen, in twijfel. Ingwersen had
als advocaat, zijn dagelijks beroep,
de belangen van ondernemer Jongs-
ma verdedigd in een geschil met Van
der Laan, over het bouwplan aan de
Oranjestraat. Jongsma kreegs in
deze zaak gelijk. ,.

""

VVD en PvdA drongen er dinsdag-
avond in de gemeenteraad op aan,
elke indruk van belangenverstrenge-
ling te voorkomen. Dat wekte de
woede van Flieringa, die juist deze
opmerkingen suggestief vond. Na
een woordenwisseling tussen hem
en Tates zei Flieringa: „Ik kan u me-
dedelen dat de communicatie tussen
de heer Tates en mij is beëindigd".
WD-er Methorst probeert deze
week beide partijen weer tot elkaar
te brengen.
Burgemeester Van der Heijden

werpt de brief verre van zich. „Ik sta

onverkort achter de wijze waarop
Ingwersen in een andere hoedanig-
heid (als advocaat, red.) heeft gehan-
deld".

Ijspret

• ZANDVOORT - De vijvers hoeven maar even dicht te vriezen of de Zandvoortse jeugd staat al op de schaatsen. Daardoor
bood de vijver op Gran Doradopark zondag dit winterse plaatje, ook al was het ijs nog lang niet overal betrouwbaar. Een
klein clubje jongeren bond de ijzers onder om alvast van de ijspret te kunnen proeven. Voor de rest van de bevolking ook
het ijs op kan, zal nog wel even duren, gezien de onstabiele weerkaart.

Nieuwe dienstauto's
ZANDVOORT - Politie en brandweer hebben afgelopen week drie nieuwe
Landrovers officieel in gebruik genomen. Een witte wagen voor de politie, die

vrijwel uitsluitend op strand ingezet zal worden, en twee rode auto's voor de
brandweer. Deze twee worden 'multifunctioneel' en kunnen ingezet worden bij

onder andere duinbranden, rampenbestrijding en autoraces. De wagens zijn

aangeschaft ter vervanging van het oude materieel. Bij de brandweer moesten
in totaal vijf auto's vervangen worden. De laatste, de bluswagen, is over een
paar maanden aan de beurt.

Foto Bram Stijnen

Taken binnen regionaal
politiekorps al verdeeld
ZANDVOORT - Het regiona-

le politiekorps is een stapje
dichterbij gekomen door de be-
noeming van de nieuwe chefs.
Deze werd vorige week donder-
dag bekend gemaakt. De reor-
ganisatie moet volgend jaar
april afgerond zijn.

Burgemeester mr. E. Schmitz, de
beheerder van het regionale politie-

korps, maakte donderdag de benoe-
mingen bekend. Zoals te verwachten
zal de Haarlemse hoofdcommissa-
ris mr. M.A. Straver chef worden
van het nieuwe korps. Daarvoor

Zeehond spoelt aan
ZANDVOORT - Op 21 januari

rond negen uur 's avonds werd een
aangespoelde zeehond aangetroffen
ter hoogte van het zuidstrand.

Later op de avond is het dier

vervoerd naar het zeehondenop-
vangcentrum in Pieterbuuren.

werd onlangs commissaris J.H.F,
van den Berg uit Haarlemmermeer
tot zijn plaatsvervanger benoemd.
Ook de Zandvoortse korpschef

H.J.A. Menkhorst (44) krijgt een re-

gionale taak, hij wordt chef van de
regionale recherche. Menkhorst is

al sinds begin jaren zeventig bij de
politie werkzaam, met een onder-
breking van twee jaar. Hij begon in
Rotterdam en kwam een aantal ja-

ren geleden via het korps Gouda in
Zandvoort terecht. De regionale re-

cherche gaat zich de komende jaren
vooral richten op de zware, georga-
niseerde misdaad.
De regio Kennemerland is onder-

verdeeld in districten. Chef van het
district Haarlem wordt commissa-
ris Th.J.H. Westen uit deze gemeen-
te, district Kennemerland-Zuid
komt onder C.J.A. Couzijn, momen-
teel korpschef Heemstede, en in IJ-

mond wordt C.O. Hindriks chef, nu
nog korpschef van Velsen. Haarlem-
mermeer komt te staan onder C.P.
de Ruijter. Hoofd beleidsontwikke-
ling wordt drs. W. Broer.

'Kuil door aarden wal aan het zicht onttrokken

'

Gemeente krijgt boete voor

illegaal lozen kolkenslib
ZANDVOORT - De gemeen-

te Zandvoort heeft een ernstige
bodemverontreiniging geris-
keerd, bij het storten van kol-
kenslib in een kuil achter de
rioolwaterzuivering. Dat zei de
Haarlemse economische poli-

tierechter mr.ir. H. Heijne Ma-
kreel maandag tijdens een
rechtszaak waarin de gemeen-
te werd beschuldigd van illega-

le lozingen. Hij heeft de ge-
meente daarom veroordeeld
tot een boete van vijfduizend
gulden. De officier van justitie,

mr. J.F. Boon, had een boete
van dertigduizend gulden ge-

ëist. „We overwegen in hoger
beroep te gaan", zegt wethou-
der Van Caspel. Boon over-
weegt eenzelfde stap.

Heijne Makreel achtte bewezen
dat de gemeente een overtreding
heeft begaan, door eenjaar lang ach-
ter de rioolwaterzuivering kolkens-
lib te storten. Zandvoortse agenten
hadden dat op 29 augustus 1990 ont-
dekt. Kolkenslib wordt door wagens
van de dienst publieke werken uit

straatputten opgezogen maar moet
normaliter - omdat er schadelijke
stoffen in kunnen zitten - naar spe-
ciale stortplaatsen gebracht worden.
Dat laatste was niet gebeurd.
Een opsporingsambtenaar van de

provincie had de substantie achter
de zuivering herkend als kolkenslib.
Dit was in een grote kuil van tien bij

vier meter gedeponeerd, waarna er
met een shovel een laagje zand over-
heen was geschoven. Dit proces had
zich een aantal malen herhaald. „De
kuil was door een aarden wal aan
het zicht onttrokken", stelde officier

van justitie mr. J.F. Boon.
De gemeente was hiernaar uitge-

weken, toen stortingen op de puin-
stort naast de ingang van het circuit,

gestaakt moesten worden. Wethou-
der Van Caspel had die opdracht ge-

geven, zodra hij een 'signaal' kreeg
dat er iets aan de hand was. Voor de
daarop volgende ontwikkelingen
had hij te weinig interesse getoond,
zei Boon. Van Caspel is het daar niet

mee eens. „Ik ben geen milieu-con-
troleur, daar heb ik een dienst voor",
aldus de wethouder.

Opzettelijk
„Een gemeente-ambtenaar wist

dat het om kolkenvuil ging en dat
daarvoor een oplossing gevonden
moest worden", wist officier Boon

Bomen Bentveld
worden gerooid
ZANDVOORT - De gemeente

zal komende maand in Bent-
veld zeven bomen rooien. Deze
staan langs de Zandvoortse-
laan, tussen de Bentveldweg en
de: grens Bentveld/Aerden-
hout.

Het gaat om 'minder vitale iepen',

aldus een persbericht.
Na het rooien zal er 'de nodige aan-

dacht' besteed worden aan 'stand-

plaatsverbetering'. Naar verwach-
ting zullen in maart zeven nieuwe
bomen geplant worden. 'Op deze ma-
nier hoopt de gemeente weer te ko-
men tot een harmonieuze bomenrij
in dit deel van de Zandvoortselaan.

1 Waterstanden 1
Datum
30 jan

31 jan

1 feb

2feb
3 feb

4 feb

5 feb

6 feb

7 feb

HW
00.10
01.16
02.05
02.56
03.30
04.02
04.31

05.05
05.35

Maanstanden:
NM maand. 3 feb.

Springtij 6 feb. 17.

LW
07.45
09.05

09.59
10.56
11.25

00.10

00.20
00.30
00.54

HW
12.36
13.39
14.24
15.04
15.45
16.09
16.38
17.11

17.41

LW
20.45
21.50
22.56
23.25

11.44
12.03
12.45
13.14

17.29 u.

11 u. NAP+115cm

Roy Rogers King of the Cowboys in première
ZANDVOORT - In

Circus Zandvoort vindt
zaterdag een exclusieve
voorstelling plaats van
de Roy Rogers King of
the Cowboys. Deze nieu-
we documentaire van de
Zandvoortse cineast
Thijs Ockersen over de
bekende zingende cow-
boy, wordt in een wes-
tern-sfeer aan het pu-
bliek getoond.

De zingende Roy Rogers
trok enkele tientallen jaren
geleden over het scherm van
menig Nederlandse bio-

scoop. Vaak samen met zijn

vrouw Dale Evans, zijn

paard Trigger en zijn vaste
acteurs, de zanggroep 'Sons
of pioneers'. Rogers was in
die tijd bijzonder populair
bij het Nederlandse publiek.
Zo ook bij de jonge Thijs Oc-
kersen, die in de jaren vijftig

zijn films bezocht in Mono-
pole.

Bewondering
Die bewondering is altijd

blijven hangen bij Ockersen,
met het gevolg dat hij vorig
jaar naar Amerika trok voor
een interview met Roy Ro-

• De Zandvoortse cineast Thijs Ockersen zocht voor de documentaire zijn idool Roy
Rogers en diens echtgenote Dale Evans in Amerika op.

gers. De documentaire die
daaruit voortvloeide, gaat
deze week in première op
het filmfestival van Rotter-
dam. Zaterdag al is er een
exclusieve voorstelling voor
genodigden in Circus Zand-

voort. De zingende cowboy,
inmiddels 78 jaar, is ook uit-

genodigd, maar wegens ziek-

te is het onwaarschijnlijk
dat hij komt. Een kleindoch-
ter van Rogers heeft wel toe-

gezegd zaterdag aanwezig te

zijn. In maart is de film te

zien in theater Desmet in

Amsterdam en in het najaar
op de Nederlandse televisie.

Rogers is in de Verenigde
Staten nog wel eens op de
radio te horen, maar optre-

den doet hij niet meer, weet
Ockersen. „Zijn zoon treedt

nu wel op als zanger, ook
met de Pioneers. Toch is

Roy altijd populair gebleven
bij het Amerikaanse pu-
bliek, de basis daarvoor is

gelegd met maar liefst ne-

gentig films. „In het begin
speelde hij Roy Rogers, maar
toen hij zo enorm beroemd
werd, werd hij Roy Rogers",
verduidelijkt Ockersen.

Verbaasd
Hij heeft zich verbaasd

over de western-cultuur die

in sommige VS-staten nog
aanwezig is. „We dachten
dat die weg was. Tot het mo-
ment dat Kennedy op een
'ouderwetse' manier werd
doodgeschoten". Deze ma-
nier wordt vaker gebruikt
om mensen uit de weg te rui-

men. Verder wijst Ockersen
op de vele Rodeo's en de po-
pulariteit van Country &
Western muziek, een vrolij-

ker manier om de cowboy-
-tijd in ere te houden. De pre-
mière in Zandvoort zal in
een 'western'-sfeertje plaats-
vinden. „En het hoeft na-
tuurlijk niet, maar het zou
wel leuk zijn als de gasten in
cowboy-outfit komen".

uit verklaringen van ambtenaren.
„Aan de beheerder van de rioolwa-
terzuivering was verteld, dat het om
stuifzand ging". Hij betichtte de ge-

meente van het weloverwogen en op-
zettelijk storten van kolkenvuil.
Daarmee was een voordeel van vele
tienduizenden guldens behaald om-
dat het vuil niet hoefde te worden
afgevoerd. Volgens hem was er dan
ook duidelijk sprake van een mis-
drijf. 'Schrijnend' noemde hij dat,

omdat dit zich afspeelde in een
Grondwater-beschermingsgebied.
Daarnaast verweet hij de gemeen-

te eveneens, verantwoordelijk te zijn

voor verontreinigingen in de geluid-

wal tussen Gran Dorado en het cir-

cuit. „Ik neem de milieuwethouder
kwalijk de wijze waarop hij zijn taak
waarneemt als milieuwethouder.
Het milieubeleid moet radicaal om
in Zandvoort".
„Dat achter de zuivering kolkens-

lib werd gestort, dat wist ik niet. Ik
dacht dat het om rioolslib ging", zo
verweerde Van Caspel zich tijdens
de zitting. Fel bestreed hij de verwij-

ten omtrent het milieubeleid. „Ik
vind het merkwaardig en een beetje
goedkoop dat de officier politiek

gaat bedrijven", zegt hij achteraf.

Vals beeld
„De officier wilde de zaak wat 'in-

kleuren', zei hij. Maar hij schetste
een vals beeld". Op de rechtszitting
voerde Van Caspel aan dat de ge-

meente een duinbeheerplan had op-
gesteld en de afgelopen jaren een
flinke 'opruim-actie' had gehouden,
van illegale fokkerijen en mesterij-

en in het duingebied. „En die rom-
mel in de geluidwal, die ligt wel op
ons terrein, maar die komt niet van
de gemeente af. Waarschijnlijk is er

wat bouwmateriaal van Gran Dora-
do tussen geraakt. De officier had
zijn huiswerk slecht gedaan".
Dat laatste vond ook de raadsman

van de gemeente, mr. F. Schneider.
„Alle schuld ontbreekt". Volgens
hem was niet de gemeente aanspra-
kelijk. Eerder wellicht de vergun-
ningplichtige, het Hoogheemraad-
schap Rijnland, eigenaar en beheer-
der van de waterzuivering, zo liet

hij doorschemeren. Daarnaast wees
hij erop, dat het vuil afkomstig was
van de gemeente zelf, en niet van
derden. Daardoor zou er geen spra-
ke zijn van overtreding van de Af-

valstoffenwet.

Wat dat betreft was mr. Heijne
Makreel het met hem eens. Deze
stelde echter wel dat de gemeente :<?

laks heeft gehandeld, tegen het risi-

College overweegt
aanklacht tegen

officier van justitie
ZANDVOORT - „Het college

overweegt een klacht in te die-

nen tegen het bedenkelijke op-
treden van de officier van justi-

tie". Dat zei VVD-wethouder
Van Caspel dinsdagavond in de
gemeenteraad. Aanleiding wa-
ren vragen van WD-fractie-
voorzitter Tates, over de gang
van zaken tijdens de rechtszit-

ting afgelopen maandag. „Het
optreden was opruiend en deni-
grerend, en zijn opmerkingen
raakten kant nog wal", aldus
Van Caspel. „Hij heeft zijn huis-
werk zeer slecht gedaan". De of-

ficier, mr. J.F. Boon had de ge-

meente beticht van het 'welo-

verwogen en opzettelijk storten
van kolkenvuü'. Daarnaast was
zij volgens hem ook verant-
woordelijk voor verontreinigin-
gen in de geluidwal tussen Gran
Dorado en het circuit. Hij noem-
de het gemeentebeleid 'schrij-

nend', waarop hij Van Caspel
persoonlijk aansprak. „Zo'n ge-

meente zou het als haar taak
moeten zien, behoud van het
duingebied na te streven".
Behalve een aanklacht, over-
weegt het college ook in beroep
te gaan tegen de uitspraak. „Er
zijn hier zeer belangrijke rechts-
vragen aan de orde", aldus Van
Caspel. Ook officier mr. J.F.

Boon overweegt in beroep te
gaan.

co's van ernstige bodemvervuiling.
Een 'strafbaar feit', aldus de rechter,
een overtreding in het kader van de
Wet bodembescherming, ook al leek
de uiteindelijke vervuiling mee te

vallen. Volgens Schneider was die
zelfs onder de norm gebleven.
Heijne Makreel veroordeelde de

gemeente tot een boete van vijfdui-

zend gulden. „Ik schat de ernst lager
in dan de officier dat gedaan heeft.

Maar deze handelwijze, onder ver-

antwoordelijkheid van de gemeente,
is geen mooi voorbeeld voor de bur-
gerij".

Zowel officier Boon als de ge-

meente overwegen in hoger beroep
te gaan. beide hebben veertien dagen
voor deze beslissing. „De gemeente
had totaal vrijgesproken moeten
worden", is Van Caspels stellige

overtuiging.
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FAMILIEBERICHTEN

Na jarenlange vriendschap is op 93-jarige leeftijd

overleden onze dierbare vriend

Harry van den Berg

Zandvoort

Anna Harms
Winston en Ellen

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

Met groot verdriet, maar dankbaar dat haar een
verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u
mede, dat toch nog onverwacht is overleden,
mijn lieve vrouw en onze lieve vriendin

Heiltje Korzelius-de Haan
op de leeftijd van 69 jaar.

J. C. Korzelius

M. L. A. van der Stoel

Zandvoort, 21 januari 1992
de Favaugeplein 23

Correspondentieadres
Engelandlaan 844
2034 HL Haarlem

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in

een der rouwkamers van de Associatie - Uit-

vaartverzorging, Zijlweg 183 te Haarlem, don-
derdag 23 januari van 19.30 uur tot 20.00 uur.

De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag

24 januari om 13.30 uur op de Nieuwe Oosterbe-
graafplaats aan de Kruislaan 126 te Amsterdam.

Vertrek van het Uitvaartcentrum, Zijlweg 183,

omstreeks 12.30 uur.

Geen bezoek aan huis.

Geloven kunnen wij het nog niet, maar wij proberen het

te aanvaarden. Hartverwarmend was het te ervaren hoé
geliefd onze

Marco
was voor velen.

.De overweldigende belangstelling heeft op ons een

.'diepe indruk gemaakt. Het medeleven, persoonlijk,

.schriftelijk óf in de vorm van bloemen tot uiting ge-
• bracht, was ons een grote troost en zal in dankbare her-

innering blijven.

Uit aller naam:
Fam. A. H. Vermaat
en Debora

Zandvoort
januari 1992

ADVERTENTIES

Hoera

Flip Mell is 65 jaar

A.s. zaterdag v.

ongeb. mensen

Artiesten Gala Night
in de soc. De Manege

Een heerlijke dansavond met
div. artiesten. Live in de

Caribean zaal. Live

\- entertainment in de Piano bar.

DJ ROB Z in de BOV.zaal
;V.a. 25 jaar. Corr. kleding a.u.b.J

Entree 15.- Info 16023.

*!SfiKï

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

<ï$faai|t£^
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cretaris Bosmanstraat 40

Jurgen, Karina,

Maandag

3 februari
Een klein

feestje voor
iemand met
een groot hart,

want onze

Mieke
ziet Sarah.

Mam van harte
gefeliciteerd en
alvast een fijne

dag.
Marco, Patricia

Marcel, Murielle, Brent en Janneke

Hotel

de Meeuw
Hogeweg 50

Z'voort

vraagt

zelfstandige
hulp.

Tel. 12173.

EJTUTI
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Van Lennepweg 45, huur ƒ418,73 per maand, 4-kamereengezinswoning

met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ2.770,- zijn.

2. Keesomstraat 293, huur ƒ 663,09 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen mag max. ƒ4.150,- zijn.

3. Flemingstraat 280, huur ƒ483,59 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste
bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ2.990,- zijn.

4. Dr. de Visserstraat 36, huur ƒ 366,48 per maand. 1 -kamerwoning met CV.
Toewijzing aan alleenstaanden.

Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.260,-zijn.

5. Garage Celsiusstraat A, huur ƒ68,13 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen:
Treubstraat 1 t/m 19, Keesomstraat 8 t/m 26.

RECTIFICATIE

6. Garage Celsiusstraat Z, huur ƒ 70,69 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen:
v. Leeuwenhoekstraat 2 t/m 20, Pasteurstraat 7 t/m 25.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevel-

kastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

(in uitvaartverzorging
kennemerland bvw Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

Jubileum
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden.

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5150 exemplaren.

U betaalt daarvoor slechts ƒ32.- excl. 6% BTW.

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02975-40041.

Te huur

Loodsruimte

± 150 m2

Inl. tel.

18954

Dit weekend
een zak
sprits

10 gesorteerde
mini bolletjes

f3,25

ƒ3,00

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865 ^

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Gezocht

oppas
aan huis 2 kinderen:

17 mnd en 5 jr.

Oppastijden n.o.t.k.

min. 20 jaar.

Te/. 02507-20163 na
20.00 uur.

1JSTERFWM

ÏL 023-315855
) ASSOCIATIE ÜITVAACTVERZDRGIPJC
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 29447Fax 02507-17596

35 jaar in Zandvoort
Sportcenter

"Wim Buchel"

1957 1992

FEBRUARI-AANBIEDING

Squash 20,- per uur

meisjes en dames speciale
zelfverdedigingscursus op

dinsdagavond van 19.00-20.00 uur.

12 lessen voor 99,-

Bel snel voor afspraak

13965 - 15829

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

C\peber '

Glazenwasserij

specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur

tapijtreinigers

tel. 14764-14090

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week in het Raadhuis:
- dinsdag 4 februari 1992 20.00 uur cie Maatschappelijk Welzijn

-woensdag 5 februari 1992 20.00 uur cie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 6 februari 1 992 20.00 uur cie Ruimtelijke Ordening

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren terinzage bij de receptie inde hal van het Raadhuis. Bij het bureau

Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.

Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Verkeersbesluiten
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve

bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, hebben burgemeesteren wethouders besloten tot het

creëren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats:

- ter hoogte van Hogeweg 22
- voor het perceel Oosterparkstraat 23.

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voorde geschillen van bestuurvan de Raad van State,

postous 2001 9, 2500 EA Den Haag, binnen dertig dagen na publikatie van het

besluit.

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,-

aan griffierechten verschuldigd.

Gasbedrijf/EZK
In 1991 is het gemeentelijk Gasbedrijf overgegaan naar het Energiebedrijf

Zuid-Kennemerland. Hierdoor verviel ook het telefoonnummer in Zandvoort.

Ondanks het feit, dat aan de verhuizing de nodige aandacht in de media is

besteed, blijkt nog steeds dat veel mensen het oude nummer bellen bij

klachten e.d. Dit nummer geldt niet meer!

Voor klachten e.d. dient men zich te wenden tot het kantoor

in Heemstede, telefoon 023-235123.

Aangevraagde bouwvergunningen
008B-92 deRuyterstraat19 - plaatsen dakopbouw
009B-92 dr. J.G. Mezgerstraat 25 - plaatsen dakopbouw
010B-92 Raadhuisplein 10 - plaatsen noodapotheek

011B-92 Julianaweg29 - oprichten garage

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
1 14B-91 dr. J.G. Mezgerstraat 42
143B-91 Wilhelminaweg 25

- vernieuwen schuur
- uitbreiden keuken

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig

dagen naverschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende hinderwetvergunning
(WABM)
Burgemeester en wethouders hebben besloten onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voorde omgeving te ondervangen, een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor:

- een garagebedrijf, gelegen aan de Burg. van Alphenstraat 1 02 te Zand-
voort.

De beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben
liggen m.i.v. 31 januari tot 2 maart 1 992 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht

voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van
9.00-1 2.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij

de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Tot 2 maart 1992 kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA te Den Haag door:

a de aanvrager

b de betrokken adviseurs

c degenen, die overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, tweede lid of 28,
eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwa-
ren hebben ingebracht

d enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij/zij redelijkerwijs niet in

staat is geweest eerder bezwaren overeenkomstig de hierboven genoem-
de artikelen in te brengen.

De beschikking is na 2 maart 1 992 van kracht, tenzij voordien beroep is

ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, postbus2001 9,2500 EAte Den Haageenschriftelijkverzoekisgedaan
tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige
voorziening.

30 januari 1992

Zin in een afwisselende baan en een
boeiende opleiding?

Kom dan naar de

OPEN DAG
OVER DE DEELTIJDOPLEIDING

TOT APOTHEKERSASSISTENT
Datum:
Tijd:

Datum:
Tijd:

Plaats:

8 februari 1992
10.30-12.30 uur

17 maart 1992
19.30-21.30 uur

MDGO College
Amsterdam
Fred. Roeske-
straat 90
Amsterdam

Meer informatie:

OVDB
Postbus 131
3980 CC Bunnik

Toelatingsvoorwaarden:
- overgangsbewijs van
VWO 5 naar VWO 6

- diploma HAVO
- diploma MAVO op

D-niveau met
schei-en/of wiskunde

- u moet tenminste
21 jaar zijn

OVDB
Landeinkc StiC'inc

Opleiding Vcrzo^ende
en Dienstveneni-rao

Beroepen

iDj)(^)(^)iKKiia

BRILMODE & CONTACTLENZEN
Heemstede - Raadhuisstraat 47 - Tel. 023-290473

J? ^°S^

<?̂
& &P
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*<? jrw

Kliénten uit Zandvoort
bieden wij 10% korting

Nieuw bij

De Beauty Studio

Slank 1 cm per week eraf! Met unieke
crème van Nifri bekend van R.T.L. 4,

weekbl. Weekend enz.

Tevens schoonheidsbehandeling met div.

produken van Nifri. Ter introduktie slechs
ƒ35,-.

Bel voor info 18766.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

mwD a

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

NIEUmiN ZANDVOORT
HALTERSTRAAT 11
(HOEK GEMEENTEHUIS/CENTRUM) v/h Dankers

ITALIA
. ïeather wear -]

KOOPAVOND
GEOPEND.

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTÉTÉdERGIGANT IS NU IN

ZANDVOORT GEOPEND VA. DONDERDAG 30 JANUAR1 10.00 UUR
10.000 STUKS LEDEREN KLEDING.
Lederen baseballjacks nu 159,-

3/4 Dames en herenjassen va. 159,-

Lederen jurken va. 98,-

Lederen motorjassen en broeken va. 159,-

Lederen en suède mini rokjes va. 79,-

Lederen broeken en rokken va. 89,-

Suède dames- en herenjacks va. 98,-

Suède en lederen Parka's d/h va. 299,-

INRUIL LEDER/BONT MOGELIJK. REISKOSTEN WORDEN BIJ AANKOOP VERGOED.

NIET GELDIG OP SPECIALE AANBIEOMGEN. GESPREIDE BETALING MOGELIJK.

NIEUWE COLLECTIE LEDER VOORDEEL 30 tot 70 °;

SUEDE
LAMMY
C0ATS
In dames- en heren

uitvoering.

199,-

ALLE DAGEN GEOPEND,
OOK ZONDAGS IN

ZANDVOORT
INFO TEL: 04920 -22923

ZANDVOORT, HALTERSTRAAT 11 (Hoek Gemeen-
tehuis/Centrum) Koopavond geopend

ASSEN, BAARLE-NASSAU, DEN HAAG, DEVENTER,.
D0ETINCHÉM, ENSCHEDE, GRONINGEN, HULST, KAMPEN,

MIDDELBURG. PUTTE, RIDDERKERK, SLUIS, SNEEK.
VALKENSWAARD/LOMMEL, VELP, ZANDVOORT, HELMOND.
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• Marja Bras mag even meespelen met Golden Earing-drummer Cesar Zuiderwijk, maar het is moeilijker dan het
lijkt. Foto Bram Stipen

'Het is verschrikkelijk eenvoudig'
ZANDVOORT - Muziekles van een hele bekende drummer.

Dat mochten de leerlingen van de Gertenbachschool vorige
week vrijdag even meemaken. De school had Cesar Zuiderwijk
van de Golden Earing weten aan te trekken voor een les over
popmuziek. Volgens hem is het behoorlijk simpel.

door Joan Kurpershoek

Zuiderwijk trachtte de leerlingen
de eerste theoretische beginselen
van popmuziek bij te brengen. „Bij-

na alles gaat in vierkwartsmaat te-

genwoordig. En dat kun je zelf ook
heel makkelijk spelen", beweerde
hij. Door gewoon lopen is de vier-

kwartsmaat al te geven. Als het loop-
ritme wordt overgebracht via een
drumstok in de linkerhand en een
basedrum aan de rechtervoet, is er
vanzelf een vierkwartsmaat te ho-
ren. „Het is verschrikkelijk eenvou-
dig".

Twee leerlingen mochten het vrij-

dag even proberen achter de drums,
maar hadden er toch behoorlijk wat
moeite mee. „Mogelijk drempel-
vrees", vermoedde Zuiderwijk.
Maar dat was volgens hem niet no-
dig. „Bijna alle muzikanten maken
fouten, maar vaak zijn zij de enigen
die dat horen". Door met een fout

creatief om te gaan, kun je ook daar
wat van maken.

„Ik kan iemand binnen twee tot

drie maanden met de Rolling Stones
mee laten spelen", beweert Zuider-
wijk. Helemaal onbekend terrein is

het lesgeven niet voor hem. Hij heeft
zelf een muziekschool in Den Haag,
waar muzikanten een of meerdere
lessen kunnen krijgen van bekende
Nederlandse musici of popartiesten.
„Daar is een enorme behoefte aan".

Op de scholen kwam hij terecht
via het LOKV een landelijke instel-

ling die bemiddelt tussen scholen en
muzikanten. De Gertenbach maakt
van die mogelijkheid af en toe dank-
baar gebruik, zolang zij nog op zoek
is naar een nieuwe muziekleraar.
„Het is moeilijk iemand voor een
paar uur te vinden", zegt schooldi-
recteur Hokke daarover. „Ontzet-

| Weekenddiensten ]
Weekend:
1/2 febr. 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
•10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is ;het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Zandvoorts
Nieuwsblad
.pnafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don-
"derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.

Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.

02507 - 18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort Bij geen gehoor: 020-
6451515 ti|dens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Mananne Timmer (adj.

chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum-
fner: 02507-30497. Kantoor geopend- maan-
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u;
t'oensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-

7 u.; vrijdag 9-12 u

Gegiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
ithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:

Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnum-
mer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.

"020-562.6271.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.

, Abonnementsprijzen: ƒ 1 6,- per kwartaal;

ƒ 29,- per half jaar; f 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:

ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68 13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -

17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

1941.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Burgerlijke stand H
Periode:
21 - 27 jan. 1992

Geboren:
Bart, zoon van: Kaspers, Martin en
Bol, Monique
Claudia, dochter van: Borstel, Hans
en Weber, Wilma
Margaretha Wilhelmina, dochter
van: Paap, Johannes Marco en Smal-
lenbroek, Pieternella Adriana

Overleden:
Van den Berg, Hendricus Jacobus,
oud 93 jaar
Van der Meer geb. Rawie, Maria An-
thonia, oud 52 jaar

Snelheid beperkt
in Noordbuurt
In de Kruisstraat, Noorderstraat

en Pakvelstraat wordt deze week be-
gonnen met het aanleggen van snel-

heidsbeperkende maatregelen. De
werkzaamheden zullen ongeveer vijf

weken in beslag nemen. Vanwege
het beperkte budget is besloten, de
eerder opgenomen aansluiting van
de Prinsenhofstraat op de Burg. En-
gelbertstraat niet uit te voeren. Deze
beslissing is mede genomen omdat
deze locatie buiten de 30-km/h zone
valt.

tend veel lawaai", vond hij deze les

persoonlijk. „Maar de leerlingen
denken er anders over".

„Het is ook mijn job", zegt Zuider-
wijk over zijn lessen als gastdocent.
„Het feit dat je muzikant bent, wil
niet zeggen dat je te belazerd moet
zijn om af en toe om zes uur op te
staan en naar een school te reizen".
Dat hij met het drumstel (het 'oerin-

strument') plus aanverwante, elec-

tronische apparatuur les geeft, heeft
volgens hem een groot voordeel:
„Als ik speel, moet iedereen wel luis-

teren. Je kunt daar niet bovenuit
praten".

Duinbehoud vecht vergunning
circuit aan bij Raad van State
ZANDVOORT - De Stichting

Duinbehoud is, mede namens
de Stichting Geluidhinder
Zandvoort, naar de Raad van
State gestapt, in verband met
het Circuitpark Zandvoort.
Beide maken bezwaar tegen
het besluit van de provincie
om de stichting een gedeeltelij-
ke ontheffing te verlenen van
de Verordening Grondwater
beschermingsgebieden Noord-
-Holland.

Er zijn onvoldoende maatregelen
getroffen om vervuiling van bodem
en grondwater op en rond het circuit

te voorkomen. Die vervuiling kan
onder andere bestaan uit olielekka-

ge uit auto's en wegspoelen van deze
olie door regenwater. Bij calamitei-
ten kan er ook nog vervuiling ont-

staan door lekkende brandstof-
tanks. Dat schrijft Duinbehoud
mede namens de stichting Geluid-
hinder Zandvoort in het bezwaar-
schrift dat afgelopen maand is ver-

stuurd.
„We hebben dat op formele gron-

den gedaan", zegt Mare Janssen, van
de Stichting Duinbehoud. Hij ver-

wacht er nog niet zoveel van, omdat
de voorbereidingen voor het defini-

tieve circuit nog aan de gang zijn.

„Daarom hebben we ook geen schor-
singsverzoek ingediend. Maar we
hopen wel dat er rekening mee ge-

houden wordt, bij de besluitvorming
rond het nieuwe accommodatie-
plan". Dat betreft vooral de onduide-
lijkheid in diverse voorschriften, zo-

als de afvoer van - mogelijk veront-
reinigd - hemelwater.

Folie
Volgens beide instanties moeten

twee maatregelen in ieder geval ge-

nomen worden. Ten eerste het aan-

brengen van een afdichtende laag fo-

lie onder alle verharde gedeelten van
het circuit, onder de bermen (5 & 10

meter) langs alle verharde wegge-
deelten van het circuit en onder de
grindbakken. De andere noodzake-
lijke maatregel is: aanbrengen van
riolering aan weerszijden van de
baan en aansluiting hiervan op het
gemeentelijk rioleringstelsel.

Volgens de provincie kan echter
niet van het circuit worden ver-

langd, dat het folie aanbrengt onder
de verharde baangedeelten en reeds
bestaande grindbakken, plus dat het
riolering aanlegt. Duinbehoud en
Geluidhinder zijn het daar niet mee
eens. Volgens hen is een aanpak
daarvan wel gerechtvaardigd, omdat
er een nieuw circuit is aangelegd, zo
mogelijk nog gevolgd door een grote-
re racebaan, het uiteindelijke ac-

commodatieplan waar al enige jaren
naartoe wordt gewerkt. *In feite is

een volledig nieuwe situatie ont-

staan die in zijn geheel zal moeten
voldoen aan de geldende voorschrif-
ten (dat wil zeggen met folie en
baanriolering)', aldus beide instan-

ties.

Milieubeheerplan
Duinbehoud sprak vorige maand

ook in het rapport 'Zee, zand en zor-

gen' haar verontrusting uit omtrent
de toekomst van het totale duinge-
bied. Volgens de circuitdirectie
werd daarbij een aantal ontwikke-
lingen over het hoofd gezien. 'Ont-
wikkelingen die reeds in gang zijn

gezet', zo reageerde directeur Ernst
twee weken geleden. Volgens hem 'is

het Circuit Park zich wel degelijk

bewust dat zij activiteiten organi-
seert aan de rand van een grondwa-
terbeschermingsgebied. In dat ka-

der wordt op geheel vrijwillige basis
een milieubeheerplan voor de in-

richting opgesteld', aldus Ernst.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Ruit vernield
ZANDVOORT - De etalageruit van

een winkel in de Haltestraat is in de
nacht van 25 op 26 januari vernield.

Vermoedelijk is er een steen door-

heen gegooid. De reden van de ver-

nieling is niet bekend.

Achter de schermen
Marijke Herben

de renovatie
Foto Bram Stijnen

• „Op de achtergrond staan, is niet mijn aard", zegt Marijke Herben, hier voor het Gasthuishofje, na
'het paradepaardje' van EMM.

Traten is mijn grootste hobby'
ZANDVOORT - „Als je geïnteres-

seerd bent in bepaalde ontwikkelin-
gen, dan wil je ook graag meeden-
ken". Een uitspraak van Marijke
Herben die veel verklaart als het
gaat om haar vele bestuursfuncties.
„En op afstand meedenken is niets

voor mij, ik wil ook graag meepra-
ten".

door Joan Kurpershoek

OPDE achtergrond staan is niet

mijn aard", zegt Marijke Her-
ben (44). „Ik voel mij snel be-

trokken, èn ik kan - denk ik -

wat moeilijk mijn mond houden".
Het is haar verklaring waarom zij in

zoveel besturen heeft plaatsgeno-
men en gevraagd is om op de voor-
zittersstoel plaats te nemen. Op de
vraag welke besturen dat zijn, volgt

een indrukwekkende rij. Sinds de-

cember 1986 is zij bestuurslid van
woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht, sinds september 1988

voorzitter. Daarnaast is zij ook ac-

tief bij de Nationale Woning Raad
(NWR), het overkoepelende orgaan
voor de woningbouwverenigingen.
Bij de NWR is zij voorzitter van Re-
gio Zuid-Kennemerland, voorzitter

Gewest Noord-Holland, plus lid van
het dagelijks en het hoofdbestuur.

Daarnaast is zij voorzitter van het
Toonkunstkoor Zandvoort, kader-
lid van de ABVA-KABO, en voorzit-

ter van de ondernemingsraad bij

haar werkgever, PTT Telecom dis-

trict Haarlem e.o., en dat is een dag-
taak. „Ik ben gewoon geïnteresseerd
in wat er in de wereld en in m'n
omgeving gebeurt. En ik kan wat
moeilijk stilzitten".

aan haar ligt, gaat zij voorlopig nog
door met leren. En 'om op de hoogte
te blijven' voor haar funccie bij

EMM, volgt zij maandelijks bij de
gemeente commissie- en/of raads-
vergaderingen.

Flatcommissie
Ook Marijke Herben begon haar

'carrière' onderaan. Eenentwintig
jaar geleden nam zij zitting in een
flatcommissie in de Keesomstraat.
„Dat was mijn eerste contact met
EMM", zegt zij. „We waren niet te-

vreden over de hal van de flat èn
over de verwarming. De radiatoren
waren te klein". Eenjaar later stapte
zij voor het eerst 'heel voorzichtig'
in een bestuur, van het jeugdwerk in

Zandvoort-noord. Daardoor was zij

betrokken - na een enquête in de
buurt - bij de grondlegging van wijk-
centrum 't Stekkie. „Het was een
nogal geëngageerde ploeg, die veel
wilde doen voor noord. En we waren
een puur uitvoerend bestuur. We de-
den van alles, activiteiten leiden,

In de rubriek 'Achter de
schermen'gaat het

Zandvoorts Nieuwsblad op
zoek naar de 'mens'achter
bekendepersonen in deze

gemeente.

Super?
Toch moet zij wel een soort 'super-

-bestuurder' zijn, als je in zoveel be-

sturen terechtkomt? Marijke vindt
van niet. „Het is gewoon geïnteres-

seerdheid. En het voordeel van ver-

schillende bestuursfuncties is, datje
de ervaring uit de ene functie kunt
gebruiken in de andere". Haar basis-

opleiding bestond uit de vroeger
ULO, en in de loop der jaren heeft zij

tal van cursussen gevolgd. Als het

bardienst en schoonmaken. De eer-

ste stap werd langzamerhand ge-

volgd door nieuwe schreden op het
bestuurspad, de eerste daarvan was
het voorzitterschap van de Lokale
Raad van Kerken, een functie die zij

acht jaar vervuld heeft.

Drempel
Nadat zoon en dochter de deur uit

waren, ging ook Marijke meer bui-
tenshuis aan de gang. „Wat het be-
stuurswerk betreft, moest ik in het
begin wel een drempel overwinnen.
Dat zie je vaak nog bij vrouwen, die

zijn bang dat het niet lukt. Daarom
stimuleer ik graag dat er meer vrou-
wen op bestuursfuncties komen. Die

worden nog te vaak bezet door man-
nen. Net als de eerste keer dat ik op
een bestuursvergadering van de
NWR kwam, toen zat ik tussen alle-

maal mannen. Als je beiden in een
bestuur hebt, krijg je een juist even-
wicht, een juiste vertegenwoordi-
ging van de maatschappij. Mannen
en vrouwen zijn niet alleen gelijk, ze
zijn ook gelijkwaardig. Ik hoef me
niet te bewijzen hoor. Maar vrouwen
worden nu eenmaal niet met een ze-

men lap en een spons in hun handen
geboren".

Honger
In al haar functies gaat enorm veel

vrije tijd zitten, erkent zij. „Maar ik

vind het leuk". De ontspanning
moet in een paar uurtjes worden sa-

mengeperst. „Als ik thuis kom, kan
ik de 'knop' echt direct omzetten.
Voordat ik ga slapen, zak ik altijd

nog even heerlijk weg in een boek.

Daarin kan ik mij helemaal verlie-

zen. Ik ben verslaafd aan Agatha
Christie, maar lees ook graag histo-

rische romans en poëzie. Soms lees

ik een boek wel vijf of zes keer. Ik
begin met pure 'honger' naar de in-

houd, de volgende keren ontdek je

weer hele andere dingen".

„En af en toe kruip ik op een zon-

nebank om wat kleur te houden".
Marijke Herben weet wekelijks nog
tijd te vinden voor haar hobby's, zo-

als zwemmen, fietsen, (sinds kort)

golf-les bij ZHC, èn zingen bij TOZ.
En dat ook dat laatste op een be-

stuursfunctie uitliep, daar zit zij niet

mee. „Op de een of andere manier
kan ik het niet laten. Maar ik geniet

in ieder geval wel van het leven".

Praten
Door al die activiteiten is de - van

oorsprong - Haarlemse helemaal in

Zandvoort opgenomen. „Ik kwam
hier al op mijn achttiende, dus ik

woon al meer dan de helft van mijn
leven in Zandvoort". Volgens haar
een 'kleinschalige, plezierige, leuke
en gezellige' gemeente. En daaraan
draagt zij zelf beslist een steentj e bij

:

„Ik houd van mensen", zegt zij. En
daarbij heeft zij een hoop te danken
aan haar 'allergrootste hobby': pra-

ten.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

J
Filmprogramma 31 januari tot en met 6 februari

Dagelijks om 13.30 en 15.30 uur

DE REDDERTJES EN KANGQEROELAND
OP ZATERDAG 1 Februari GEEN KINDERFILM
Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00. vanaf 12 jaar ƒ12,50 p.p.

Vrijdag, Zaterdag
en Zondag

19.00 en 21.30 uur

TERMINAT0R 2

12 jaar

Kaarten a ƒ 12,50 p.p.

Maandag, Dinsdag
en Woensdag

19.00 en 21.30 uur

Fischer King

12 jaar

Kaarten a ƒ 12,50 p.p.

OP DONDERDAG 6 Februari GEEN Avondvoorstelling

Een modem sprookje

over de zoektocht

naar liel'de.geluk.

gezond verstand en de

heilige graal.

».ob:
"ik

PRODLCED K DEBRA HILL AND LYXDA OBST

DiRECTEDBWERRYC

Een heel nieuw
avontuur!

«Mfev

Gedlsifitweefc! üo»r,Warn«B{j>s.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

4

Artiesten' gezocht
voor talentenshow
ZANDVOORT - In het Cir-

custheater aan het Gasthuis-
plein vindt de komende
maanden een grote talenten-
show plaats. Op donderdag 6
februari start de eerste voor-
ronde voor deze talenjacht.
De uiteindelijke hoofdprijs
van de finale is een single-
perscontract.

De talentenshow start met drie
voorrondes, te weten op 6 en 20
februari en op 5 maan. Vervol-
gens komen er twee halve finales

(19 maart en 2 april) en de ünale-
show voltrekt zich op 16 aprtl.

Voor iedere voorronde kan* elk
Zandvoorts talent zich nog opge-
ven door middel van het opsturen
van een cassettebandje óf DAT-
band. In totaal moeten er drie
stukken op het bandje staan. Dit
mogen zelf geschreven of geïmi-
teerde nummers zijn. De aanmel-
dingen lopen via produktiebureau
Luuk Hasselman, Binnen Brou-
wersstraat 1, 1013 EE Amsterdam,
tel. 020-6390932.

Belangrijk is wel dat de deelne-
mers van de showrondes zelf be-
schikken over een geluidsband.
Iedere artiest in spé die in de se-

lectie valt en dus optreedt, krijgt
drie vrijkaartjes voor de bewuste
avond. Naast de hoofdprijs, het
single-contract, bestaat de prijzen-
pot uit twee dagen opnemen in een
studio en duizend full-colour fo-

to's, te gebruiken voor promotie-
activiteiten.

Publieksprijs
Voorafgaand aan iedere showa-

vond plaatst het Zandvoorts
Nieuwsblad een bon waarmee de
bezoekers van de talentenshow
kans maken op een nog nader be-
kend te maken fraaie prijs. De
winnaar zal bekend worden ge-

maakt op de finale-avond en
wordt uiteraard ook in deze krant
vermeld.
Kaartjes voor de eerste voorron-

de, waarvoor zich overigens al ver-
schillende kandidaten hebben
aangemeld, kunnen vanaf van-
daag bij de kassa van het Circus-
theater, Gasthuisplein 5 (ope-
ningstijden van tien uur 's mor-
gens tot twee uur 's nachts) ge-

kocht worden. De toegangsprijs
bedraagt vijf gulden.

Artiesten in spé die hun kunnen
aan een groter publiek willen pre-
senteren, moeten zich zo spoedig
opgeven bij Luuk Hasselman.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in

het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan
ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de
finale-avond van 1 6 april wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naam: —
Adres: —
Postcode: Woonplaats:

WEK»!» geeft u meer!
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Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.

Werkplaats Schelpenplein.

Het Dr. G. J. Plantinghuis, Kostverlorenstraat
95 te Zandvoort zoekt met spoed een

AFWASHULP
Werktijd 8 uur per week, dagelijks van 18.00 tot

20 00 uur (niet op woensdag)

Salaris volgens CAO Ziekenhuiswezen (mcl. on-
regelmatigheidstoeslag).

Informatie bij de heer C. Eigenhuis 02507-1 2095

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Zandvoorfs Nieuwsblad
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Zandvoortse dames kregen snel het ritme te pakken

ZVM-Handbalsters spelen zeer

overtuigend tegen De Blinkert
ZANDVOORT - Na een spannende en aantrek-
kelijke partij boekten de handbalsters van Casi-
no-ZVM en verdiende 12-10 overwinning op het
tweede team van De Blinkert. De Zandvoortse
mannen waren minder fortuinlijk en leden een
zeer ruime 17-25 nederlaag tegen Berdos.

In het begin van de wedstrijd tegen De Blinkert zag het
er geenszins naar uit dat Casino-ZVM een overwinning
zou behalen. De Zandvoortse dames moesten even op
gang komen. De Blinkert nam dan ook vlot een 1-4

voorsprong. Toen Casino-ZVM eindelijk het ritme te

pakken had, smolt de voorsprong van De Blinkert als

sneeuw voor de zon. Vlak voor de pauze trok Casino-
ZVM de stand gelijk en op slag van rust werd zelfs een 6-

5 voorsprong genomen.

In de tweede helft was het betere spel van Casino-
ZVM. De Zandvoortsen waren inmiddels overgegaan
van een vijf-één naar een zes-nul verdediging. Deze ver-
andering werkte goed, waardoor Casino-ZVM geen pro-
blemen meer kende. Erna van Rhee maakte een zeer
goede rentree door vijfmaal te scoren. Mede daardoor
liep Casino-ZVM verder uit naar een 12-7 voorsprong. In
de laatste vijf minuten geloofde Casino-ZVM het wel,
zodat De Blinkert de schade kon beperken. De Haar-
lemsen scoorden nog wel driemaal, doch de 12-10 over-
winning van Casino-ZVM is totaal niet in gevaar geko-
men.
„Ik ben hartstikke tevreden", stelde coach Nicole

Berkhout. „We mogen niet klagen. Het spel ziet er erg
goed uit en we staan mooi in de top van het klasse-
ment".

Heren
Het zat Casino-ZVM in de strijd tegen Berdos niet

mee. Vrijwel elk schot van de Bergenaren was wel raak.
Doelman Johan Molenaar keepte een zeer ongelukkige
partij. Berdos nam snel een 1-3 voorsprong, terwijl Casi-
no-ZVM moeizaam openingen wist te forceren in de
afweer. Menno Trouw besloot evenwel een fraaie actie
met een prachtig doelpunt, maar Berdos had meteen
het antwoord klaar. Via 2-5 liep Berdos verder weg naar
een 5-9 stand. Wat Casino-ZVM ook probeerde het lukte
niet het juiste ritme te vinden. Daarbij werden de Zand-
voorters vele malen door de scheidsrechters teruggeflo-
ten voor vermeend lopen, waardoor de snelheid uit het
spel verdween.
Na een ruststand van 10-16 heeft Casino-ZVM in de

tweede helft tevergeefs geprobeerd iets aan de achter-
stand te doen. Berdos speelde een goede partij handbal
en beantwoordde een door Casino-ZVM gescoord doel-

punt meteen met een tegentreffer. De Zandvoorters
bleven knokken voor een beter resultaat maar het zat is

deze middag niet in. Eindstand 17-25.

„De jongens bleven er voor vechten", zei coach Joost
Berkhout. „Maar bijna elk schot was raak. Ook na deze
nederlaag blijf ik erin geloven. Ik zeg dat het kan in deze
Klasse, maar we moeten wel punten gaan pakken".
Doelpunten ZVM, mannen: Kees Hoek 7, Jan van Duijn 3, Menno
Txouw 3, Guido Wcidema 3, Erwln Spruit 1. Dames: Erna van Rhee 5,

Margreet Sterrenburg 3, Wendy Verstraten 2, Astrld Molenaar 1, Els
Dijkstra 1.

Ton van Hoek winnaar

Niet zo'n gulle vangst
voor Zeevisvereniging

ZANDVOORT - De eerste
wedstrijd van 1991 van de
Zeevisvereniging Zandvoort
vanuit Scheveningen, werd
door Ton van Hoek gewon-
nen. Hij wist in deze wed-
strijd, waarbij elke deelne-
mer op de vangst van een gul
hoopte, wel één van de twee
gullen, die er gevangen wer-
den te verschalken.

De wedstrijd werd, gezien de tijd

van het jaar, onder zeer gunstige
omstandigheden vervist. 's Mor-
gens nog was er een door opvrie-

zing glad wegdek, maar in de mid-
dag constant een prachtige zonne-
tje, waardoor het heerlijk vissen
was. De organisatie had zich ver-

keken op het enthousiastme van
de leden want er waren éénender-
tig deelnemers. Dat resulteerde in

een krappe plaats op de boot,
waardoor er menig keer lijnen uit

elkaar moesten worden gehaald.

Dat werd mede veroorzaakt
door de enorme stroming van het
vloedgetij, die in Scheveningen
veel sterker is dan bijvoorbeeld in
Umuiden. Zelfs met driehonderd

gram lood bleef het net niet liggen
en alle lijnen werden door de ster-

ke stroming naar achteren ver-

plaatst.

Over het algemeen waren de
vangsten erg magertjes Toch
werd er ongeveer twintig kilo vis

gevangen, waarbij vooral de jeugd-
leden Patnck Haak en Tim Goos-
sens, met een derde en vierde
plaats, menig ouder lid deed ver-

bazen. De tweede plaats was voor
Mike van der Raadt, die net als de
winnaar Ton van Hoek een gul
ving.

Patnck Haak krijgt een punt
voor de meeste viscompetitie.
Punten voor de grootste viscom-
petitie gingen naar Ton van Hoek
met een gul van 57 centimeter lang
en 2115 gram zwaar. Tim Goos-
sens, met een schar van 30,5 centi-

meter en 380 gram zwaar, Paul
Maliepaard met een bot van 43
centimeter en 765 gram zwaar en
Fred Ploegman met een wijting
van 34 centimeter en een gewicht
van 395 gram vielen eveneens in

de punten.
De tweede wedstrijd vanuit

Scheveningen is op 23 februari
aanstaande.

Goed bridgespel van
Spier en Veldhuizen
ZANDVOORT - De Zand-

voortse Bridgeclub speelde vo-
rige week de tweede wedstrijd
in de derde competitie. In de A-
lijn hadden de heren Spiers en
Veldhuizen een goede bridgea-
vond en toonden aan dat de
moeilijke spellen goed lagen.
Met 57,50 procent werden zij

eerste op de voet gevolgd door
mevrouw De Leeuw en de heer
Braun met 56,25 procent. Na
twee wedstrijden staat laatst-

genoemd paar aan kop en be-
zetten de heren Bakker en
Brandse de tweede plek.

De dames Van Os en Saueressig be-
haalden ook deze week een goede
score. Met 55 procent werden zij eer-

ste in de B-lijn. Het echtpaar Hoo-

Zandvoorters goed op
dreef in Hoogoventoernooi
ZANDVOORT - Ben de Vries en Olaf Cliteur zijn uitstekend voor de

dag gekomen op het snelschaaktoernooi van de Hoogovens in Wijk aan
Zee. Cliteur handhaafde zich in een sterke groep met een vijftig procent
score. De Chess speler zorgde meteen in de eerste ronde voor opschud-
ding door de in de reserve meestergroep uitkomende Marcus uit

Zwolle te verslaan. Ben de Vries, die iets lichter ingedeeld was dan
Cliteur, eindigde zelfs zes plaatsen hoger dan zijn teamgenoot en pakte
de tweeëntwintigste plaats in een veld van vijfenzestig deelnemers. De
Vries zette een zeer fraai resultaat neer door de eveneens in de reserve
meestergroep spelende Rus Barsov op remise te houden.

's Avond namen Hans Drost en Nico Luykx deel aan de simultaan-
wedstrijd tegen de Hongaarse grootmeester Sax. Op de dertiende set

was Luykx zo onverstandig om twee zetten te verwisselen, waardoor
voor hem op de twintigste zet het doek viel. Hans Drost kwam na een
interessante opening wat in de verdrukking. Ondanks* een moedige
verdediging verloor hij op de negentiende zet een pion en daarmee
uiteindelijk de partij.

Van der Meijden blijft

koploper in competitie
ZANDVOORT - In de interne
dompetitie van de Zandvoortse
Schaak Club behield Dennis
vjan der Meijden zijn pas ver-
worven eerste plaats op de
rjanglijst. John Ayress kan het
volgende week Van der Meij-
qen erg lastig maken aange-
zien hij op drie punten volgt.
Ruim twintig schakers namen deel
aan de strijd in de interne competi-
tie. De eerste reeks van zestien par-
tijen is achter de rug. In de volgende

Politie vindt

weed-kwekerij
op zolder

I

ZANDVOORT - Naar aanleiding
yan een schietpartij in Haarlem
heeft de politie op 24 januari onder-
zoek gedaan in een woning in Zand-
voort. Op de zolder van de woning
trof zij een weed-kwekerijtje aan.
Énkele bakken met een lengte van
zjes meter bij 1,40 meter waren ge-

vuld met hennepplanten. De bewo-
ner bleek ook stroom buiten de me-
terom te gebruiken. Tegen de man is

proeces-verbaal opgemaakt.

cyclus van vijftien ronden zal er ze-

ker nog wel het een en ander gebeu-
ren bij deze spannende competitie.
De meeste schakers, geplaatst in de
kopgroep, werkten hun partijen in
een rustig tempo af.

Ranglijstaanvoerder v. d. Meijden
had veel moeite met Berkhout. Na
ruim twee en een half uur spelen
was de stand op het schaakbord
praktisch gelijk. Van der Meijden
had slechts één pluspion. Uiteinde-
lijk wist hij met dit kleine voordeel
toch de partij in winst om te zetten.

John Ayress, tweede op de ranglijst,

kon in amper een half uur spelen
reeds de volledige winst naar zich
toetrekken. In de nu volgende ron-
de, die vanavond begint, kan de
ranglijst wijziging ondergaan. De
computer zal vermoedelijk John Ay-
ress tegen Dennis van der Meijden
laten spelen. De eerste partij, aan
het begin van dit seizoen, eindigde
toen voor de met wit spelende Ay-
ress.

Uitslagen zestiende rende: Klijn-Scliiltmeij-

er remise. De Oude-Paap 0-1, Heltkonig-Gor-
ter 0-1, Van der Metjden-Berkhout 1-0, Ay-
ress-Roele 1-0, Geerts-Gude 1-0, Lindeman-
Twlnt 1-0, Termes-Handgraaf 1-0, Kok-Fre-
derking 1-0, Van Elk-Franck 1-0. De toptien
ziet er nu als volgt uit: 1. Van der Meijden, 2.

Ayress, 3. Dambrlnk, 4. Geerts, 5. Lindeman,
6. Termes, 7. Twlnt, 8. Kok, 9. Franck, 10.

Berkhout.

(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
Maak uw keuze en ga overal heen!
Bi] Waaijenberg kunt u alle

denkbare vervoermiddelen

en hulpmiddelen vergelij- EP
ken en testen Speciale " ..

,EIJBED^
aanpassingen kunnen rVAAiMnoKKS*

zonder beperkingen gereali-

seerd worden Servicepunten

in heel Nederland.

Showroom open op werk-

dagen van 9 CO-1 7 00 uur

Chess Society haalt hard uit
ZANDVOORT - Chess Society
Zandvoort kan zeer tevreden
zijn over de start van 1992. In
de vijfde competitieronde de-
classeerden de Zandvoortsers
afgelopen vrijdag het derde
achttal van de schaakclub
Heemstede met de welspre-
kende cijfers 6-2. Zijn het
meestal de topborden van
Chess, die het meest produc-
tief zijn, ditmaal waren het de
borden vijf tot en met acht
waar de badgasten tot een sco-
re van honderd procent kwa-
men.
Ondanks dat de uitslag anders doet
vermoeden, begon Chess, de wed-
strijd tegen hekkensuiter Heemste-
de helemaal met zo voortvarend.
Het leek erop dat Kees Koper op het
vijfde bord reeds na, tien zetten ho-
peloos verloren stond, terwijl op de
andere borden weliswaar soms enig
voordeel maar nog geen duidelijke
winstkans te bespeuren was.
Rond half elf werden de zaken in-

eens een stuk duidelijker. Op het
zesde bord had Peter van de Beek

zijn tegenstander op slinkse wijze
van de dame beroofd en daarmee
verdiende Chess het eerste punt.
Ook op het derde bord was de situa-

tie comfortabel. Hans van Brakel
stond bij de tijdcontrole een stuk
voor en de overwinning kon hem
niet meer ontgaan.

Oerang-oetan-opening
Op het achtste bord debuteerde

Nico Luykx. De 47-jarige Zandvoor-
ter, die het wedstrijdschaken 25 jaar
geleden liet voor wat het was, dwong
in zijn eerste optreden zijn tegen-
stander vanuit een sterke 'oerang
oetan-opening' op de knieën en kon
de partij zelfs met mat beëindigen.

Externe competitie
ZANDVOORT - Volgende week

maandagavond treedt het eerste
achttal van de Zandvoortse Schaak
Club aan voor de vijfde externe com-
petitiewedstrijd. Het Zandvoortse
team reist dan af naar Hillegom
waar het vierde team van De Uil de
tegenstander zal zijn.

Toen op het zevende bord ook voor-
zitter Hans Drost wederom won
leek de zaak met een 3-0 voorsprong
bekeken. Ook nu speelde de Chess-
voorzitter een uitstekende partij.

Drost mag zich met een score van
vier uit vijf tot de toppers rekenen.
Op het eerste bord kreeg Chess

Society echter een tegenslag te ver-

werken. Ben de Vries overschreed in

gewonnen stelling de bedenktijd en
verloor daarmee voor het eerst dit

seizoen. Toen Kees Koper echter
zijn volledig verloren staande partij

toch verrassend won, was er geen
vuiltje meer aan de lucht. Bij een 4-1

voorsprong bood Ton van Kempen
in een gelijkwaardige stand meteen
remise aan, wat zijn tegenstander
accepteerde. Ook de tegenstander
van Hans van Brakel zag in dat ver-

der spelen geen zin had.
Olaf Cliteur was de enige, die nog

achter het bord zat. In een aanval-
lende partij haalde Cliteur in een
zeer kansrijke stelling de tijdcontro-

le. Gezien de stand van de wedstrijd
kon de Zandvoorter zonder pro-
bleem remise geven, waarmee de
eindstand op maar liefst 6-2 voor
Chess Society werd bepaald.

gendijk werd goede tweede. Dit paar
staat, na twee wedstrijden, eerste,

gevolgd door de dames Van Os en
Saueressig. In de C-lijn behaalden
de dames Berkhemer en Verhage
een bijzonder goede score van 64,29

procent, waarmee zij de rest van
deze lijn ver achter zich lieten.

Tweede werden de dames Van Beek
en Stocker. De dames Berkhemer en
Verhage voeren nu de C-lijn aan en
worden gevolgd door de dames Van
Beek en Stocker.
Het echtpaar Ovaa speelt al gerui-

me tijd in de D-lijn, maar doen er
alles aan om te promoveren. De laat-

ste speelavond droeg daar goed aan
bij, want dit paar werd eerste. De
dames Kalff en Polm probeerden
het al eens eerder in de C-lijn het-

geen toen mislukte. Aan promotie
wordt nu weer gewerkt, gezien de
behaalde tweede plaats. Aan V

staan de dames Rudenko en Rudo*-
phus, gevolgd door de dames Kalff
en Polm. Inlichtingen bij de wed-
strijdleider de heer H.Emmen, tele-

foon 18570 (alleen 's avonds).

Jeugdschaak
ZANDVOORT - De Zandvoortse

schaakjeugd speelde vorige week de
zeventiende ronde van de interne
competitie. Na verwerking van alle

uitslagen blijft Florian van der
Moolen met slechts een half puntje
voorsprong op Thomas Hesse de
ranglijst aanvoeren. Vanavond vindt
vanaf zeven uur de tweede instruc-
tieavond voor dejeugd plaats. Onder
leiding van John Ayress en Dennis
van der Meijen volgen de jeugdleden
van de Zandvoortse Schaakclub
schaaklessen om in mei aanstaande
daarvoor een examen af te leggen.

Voor drie a vier adspirant-schakers
is er nog gelegenheid om deze lessen
te volgen. Informatie hierover is te

verkrijgen via de telefoonnummers
02507-13224 of 14120. Ook kan een
bezoek aan het Gemeenschapshuis
worden gebracht, op donderdag-
avond zeven uur.

De volledige ranglijst ziet er als volgt uit: 1.

Florian van der Moolen, 2. Thomas Hesse, 3.

Henk Wiliemse, 4. Nanouk Marquenie, 5.

Rebecca Wiliemse, 6. Bas van der Meij. 7.

Bart Timmermans. 8. Niels Filmer, 9. Marti-
ne Botman, 10. Jan Koning, 11. Rcmco de
Roode, 12. Shanna Paap, 13. Mare Habets, 14.

Dominic Hoogendijk.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZVM-zaterdag
oefent tegen

Zandvoort'75
ZANDVOORT - Volgende week

dinsdagavond oefenen de teams van
Zandvoort'75 en Zandvoortmeeu-
wen (zaterdag) tegen elkaar. Op het
goed verlichte veld van Zandvoort-
meeuwen, in het voormalige circuit-

terrein, ontmoeten de Zandvoortse
teams elkaar om kwart over acht.

Zandvoort'75 voert op dit moment
de ranglijst aan m de derde klasse
KNVB terwijl Zandvoortmeeuwen,
goede middenmoter is in de vierde
klasse KNVB. Hans Winter zal als

scheidsrechter optreden.

Klaverjassen bij

Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Aanstaande vrij-

dagavond organiseert Zandvoort-
meeuwen de maandelijks koppel-
klaverjaswedstrijd. De opbrengst
van deze kalverjasavonden komt ten
goede aan de jeugd. Ook deze keer
zijn er fraaie prijzen te verdienen.
De strijd begint vrijdagvond om acht
uur en vindt plaats in het fraaie

clubhuis van Zandvoortmeeuwen in

het voormalige circuitterrein. De in-

schrijfkosten bedragen zeven gul-

den per koppel.

Sportagenda
VOETBAL

Zaterdag: Zandvoort'75 - Jong Hol-
land 15.00 uur, terrein v.m.circmt-
terrein.

Velsenoord - Zandvoortmeeuwen
14.30 uur, te Velsen.
Zondag: NAS - Zandvoortmeeuwen
14.30 uur, te Halfweg.

ZAALHANDBAL
Zondag; Spartanen
heren 14.40 uur.

Casino-ZVM

BASKETBAL
Zondag: Rebound'84 - Lions junio-
ren 16.00 uur, te Schagen.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.15 uur Zandvoort'75 - TYBB D-
jun., 19.00 uur Zandvoort'75 - DIO B-
jun., 19.45 uur TZB - De Meer, 20.40

uur Nihot/Jaap Bloem Sport - BSM
dames, 21.25 uur Zandvoort Noord 7
- BSM 6, 22.10 uur Zandvoort Noord
6 - Kalmthout 4.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Bad Zuid/ZVN - Kalm-
thout, 21.35 uur TZB 2 dames -

Sand'84 2, 22.20 uur Zandvoort-
meeuwen 2 - Car.Snoeks 2.

Man steelt geld
uit pompstation
ZANDVOORT - Een 54-jarige man

uit Duitsland werd op 21 januari om-
streeks kwart over een aangehouden
nadat hij geld uit een benzinepomp-
station aan het Burgemeester van
Penemaplein had weggenomen. De
man bleek tevens in het bezit te zijn

van een auto die in Duitsland ver-

duisterd was. Het voertuig bleek
zwaar verwaarloosd te zijn, mede
doordat de man de auto kennelijk
als zijn woning beschouwde. Hij is

voor onderzoek in de cel gezet.

Inbraak in

sportcomplex
ZANDVOORT - Bij een inbraak in

een sportcomplex in het binnencir-

cuit op 21 januari, werden een stere-

oinstallatie, een onbekend geldbe-

drag en sigaretten weggenomen.
Ook enkele speelautomaten moes-
ten het ontgelden. Na vernieling van
de geldlade werd het daarin aanwezi-
ge geld weggenomen. De dieven kwa-
men in het pand na het stukmaken
van het raam.

ZANDVOORT - Alleen de da-
mes van basketbalvereniging
The Lions behaalden afgelo-
pen zaterdag een overwinning.
De reserves van Exercitia wer-
den gewoon weggespeeld: 73-

29. De heren hadden meer uit
de wedstrijd tegen HOC kun-
nen halen. Nu werd onnodig
met 64-69 verloren. Het talent-

rijke jongens junioren team
leed eveneens een kleine ne-
derlaag. Lisse bleek wat gerou-
tineerder en won met 57-68.

In de beginfase leek het mannen-
team van Lions op een gemakkelijke
overwinning af te stevenen. HOC
werd met snel basketbal naar een 20-

7 achterstand gespeeld. De Zand-
voorters konden het hoge tempo
niet vasthouden, mede omdat HOC
steeds meer greep op de strijd kreeg.
In de volgende vijf minuten wist
Lions slechts vier punten aan het
totaal toe te voegen. HOC daarente-
gen, kwam geheel in de race, via een
aantal fraaie driepunters: 24-27. Het
was een wat wisselvallige partij bas-
ketbal, aangezien de volgende fase
weer voor Lions was. De Zandvoor-
ters bepaalden de ruststand op een
34-29 voorsprong.

Herstel
Ook in de tweede helft periodes,

die dan weer voor HOC waren en
dan weer voor Lions. HOC startte

goed en kwam op een 36-37 voor-
sprong. Lions herstelde zich op-
nieuw en pakte een 46-42 voor-
sprong.
Lions probeerde verwoed de voor-

sprong vast te houden, maar het
toch iets nauwkeuriger spelende
HOC wist de partij opnieuw een
wending te geven: 51-57. In de slotfa-

se gaf coach Johan Beerepoot op-
dracht over te gaan op een pressing.
Het lukte Lions echter niet aan de
nederlaag te ontkomen: 64-69.

Minimaal verlies voor Lions

e De Lions-heren hadden meer uit de wedstrijd kunnen halen, maar helaas Foto Bram Sliinen

„We hebben de strijd een paar
keer in handen gehad", meende
coach Johan Beerepoot. „De teams
waren gelijkwaardig, alhoewel HOC
een rebound overwicht had door
meer lengte in de ploeg. Toch draai-

en we dit seizoen best aardig. Ik heb
goede hoop dat we als middenmoter

eindigen". Tegen Lisse heeft Lions
het niet kunnen bolwerken. Het ge-

mis van de geblesseerde Alain Kroe-
se woog te zwaar. Alhoewel Lions de
gehele wedstrijd tegen een achter-

stand aan keek, kan gesteld worden
dat de beginfase funest geworden is.

Een nerveuze start leverde Lions, na

tien minuten, een 11-24 achterstand
op. Een hardwerkend Lions heeft

geprobeerd de strijd een ander aan-
zien te geven, maar de pupillen van
coach Rob Benjamins bleven steken
op een 27-32 achterstand bij de rust.

In de tweede helft lukte het Lions

niet om de achterstand geheel weg te

werken. Het verschil bleef steeds
rond de vijf punten hangen. In de
slotminuten heeft Lions middels
een press tevergeefs gepoogd de ne-

derlaag te ontlopen. Een moegestre-
den Lions werd toen door Lisse naar
een 57-68 nederlaag gespeeld.

„We hebben toch wel kansen ge-

had", vond coach Rob Benjamins.
„Lisse was wel een uitgebalanceerd
team, maar toch had het gekund.
Onder het bord misten we te veel
kansen. De bal wilde er vaak niet

in".

Dames
Tegen het tweede team van Exer-

citia heeft Lions geen enkel pro-
bleem gekend. Tot aan de zevende
minuut waren de partijen redelijk in

evenwicht (7-6), maar nadien was
het Lions dat de boventoon voerde.
Met snel gelopen breaks en een goed
schot werd Exercitia op een 19 6

achterstand gezet. De Zandvoortsen
hadden de smaak te pakken en wal-

sten over E::ercitia heen, ruststand
35-16.

De strijd was reeds beslist, maar
Lions bleef geconcentreerd de bal
rond spelen. Door de door Lions ge-

hanteerde press leed Exercitia veel
balverlies waarvan goed gebruik
werd gemaakt. De ene na de ander
bal vloog door de ring, waardoor
Lions op een fraaie eindscore kwam
van 73-29.

Een tevreden coach Rob Benja-
mins constateerde na afloop: „Het
spel begint de vormen aan te nemen,
zoals ik dat graag zie. De laatste we-
ken gaat het erg goed, mede door de
scherpe trainingen. Er kan dit sei-

zoen nog veel bereikt worden".

Topscorers Lions dames: Elles Bruinsma ld,

Stmone van der Bergh 12, Ingrid Auraas 11.

Jongens: Martin van der Aar 19, Kobin Keiier
14. Heren: Jeroen Gaus 18. Vincent Telling
18. Jeroen \an Galen 11.
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QUEENIE
BtSTAURANÏ

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort

Telefoon 02507 - 1 3599 vraagt:

interieurverzorgster
voor enkele ochtenden per week.

Inl.: Mevr. Holleman

Fa. Frank
Dakbedekkings-

bedrijf

Gespecialiseerd
in alle soorten

dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte

daken.

Tevens rep. van
dakgoten.

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Tel. 02507-30890
023-343542

Autorijschool

Phil Waaning

Ook voor
• Senioren-

training

• Overwinnen
angstgevoelens

Kostverlorenstr.70

2042 PK Zandvoort
Tel. 12071

Bruiloft

Party

Bedrijfsfeest

Partycentrum Soc.

De Manege
is v.a. 1992 gen.

vernieuwd om ieder

feest tot 350 pers.

perfect te kunnen
org.

Vr. vrijbl. docum. of

bel Zandvoort
02507-16023

THUISWERK?
Blijvende bijverdienste met

oplopende aantrekkelijke

honorering 1

Voor min. 5 en max. 10 uur per

week voor een overtuigd

TELEFONISCH

VERKOPER (M/V)
Na een interne training legt u

telefonisch contact met

potentiële klanten'

Bent u geïnteresseerd?

Heeft u mm een middelbare

opleiding, belt u dan voor meer

informatie of een (vri|bhjvende)

afspraak in Amsterdam naar:

Tel 01828-11366" op

werkdagen van 13 00-18 00 uur.

Financial Alert B.V.,

Zuidkade 110, 2741 JG
Waddinxveen.

^^ÖRRÜSGHÖÖL

VOORJAARS-
AANBIEDING

Tift&röBRiatEs-.
1e 5 lessen a ƒ32.50
Vervolglessen ƒ45.00
Les met Suzuki 450 cc

StBEtgNU! 02507-14420

,

TROELSTRASTRAAT 34

ilïHHffli

Veilinggebouw

De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks

geopend voor in-

en verkoop; ook
voor inzending

goederenveiling.

Inl. 12164
Gasthuisplein

JÊÊw/RENE MEIJER
/ / SPECIAALVLOEREN

HURK- LAMINAAT- PARKET- NATUURSTEENTAPIJT

m Nèt even anders
B

ï Kennemerlaan 167

a Umuiden, tel. 02550-36565

Zwevend kurk
vier dessins

compleet afgewerkt

97,50 m2

10 JAAR SLIJTGARANTIE

RENE MEIJER
SPECIAALVLOEREN

Ook voor al uw
vloeronderhouds-

middelen

Geopend:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag

Zaterdag
Donderdag koopavond

13.00-17.30 uur
09.30-17.30 uur
10.00-17.00 uur
19.00-21.00 uur

DIT WEEKEND:

Taart Maison 7.75

Notenknar

van 4.60 voor 4.10

-Q,ckte jiakker ^alk
HOGEWEG 28, TEL. 12989

PDME-I80
Videoband,

per stuk

7.99

Grundig kleuren TV
P37-540 T *37 cm flatsquare beeldbuis

*49 voorkeuzezenders + 1 AV kanaal "teletekst

'

*on-screen display "meervoudige taalkeuze

"aansluiting voor scart en hoofdtelefoon. 699.-

i

i iimiiiiii ii niiiniiiUMi

1

Sony kleuren TV
KV-X21 31 D "54 cm flatsquare Black Trinitron

beeldbuis *2x scart 'teletekst *30 voorkeuze-

zenders *hi-fi stereo versterker *luid-sprekers

aan de zijkanten van het toestel.

1599.-

Aristona kleuren TV
63KD9617*63 cm flatsquare beeldbuis "stereo 2x

20 Watt muziekvermogen *6Ö voorkeuzezenders

"on-screen display "teletekst "taalkeuzeschakéaar

*sleeptimer "mcl. afstandsbediening.

1399.-

IH*. % .*.**»** *J

Multitech kleurenTV
KT8129 *51 cm beeldbuis *30

voorkeuzezenders "autocratische

zenderzoeker "audio/video ingang

"incl. afstandsbediening.

Akai videorecorder
VS 965 *hi-fi stereo "DX-3 koppen

"hyperband tuner "quick response

systeem *60 voorkeuzezenders "timer

8 programma's/365 dagen "incl.

afstandsbediening

met LCD display.

599;

Hffiiaaiflil

JVC videorecorder
HR DX 20 "1 jaar/8 opnamen programmeerbare /[(

timer "geheugen voor 48 voorkeuzezenders / ([

"overblijvende bandtijd in display "stilstaand

beeld/pauze/beeld voor beeld "shuttle search

"electronisch kinderslot.

Philips

radiorecorder
AW 7092 'dubbel cassettedeck met high

speed dubbing 'tuner FM'stereo MC en LG

'continuous play

Akai
miniset

MX90 *2x25 Watt versterker "dubbel

cassettedeck met Dolby B "synthesizer/tuner

*
1 9 voorkeuzezenders *CD-speler 1 6 num-
mers programmeerbaar *incl afstands-

bediening en boxen

Sony
midiset

Precise DS0S '2 x 90 Watt versterker

*7-bands equalizer 'tuner met 30 voor-

keuzestations en sleeptimer 'dubbel cas-

settedeck met quick reverse en Dolby B/C

'programmeerbare CD-speler 'incl af-

standsbediening en 3-weg luidsprekerboxen.

Sharp
electronische organizer
1Q-8300 "grote display "qwerty toetsenbord

'128 Kb geheugen 'compatible met PC's en

andere orgamzers *o.a kalender, dag/week

planner, agenda, telefoonlijst en nog veel

meer 'uitwisselbare IC kaarten voor

uitbreiding.

Trust

minitower
286/16 "AT personal computer in minitower

model "80286 processor "kloksnelheid 16

MHz '52 Mb harddisk. 5.2S" (1.2 Mb) en

3.5" (1.44 Mb) diskdrive .,_ ,

'VGA videokaart (256 Kb) , '^Vfftï\
"AT 101 toetsenbord *> IL' J C X
"compleet DOS 5.0 Engels

'PCM en PC Koop 'ne " SS
bevestigen de prima

kwaliteit van Trust.

Minolta
compactcamera

AF Zoom 65 "zoombereik 38-65 mm
'autofocus "geprogrammeerde automa-

tische belichting 'automatische ingebouwde

flitser 'automatische DX-film instelling

"LCD-scherm.

'O^lr^^iSi^^^'-^'ÉQaPyjr
Samsung
magnetron

RE738TC '750 Watt 'inhoud 32 liter

*5 standen 'timer dmv digitale tiptoetsen

'uitneembaar glazen plateau

Rowenta
koffiezetapparaat

FC '14 kopjes 'uitneembare zwenkfilter

'nadruppelbeveiligmg 'inwendige water-

indicator.

Tefal

stoomstrijkijzer
1418 'controlelampje 'waterniveau aan-

duiding 'snoerlengte 2 meter '.beveiligd

tegen t r' tr-

Braun
keukenmachine

UK1 1 "460 Watt "veiligheidsvergrendeling

'2 continue ; ïomentschakelaar

incl dive-se

sseccoires.

Blue Air

wasautomaat
WL 875 'capaciteit 4.5 kg wasgoed

'16 wasprogramma's 'centrifugeert 800

t.p.m. "r.v.s. trommel 'regelbare

thermostaat

»» 'E-knop.

Bosch
condensdroger

WTL4510 "capaciteit S kg 'extra grote

vulopening '8 droogprogramma's *r v.s

trommel met bmnenverlichting 'twee-

voudige electronische vochtmeting.

ïllti

Dixons Totaal behoort tot de Dixonsgroep

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 8 februari I992, zolang de voorraad strekt

Prijs- en drukfouten voorbehouden *of de helft van de waarde in contanten

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466
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Pöstzegelmiddag in

Gemeenschapshuis
ZftNDVOORT - De Zandvoortse

Pos'tzegelclub houdt zaterdag 1 fe-

bruari een postzegel-verzamelbeurs
in liet Gemeenschapshuis, in de L.

Dayidsstraat te Zandvoort. In tegen-
stel|ing tot de clubavonden, vindt de
beujrs overdag plaats en wel 's mid-
dags van 12 tot 17 uur. Belangstel-
lenden kunnen er van alles dat met
de iostzegelhobby te maken heeft,

vinden, zoals postzegels, poststuk-
ken! en brieven. Ook zijn er tafels

waa'raan geruild kan worden. Voor
inlichtingen of reserveringen kan
men bellen: tel. 16061 of 16456. Ove-
rigens kan men een dag eerder ook
al terecht bij de Postzegelclub. Deze
houdt vrijdag 31 januari haar maan-
delijkse clubavond, eveneens in het
Gemeenschapshuis, aanvang 19.00

uur.

Dances with wolves
Wijkcentrum 't Stekkie, Celsius-

straat 190 Zandvoort-Noord, draait
vrijdagavond 31 januari de film Dan-
ces with wolves. Een regiedebuut
van acteur Kevin Costner, dat als

een bom insloeg. De film werd be-
kroond met zeven Oscars, onder an-
derevoor Beste Film en Beste Regie.
Het verhaal gaat over luitenant John
Dunbar, die na de Amerikaanse Bur-
geroorlog in z'n eentje een vooruit-
geschoven legerpost moet bezetten.
Hetkamp blijkt niet meer dan een
venallen hut, middenin het land
van de Sioux-Indianen. Dunbar
zoett kontakt met de Indianen en
raakt diep onder de indruk van hun
levenswijze. Langzamerhand accep-
teren zij hem als lid van de stam. De
film is toegankelijk voor bezoekers
vanille leeftijden. Aanvang 20.00

uur, Entree vijf gulden of - op ver-

toon van lidmaatschapskaart - 2,50
gülcen.

Bluessessions
In de Haarlemse Jazzclub, Groot

Heügland 37, Haarlem, worden zon-
dag) gratis toegankelijke bluesse-
siors gehouden. Deze beginnen om
13.0) uur. Vrijdag en zaterdag zijn er
ook optredens in de jazzclub, aan-
vanr 22.00 uur. Vrijdag de band Fra-
-Fra Sound, met een 'fusie' van jazz,

Afrc-Caraïbische en Surinaamse ge-

ïmproviseerde muziek, entree 12
giilcen (CJP 9,- en HJC-leden 7 gld.)

Zaterdag een uurconcert met Ga-
bansa (voorheen Sweet Briars Big-
banl) met latin-jazz, entree gratis.
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Korte tips

Restaureren en conserveren

in het Frans Halsmuseum
Elke zondagmiddag om half twee wordt in het Frans Halsmu-

seum in Haarlem een rondleiding gegeven over het restaureren
en conserveren dat in dit museum wordt gedaan. De rondleidin-
gen zijn gratis voor de museumbezoeker.

Een en ander maakt deel uit van de tentoonstelling 'Terugkeer van de
Meesters, restaureren en conserveren in het Frans Halsmuseum'. Deze
houdt verband met de restauratie van een groep zestiende-eeuwse Haar-
lemse schilderijen, die drie jaar in beslag heeft genomen. Het betrof de
zijluiken van een altaarstuk voor het gilde-altaar in de Bavokerk, vervaar-
digd in 1546 door Maarten van Heemskerck, in opdracht van het Drape-
niersgilde. Na de hervorming kwamen de luiken in het bezit van het
stadsbestuur. Cornelis van Haarlem maakte in 1591 een nieuw middenstuk.
Het drieluik kwam te hangen in het Prinsenhof, het huidige stadhuis van
Haarlem. Op de tentoonstelling is ook aandacht voor twintig andere schil-

derijen en kunstvoorwerpen (o.a. sleden, klokken, scheepsmodel) die de
afgelopen vijf jaar zijn bewerkt. Daarnaast worden stukken getoond, die
nog hard aan restauratie toe zijn, waaronder een achttiende-eeuws poppen-
huis en een zeventiende-eeuws tapijt. Daaraan is te zien, voor welke proble-
men de restaurateurs soms komen te staan. Verder aandacht voor de
manier waarop het 'klimaat' optimaal wordt gehouden.
Groot Heiligland 62, Haarlem. Entree 4,50 gulden. Kinderen 10-17

jr./CJP/65+: twee gulden. Kinderen onder 10 jaar gratis. Te zien t/m 26 april

1992, open maandag t/m zaterdag 11-17 uur, zon- en feestdagen 13-17 uur.

• Ella Hendriks, hoofd van het restauratieatelier van het Frans Halsmu-
seum restaureert de dij van Ceres, op het schilderij 'De bruiloft van Peleus
en Thetis', van Cornelis van Haarlem.

• Het Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem: vrijdag 31 januari Spo Dee O
Dee, Amsterdams roek-trio, aan-
vang 21.45 uur, entree 10 gulden, met
CJP/P-pas 7,50. Zaterdag 1 febr.: All

Tomorrow's Parties, de traditionele
- verrassende - opening van de nieu-
we maand, aanvang 22.00 uur, entree
8,50/6,-. Dinsdag 4 febr.: Magnapop
(Ein Abend in Haarlem), Support
Hallo Venray, aanvang 2 1.45 uur, en-

tree 10,-/7,50 gulden. Voorverkoop
Toneelschuur en VVV-kantoor in
Haarlem.
• Zandvoorters en hun hobby. Ten-
toonstelling tot en met 9 februari in
Cultureel Centrum Zandvoort, Gast-
huisplein 9b: verschillende kunstui-
tingen van Zandvoortse ingezete-

nen. In de videokamer is een film te

zien over de voormalige 'blauwe
tram' die tussen Zandvoort, Haar-
lem en Amsterdam reed. De tramlijn
is in 1957 opgeheven.
• Openbare Bibliotheek Zandvoort,
Prinsesseweg 34, expositie Hilly Jan-
sen (uit Zandvoort) gedurende de
maand februari. Met o.a. kinder-
portretjes en opvallende vrouwenfi-
guren, 'verweven' met exotische die-

ren. Hilly Jansen kreeg haar eerste
schilderlessen van oom Kees Man-
ders.
o Atelier Paulus Loot, gevestigd Bou-
levard Paulus Loot 21, geopend op
zaterdag en zondag van 13.00 tot

17.00 uur: grafisch werk, collages en
mengtechnieken met felle kleuren
en teksten van Anne Frydrychowicz,
tentoonstelling tot 1 maart '92.

• Holland Casino Zandvoort: ten-

toonstelling schilder Gerard van Ier-

sel, tekeningen en etsen. Dagelijks
van 14.00 tot 02.00 uur.
• Zondag 2 febr. 14.00 uur: architect-

/stedebouwkundige Lucien Kroll uit
België geeft lezing over zijn ontwerp
voor een woonwijk in Alphen a/d
Rijn, waarin het milieu centraal
staat. Architectuur Bouwhist. Cen-
trum, Groot Heiligland 47 Haarlem,
entree 3,50 gulden.
• Zondag 2 febr. 14.30 uur: toneel-
voorstelling voor kinderen v.a. 9
jaar, in Toneelschuur Haarlem,
Smedestraat 23. 'Vriendschap' staat
centraal in fragmenten uit het leven
van kinderen en ouders uit Zweeds
dorpje Seppan.
• Spitsbergen, tentoonstelling die

t/m 9 februari een beeld geeft van de
walvisvaart op Spitsbergen. Pieter
Vermeulen Museum, centrum voor
natuur- en milieu-educatie, Moer-
bergplantsoen 20, IJmuiden. Tel.

02550 - 36726. Open ma t/m vrij. 09.30
- 17.00 uur, zondag 11 - 17 uur.

Josina van de Endeschool
---- - ... .S&pt**

Dne week een foto uit 1951 van de Josina van de Endeschool, ingezonden onderaf): onb. (2x), Maria van Wilpen, Joke de Muinck, Lien Brugman, onb.,

door Joke de Muinck. onb., Marco van Gennip. Derde rij: onb., Lenie Schuiten, Joke Bol, onb, Anke
Onderste rij (v.l.n.r.): Fred Schilpzand, Ben v.d. Mije, Guido Meyer, Flip van Sluisdam, onb., Odilia Ruckert. Bovenste rij: Hans Kerkman, Jan Bakker,
Helderman, Pieter de la Court, Eddy Kransen en Jacob Koning. Tweede rij (van onb. (4x), Hans Nooy en Jan Pel.

Moet die kermis in het dorpscen-
trum er nu komen of niet. Ik stel u
deze vraag niet om u te laten beslis-

sen over deze heikele zaak. Zeker
niet. Immers, als dat het geval was,
dan kwamen we nooit tot een ver-
gelijk. Het verleden heeft dit maar
al te vaak aangetoond. Wat door de
één hoogst wenselijk wordt geacht,
wordt door een ander hartgrondig
verfoeid. Kijk maar naar de recla-

meborden, het Gran Dorado-park,
de voorgenomen bouw in 'De
Zuid', de nota Verkeerstructuur en
de verschillende evenementen. Al-

tijd zijn er wel bewoners die 'tegen'

zijn.

De spreuk boven de schouw in de
raadzaal spreekt mij derhalve erg
aan. „Alle man van pas te maken,
en door iedereen bemind, zijn d'

onmogelijkste zaken, die men in de
wereld vindt". Een veelzeggender
spreuk is voor deze badplaats niet
denkbaar. Wij hebben een gemeen-
tebestuur. Gelukkig maar dat de
uiteindelijke beslissingen op het
raadhuis worden genomen. Zou
dat niet het geval zijn, dan vrees ik,

dat binnen korte tijd de ene helft
van onze bevolking door de andere
helft zou zijn uitgeroeid. Zo werkt
dat in een badplaats als Zandvoort.

Publiekstrekker
Terug dus naar de kermis. Vori-

ge week was ik in het raadhuis bij

een informatieavond over dit on-
derwerp. Zoals

handhaafd. U ziet, er kan haast
niets mis gaan. Slechts een stuk of
drie buurtbewoners bleken na af-

loop nog steeds moeite te hebben
met de beslissing van het gemeen-
tebestuur. Zij kunnen zich echter
troosten met de gedachten, dat,

mocht het echter uit de hand lo-

pen, er volgend jaar geen kermis
meer in Zandvoort zal zijn. Geluk-
kig hebben we daar nog opoe. Haar
Zandvoorts commentaar over dit

onderwerp wil ik u ook nu weer
niet onthouden.

Piggelmee
Meraekelse ambisies worre

ehusselt, daer heb je die Henn 'n

okkelair en 'n arre pet 'ekraigt en
gaet hum ook in Haerlem bai de
mugge kaanebislopers klemme om
derloi wiele kwakke. Dat is har-
stikke toeristvriendelijk en dan
kenne wai deuse seumer op 't swar-
rete veld kerremis houwe. Das fain
veur de maissies om te swiere en
veur de jonges is dat ook fain want
de phesie is in Haerlem en Bloeme-
dael. Leefbaar sanfert heb ik niet

'ehoord en as 't van Paula mag,
vindt Rob de burgervaer 't hille-

gaer bestig. Allienig ien klain din-

getje heb ik nou niet kenne vatte,

der kom kerremis, en 't Tropicana-
-feest gaet gien twie maer drie dae-

ge voort. Iene Drent, of hoe die

vent ook mag hiete, gaet dat orga-
nisere heb ik van Harrie Loiebol.se

u weet, heeft het
gemeentebe-
stuur besloten
de kermis weer
terug naar het
centrum te ha-
len. Als je je oor
zo te luisteren
legt, dan blijkt

dat het meren-
deel van de
Zandvoortse be-
volking voor dit

plan is. Buiten
de honderddui-
zend gulden die
dit evenement -

de gemeente op- ——^———
levert, vindt men over het alge-

meen dat een dergelijke publieks-
trekker op die plaats, zeker in het
hoogseizoen niet misstaat. Maar,
maak dat de buurtbewoners maar
eens wijs. Het zal je maar gebeuren
datje negen dagen lang een batterij

botsauto's voor je deur gestatio-

neerd krijgt. Of wat te denken van
van een reuzerad, een oliebollen-

kraam of een spookhuis. Als bewo-
ner van 'elders' kun je er om la-

chen. Zo gauw je echter zelf met
dergelijke attributen voor je deur
geconfronteerd wordt ga je wel an-
ders piepen. Terecht maken som-
mige buurtbewoners om het Zwar-
te Veld en aan de Prinsesseweg
zich nu al ongerust over dit op han-
den zijnde evenement.

ter. Over deze man verder niets

dan goeds. Hij doet zijn best. Toch
bevreemdt het mij, dat in de laatste

jaren er al enkele voorzitters en
andere leden zijn opgestapt, bijna
de helft van het totale ledenbe-
stand. Het gerucht gaat dat sommi-
gen van hen van plan zijn, een nieu-

we vereniging op te richten.

Ik heb 'De Wurf' altijd be-
schouwd als het visite-kaartje van
ons dorp. Het zou toch doodzonde
zijn als ook deze vereniging ter zie-

le zou gaan. Misschien maak ik mij
voor niets ongerust. De tijd zal het
leren.

Alternatief
Ik heb een primeurtje voor u.

Sinds eergisteren heeft Zandvoort
er een attractie bij. Eigenlijk
mocht dit nog niet in de openbaar-
heid. Maar, zoals u wel weet, kan ik
het niet laten mijn collega-verslag-
gevers voor te zijn. Mijn primeur
betreft ditmaal een koekje. Een
koekje van eigen deeg nog wel. Wat
is er aan de hand vraagt u zich
wellicht af. Welnu, zoals u weet,
hebben wij sinds enige tijd een
nieuwe gemeentevoorhehter. Een
doctorandus nog wel. Snelders
heet hij van achteren en Egon van
voren. Naar ik heb vernomen komt
hij uit de buurt van Leiden. De uni-

versiteitstad bij uitstek. Kwaliteit
verloochent zich niet. Dat bleek af-

gelopen dinsdag tijdens de maan-
delijkse ge-

gseaoor

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Begrip
Hoewel, tien opposanten tijdens

deze informatieavond geeft toch
enigszins te denken. Voor burge-
meester Van der Heijden bleek
deze avond dan ook een 'zacht ge-

kookt eitje'. De bezwaren van de
bewoners, hoewel niet helemaal
ter zake doendend, werden door
hem met veel geduld aangehoord.
Hij toonde begrip voor de gevrees-
de geluidsoverlast en het ontbre-
ken van parkeerplaatsen. Gelukkig
bleek op deze avond dat de ge-

meente hier al rekening mee had
gehouden. Er zullen dan ook maat-
regelen worden genomen om deze
overlast zo veel mogelijk te beper-
ken. De kermis begint te 'draaien'

om twaalf uur. De muziek stopt
om elf uur en om twaalf 's avonds
uur gaan de stoppen van de attrac-

ties er uit. De exploitanten zullen
hun negotie zo neerzetten, dat zij

een natuurlijke geluidswal vor-
men. Voor parkeerplaatsen zal

worden gezorgd. Daartoe zal een
gedeelte van de Busbaan worden
gereserveerd. Ook de wekelijkse
woensdagmarkt zal worden ge-

kermiskrant stong 't in. Begraipe
jeloi daer nou iene barst van? Die
Paegman doet 't niet, de horecajon-
ges kost 't naks, sal de gemiente
dat oit die ton motte skoive? Da's
nou so fain van die Ingwerse he,
astie wat heb, geef ie 't ook berom.
Ien ding mot ik nog kwaait. In 't

suffertje 'eleese, dat der nog meer
van die aekelige blauwe skuilhutte
in doin komme. Nou, opoe hoort
nog bestig en die skeurende aus-
landers binne stobbe zat. Piggel-

mee had maer ien hoissie. 'Welte-
vree'! Mot die Rob met se gabber
van Caspel toch es over naedenke.
Maer jae, om te denke heb je volges
opoe hersses nodig. Dus as de lin-

kerhand van meneer Ernst die
Robjan nog wat stikkedoorsdraed
heb, kan hum ook de knainkoppe
kwaait. Om al dat fains te viere,

heb opoe voorjeloi 'n fain receppie.
Jeloi neemt ien borrelglaessie
oranjeappeljessap, ien half glaesie

op brandewain'trokke abrikoose,
goed deurienhussele en in 'n mooi
wait glaessie doen en opfulle met
bubbeltjes of skuimwain. Daer gae
je!!

De Wurf
Wat zou er toch met onze folklo-

re-vereniging 'De Wurf' aan de
hand zijn. Deze week vernam ik tot

mijn schrik, dat ook Tante Kiek
Harkamp-Bluijs geen actief lid

meer is. Dat komt er in praktijk
dus hoogstwaarschijnlijk op neer
dat tante is opgestapt. Op zich is

dit niet zo bijzonder zult u wellicht
denken. Toch heeft dit bericht mij
enigszins aan het denken gezet.

Deze eens zo bloeiende vereniging
blijkt de laatste tijd min of meer
'leeg te lopen'. Hoe dit komt, is mij
vooralsnog een raadsel. Reeds eer-

der sprak ik er mijn verbazing over
uit, dat deze puur Zandvoortse ver-

eniging op dit moment bestuurd
wordt door een Haarlemse voorzit-

meenteraads-
vergadering
weer eens over-
duidelijk. Bij

binnenkomst
bleken de kof-
fiekopjes zoals
gewoonlijk
weer klaar te
staan. Op de
schoteltjes la-

gen naast de ge-

bruikelijke le-

peltjes tot ie-

ders verrassing
roomboter-— koekjes. Koek-

"""~~~~——— jes voorzien van
ons gemeentewapen. Koekjes met
drie gekruiste haringen dus.

Stomheid
Iedereen bleek met stomheid ge-

slagen en vroeg zich af waar die
dingen vandaan kwamen. En daar
zat Egon op de eerste rij van de
perstribune. Hij grijnsde van oor
tot oor. De leden van de raad en de
overige bezoekers inclusief de
'persmuskieten', zoals wij door
sommigen van hen worden ge-

noemd, vermoedden geheel ten on-
rechte een jarige in hun midden te

hebben. Niets bleek echter minder
waar. Egon had slechts nagedacht.
Hij bedacht ... een nieuw relatiege-

schenk. In plaats van de gebruike-
lijke stropdas diende er een ander,

,

meer bij de badplaats passend aan-

:

denken aan onze gasten te worden
meegegeven, zo vond hij. Het idee

'

heeft hij opgedaan bij onze on- -

overtroffen bakker Keur aan het
Raadhuisplein. Winnaar van de on-
dernemersbokaal 1991. Samen met
deze ondernemer werd na een tijd-

je brainstormen dit alternatief be-

dacht. De koekjes worden met
twintig stuks verpakt in een goud-
geel doosje dat eveneens voorzien
is van ons gemeentewapen.
Ze kosten bijna niets in vergelij-

king met het vorige relatiege-

schenk, liet Egon desgevraagd we-
ten. Een scheet en drie knikkers
noemen Zandvoorters dat. In het
kader van de broodnodige bezuini-

.

gingen, in verband met het begro-
tingstekort van ons gemeentebe-
stuur, lijkt zijn inventiviteit een
compliment vanaf deze plaats dan
ook zeker waard. Hulde dus voor
onze nieuwe persvoorlichter. Zijn
salaris voor dit jaar heeft hij nu al

waar gemaakt.
Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

ZANDVOORT - Een aantal leerlin-

gen van de Van Heuven Goedhart-
school, van de groep van juf Marg
heeft dinsdag een bijzondere erva-

ring opgedaan. De kinderen waren te

gast bij bakker Balk aan de Hogeweg
waar zij een rondleiding kregen en
uitleg over het maken van brood en
luxe broodjes. Daarna konden zij

zelf eens proberen een wit en een
bruin bolletje te maken, plus een

Kinderen te gast
bij warme bakker

krentenbol. Terwijl het deeg de tijd

kreeg om te rijzen, wachtte hen een
gebakje waarop zij zelf slagroom
mochten spuiten en een vruchtje
erop doen.

De kinderen weten nu ook hoe ge-

vulde koeken gemaakt worden. Dat
mochten zij zelf doen, terwijl het
brood in de oven stond. Dat eigeel
daarbij erg belangrijk is, voor de
bruine kleur, kon iedereen met eigen
ogen waarnemen.
De bakker werd voor zijn gastvrij-

heid bedankt met zelf gemaakte te-

keningen. Een kunst die de leerlin-

gen al machtig waren.

ZANDVOORT - Burgemees-
ter Van der Heijden heeft tra-

ditisgetrouw op de eerste
raadsvergadering van het jaar
zijn nieuwjaarsspeech gehou-
den. Het Zandvoorts Nieuws-
blad plaatst de tekst onver-
kort.

Dimes en heren, leden van de
Raaa,

I

Het bestuurlijk j&ar 1991 is inmid-
dels afgesloten. Vol ideeën, plannen
en gjede bedoelingen in het nieuwe
jaar ingezet. Op sommige momen-
ten in het afgelopen jaar hebben we
elkaar diep in de ogen gekeken en
onsielf plechtig voorgenomen nóg
beter, nóg zorgvuldiger en nóg doel-
matiger te besturen. In open en op-
rechte verhoudingen die zo bepa-
lend zijn voor een voortvarende en
evenwichtige bestuursgang vormen
goede voornemens een basis voor
kwaliteitsverbetering. Ik roep u op
om Kwaliteitsverbetering als be-
stuurlijk thema voor 1992 te hante-
ren.

In een dergelijk kader heeft een
gemeentebestuur voor een belang-
rijkdeel zélf het gereedschap en mo-
gelijkheden in handen om aan dat
begrip inhoud en vorm te geven,
thaar tegelrjk zullen wij, tegen het
licht van allerlei essentiële bestuur-
lijke hervormingen in de komende
jaren, als één der spelers op het be-
stuurlijk/politieke veld onze rol
moeten spelen temidden van allerlei

externe krachten, die zich zullen
wijden aan de vraag hoe bestuurlijk

Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van der Heijden
Nederland er in de komende 50 jaar
eruit zal zien. U hebt het goed begre-
pen, hier kom ik te spreken over het
proces van de bestuurlijke vernieu
wing, naar aanleiding van „Bestuur
op Niveau". Enige jaren geleden is

dit begrip over ons heengkomen en
thans is het zaak om mede de hand
aan het bestuur te hebben en te

trachten vanuit een constructieve
positie onze invloed in dat proces
aan te wenden. Er voor zorg te dra-

gen dat het Gewest Zuid-Kennemer-
land zich niet laat wegspelen in een
proces dat zal worden beheerst door
Rijk en ROA. Sterker, er zorg voor te

dragen dat ons geluid helder en dui-

delijk gehoord zal worden.
De economische en culturele po-

tentie van het Gewest Zuid-Kenne-
merland is zodanig dat wij niet kun-
nen aanvaarden dat ons Gewest
door een té voorzichtige en terug-

houdende benadering een té laat sta-

dium kan aanschuiven aan de tafel

die ooit rijkelijk was gedekt en waar-
bij we alléén nog gezamenlijk een
paar hapjes van het dessert kunnen
nuttigen.

Deze beeldspraak behoeft m.i.

geen nadere uitleg.

Vast staat m.i. dat de formele en
materiële positie va,n ROA zeer bin-
nenkort vastgesteld zal zijn en dat
de economische positie van Amster-
dam enomgeving een aan aanzienlij-

ke kracht gekoppelde positie zal in-

nemen in onze regio.

Daar regionaal niet tijdig op inspe-
len, niet adequaat reageren, zal ons

in de toekomst in een nóg afhanke-
lijker positie brengen!
Bestuurlijk gesproken lijkt mij dit

gewenst nóg verstandig!
En natuurlijk, de rol van de locale

democratie en de bewakingvan onze
eigen autonome bevoegdheden zul-

len daarbij breed uitgemeten alle po-
litieke aandacht moeten hebben.
Tal van bestuurlijke knopen moe-

ten worden ontward: hoe regelen we
het democratisch gehalte van de be-
stuurslagen; komen we te spreken
over directe verkiezingen van de on-
derscheiden vertegenwoordigers of
via een getrapt systeem, en op welke
wijze kan een tijdige beïnvloeding
worden gegarandeerd?
En: hoe acceptabel is de gevoels-

matige afstand van burger tot de be-
slissingsorganen?
Ontwikkelingen in de zin van

nieuwe bestuurslagen mogen niet

voorbij gaan aan het feit dat essen-
tiële lokale taken die ook door de
burger als zodanig worden gevoeld,
omringd behoren te blijven door de
lokale zorg die een gemeenteraad
daaraan behoort te besteden.
Maar tegelijkertijd is het mijn

overtuiging dat deze noodzakelijke
waarborgen niet uitsluiten door es-

sentiële overheidstaken in grens-
overschrijdend verband zoals; de
zorg voor ons milieu, de woning-
bouw, de economische ontwikkeling
en de problematiek van het verkeer
en vervoer beter zouden kunnen
worden gewaarborgd in een ver-

sterkt bestuurlijke eenheid.

Een niéuwe bestuurslaag is echter
daarbij niet gewenst, sterker: raakt
de ondoelmatigheid, alhoewel wij

wel eens dreigen te vergeten dat een
niéuwe bestuurslaag al weer enige
tijd bestaat. Zij heet: „Brussel", de
Europese Commissie.
In landelijke verhoudingen bete-

kent één en ander dat zeer ersntig
naar de rol van de provincie moet
worden gekeken.
In een recent advies van de Raad

voor het Binnenlands bestuur, geti-

teld: „Groeiend perspectief" geeft de
RBB aan dat vorming van nieuwe
bestuurslagen gepaard moeten gaan
met het verdwijnen van bestaande,
daarmee doelende op de plaats van
de provincie. Stadsgewestelijke be-
sturen zouden „provincievrij" moe-
ten zijn.

De positie van de provincies zal

dan ook wezenlijk moeten verande-
ren of verdwijnen.'
Krachtige regio's vormen een goe-

de basis om te decentraliseren taken
adequaat uit te voeren en biedt tege-

lijkertijd betere mogelijkheden om
invloed uit te kunnen oefenen in

Brussel waar de tot standkomende
regelgeving al veel omvangrijker is

dan we ons veelal realiseren.

In stadsgewestelijke bestuursvor-
men dienen m.i. allerlei gemeen-
schappelijke regelingen te worden
geïntegreerd, waarbij o.a. te denken
valt aan politieregio's, brandweerre-
gio's, vervoerregio's en milieudien-
sten.
Schaalvergroting en decentralisa-

tie vervullen een complementaire
functie ten opzichte van elkaar.

Na bijna een anderhalve eeuw
schrijven we langzaam en zeker
naar het einde van de constructie
die Thorbecke heeft bedacht voor
ons Openbaar bestuur, en zullen wij

worden geconfronteerd met een be-

stuurlijke organisatie die geen tradi-

tie kent.
Naar de inhoud is de verandering

misschien iets minder pregnant,
want formuleerde Thorbecke in

1847 niet als volgt:

„Het gemeentebetuur wordt on-
dersteld te weten wat der gemeente
dient; hoe rijmt daarmede een hoog-
ere voogdijmacht, die het steeds be-
ter weet?" Derhalve: krachtige loka-

le besturen op gemeentelijke schaal,

met eigen taken en verantwoorde-
lijkheden, complementair aan
krachtige regiogebieden met gede-
centraliseerdebovenlokale bevoegd-
heden versterken bestuurlijk Neder-
land „nieuwe stijl".

In de komende week zal de 2e Ka-
mer gaan debatteren over de Be-
stuurlijke Vernieuwing.
Ik hoop dat de Kamer voldoende

aandacht zal hebben om het aan te

durven na anderhalve eeuw Thor-
becke aan een nieuwe bestuurlijke
fase richting te geven.
Sprekend over veranderende be-

stuurlijke eenheden stel ik vast dat
de reorganisatie van de pohtie', in
april volgend jaar afgerond, de voor-
loper is van nieuwe verfrissende ont-
wikkelingen.

Natuurlijk, geen verandering om
de verandering, naar noodzakelijke
veranderingen om meer adequaat de
problemen in politieland en de vei-

ligheidszorgen van de burger het
hoofd te bieden.
Ik wil hierbij een aantal kantteke-

ningen maken:
1. Uitgangspunt van deze reorgani-

satie is de PKP-benadering, met an-
dere woorden: de lokale werkdruk-
meting, waarbij de lokale basiszorg
niet mag worden teruggeschroefd,
ook niet na 1996.

Dus: niet minder politie op straat,

en zo mogelijk méér voeling met de
locale samenleving.

2. Regionaal meer flexibiliteit bij

voorkomende ondersteunende ta-

ken.
3. Een democratische inbedding,

waarbij gemeenteraden nauwlet-
tend dienen te kunnen volgen wat er

binnen de eigen gemeentegrenzen in

het politiebeleid aan de orde is.

Een burgemeester, ook al is hij

geen beheerder meer, moét als ge-

zagdrager verantwoording aan zijn

raad kunnen blijven afleggen.

Het Korpsbeheerderschap bij de
burgemeester van de centrumge-
meente dient m.i. intact te blijven,

en niet uit angst voor gebrek aan
democratische controle worden
neergelegd bij de Commissaris van
de Koningin, in welke lijn de Raad
van State het wetsvoorstel onlangs
heeft becommentarieerd. Een der-

gelijke structuur geeft geen enkele
garantie voor een betere controle-

mogelikheid, sterker: maakt de af-

stand tot het werkveld alleen maar
groter. En bovenal gaan we weer te-

rug naar de oude discussie van pro-
vinciale politie, een gedachte die

ooit nadrukkelijk werd verworpen.
We staan thans midden op een weg
die uiteindelijk zal leiden tot afron-

ding van alle processen m het kader
van de reorganisatie van de politie

Een veelal moeizame weg omdat
ook hier aan ons allen een pioniers-
rol is opgedragen.
De wijze waarop in de regio Ken-

nemerland met alle zorgvuldigheid,
vandien aan die nieuwe ontwikkel',
lingen wordt gewerkt, geeft mij hoop
op een goede afronding van dit pro-
ces.

Dames en heren, er zijn legio loka-

le aandachtsvelden te noemen die de
verschillende portefeuilles raken.
Maar of ik nu kom te spreken over

woningbouwontwikkeling, ouderen-
zorg, infrastructurele aangelegenhe-
den, de op handen zijnde structuur-
schets of het financieel beleid van e
gmeeente, als rode draad dient door
al deze beleidsvelden te lopen de wil
die u en ik moeten bezitten om, met
een luisterend oor naar samenleving
en andere belanghebbenden, zorg-

vuldig afgewogen keuzes te maken.

Het gaat ons allen om de kwaliteit

en bestuurlijke keuzes. Laten we
trachten in 1992 nóg meer en nóg
betere kwaliteit in onze keuzes te

leggen, waarin we naar mijn mening
alleen kunnen slagen als we de be-

reidheid tonen en het geduld op-

brengen naar elkaar te willen luiste-

ren. De complexiteit van ons aller

taken vraagt hierom!



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 30 JANUARI 1992

Fuji compactcamera
FZ2000 *fraai vormgegeven camera

met een groot 40-105 mm zoombereik

*auto-!oading en filmmleg *autofocus,

automatische belichting en scherp-

stellmg *landschapsknop en film-

gevoehgheidsinstelling. ^^S
Voor slechts

'iff^

Grundig portable kleuren TV
P37-040 *37 cm beeldbuis ///

high teen tunmg door middel van
/[[

PU $yrrtrtesizer./tuner *eeiwoudige

zenderprogrammering via menu
*$leeptimer voor max. 99 minuten on-
screen display *mcl. afstandsbediening.

Philips AH300 midiset

met CD-speler

699.-

m

O'

599r

&.

PDME-180
Videoband

per stuk

Sony walkman
WM-FX 13 *bandsoortschake!aar *do!by

B *radio ontvangst FM/AM 'auto-

matische bandafslag *incl. hoofd-

telefoon en nemklem.

99.w
Cresta telefoon met

beantwoorder

^M.

699r

JVC videorecorder

HRDX 20 *1 jaar/8 opnamen
programmeerbare timer *geheugen voor 48

voorketreezenders "overblijvende bandtijd in

display 'stilstaand beeld. pauze *beeld voor

beeld 'shuttle search *electronisch kmderslot.

Dixons behoort tot de Dixonsgroep
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 8 februari 1992, zolang de voorraad strekt

Pri|s- en drukfouten voorbehouden *of de helft van de waarde in contanten

Sharp
electronische

organizer
IQ-8300 *grote display *qwerty

toetsenbord *128 Kb geheugen

compatible met PC's en andere

organizers *o,a, kalender, dag/week

planner, agenda, telefoonlijst nog

veel meer en 'uitwisselbare

IC kaarten voor

uitbreiding.

Vertaalkaart 649.- ' - -

[Q703A 144-

Als set nu
voor slechts 689.-

Star LC 20 matrix
printer dAQsr

Bright

AT personal computer
Specificaties: '80286 processor met een

kloksnelheid van 16 MHz *1 MB Ram
geheugen (uitbreidbaar tot 32 MB) *40

MB harde schijf (19 ms) *3.S" diskdrive

(1.44 Mb) en 5.25" diskdrive (1.2 Mb)

'super VGA kleurenmonitor met

maximale resolutie (non-interlaced)

1 024x768 'incl. MS DOS 5.0 en Geo-

works Ensemble beiden Nederlandstalig

'software reeds geïnstalleerd.

.:
*•**

Jj.^ 3999.-

i f

je komt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9, 03240-4 1324. Amsterdam
Buitenveldertselaan I82, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830 1 95. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-70 1449.

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

• leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

N0VIL0N MARM0LEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

RINKO OVERSCHRIJDT
ALLE GRENZEN.

1992 gulden voordeel op de Renault 19 Europa.

Wij gaan onszelf weer eens

te buiten met een waanzinnige aan-

bieding: een gratis voordeelpakket van

maar liefst / 1.992,- op de speciale

Renault 19 Europa.

Een dikke 800 ECU aan extra's waar

geen enkele Europeaan nee tegen zal

zeggen.

Hier komen ze: zonwerend glas,

mistlampen in de voorbumper, speciale

bekleding, gesloten, beklede hoofd-

steunen, bumpers die voorzien zijn van

een chroomstrip, een oliepeilmeter en

een watertemperatuurmeter.

Kom vandaag nog een uitgebreide

proefrit maken. En
neem gerust uw
paspoort mee.

RENAULTGEEFT
JE LEVENKLEUR

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

Weekmedia biedt een

uitstekende propositie voor

lokale en regionale adver-

teerders, personeelswerving

en landelijke reclamecam-

pagnes. Dat blijkt opnieuw

uit het NIPO Media

Onderzoek 1991 en uit het

Kerstrapport 1991 van

Adrormatie/Inter/View.

Consumenten zijn ge-

ïnteresseerd in het plaatse-

lijke nieuws van de vijftien huis-aan-huisbladen en de

drie betaalde nieuwsbladen van Weekmedia. Ruim

650.000 kwaliteitskranten! Volgens de nieuwste

NIPO-cijfers worden ze per gemiddeld nummer door

47% van de mannelijke en vrouwelijke gezinshoofden

gelezen. Ook de waardering bij mediaplanners en

adverteerders is groot Dat

blijkt uit het Kerstrapport

waarin op dit punt aan

Weekmedia het hoogste

rapportcijfer wordt toe-

gekend. De conclusie is

duidelijk: de kranten

van Weekmedia staan

garant voor succesvol

adverteren in Groot

Amsterdam. Bel snel

020-562.62.76

voor de nieuwe Week-

mediabrochure en tarieven-

folder met alle informatie. Ze liggen voor u klaar.

Onder de vlag van Weekmedia verschijnen de volgende edities: Amsterdams

Stadsblad, Buitenveldertse Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper-

dam, Diemer Courant de Nieuwe Weesper, Aalsmeerder Courant; de Ronde

Vener, Uithoornse Courant; Amstelveens Weekblad, Nieuwsblad Haarlem-

mermeer, Zaanse Gezinsbode, Nieuwsblad de Purmer, Zandvoorts Nieuwsblad.

WEEMSMM
Wekelijks 18 lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen

Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam Weekmedia is onderdeel van Perscombinatie NV,
uitqeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en Weekmedia
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Brood is essentieel

onderdeel voeding

UIT DE vele uitdrukkingen
of gezegden waarin
brood ter sprake komt,

blijkt wat een essentieel onder-
deel van onze voeding dit is.

Denk maar aan 'brood op de
plank hebben', 'daar valt geen
droog brood mee te verdienen'
en 'broodnodig'.

Brood werd al zesduizend jaar ge-

leden gemaakt. Aanvankelijk was
liet een soort pap van gierst en wa-
ter. Later werd het gebakken op hete
btenen. Dit brood was erg vast. In
Egypte ontdekte men bij toeval dat
het brood na toevoegen van een res-

tje deeg van de vorige dag wat luchti-

ger werd en zo ontstond zuurdesem-
brood. Zuurdesem of zuurdeeg is

deeg waarin melkzuurbacteriën en
sporen van gistcellen zich ontwik-
keld hebben.
De Grieken bakten ook wel brood

met biergist als rijsmiddel. Eind ne-

gentiende eeuw werd de speciale

bakkersgist ontwikkeld. In de jaren
dertig van deze eeuw kwamen er le-

veranciers van bakkerijgrondstof-
fen. Deze ontwikkelingen hebben ge-

leid tot ons huidige, luchtige brood.

Samenstelling
De hoofdbestanddelen van brood

zijn meel of bloem, vocht (water),

gist en zout. Bijna alle soortenbrood
worden gemaakt van tarwe. Het
meel dat de bakkers gebruiken,
wordt gemalen uit een mengsel van
dertig a veertig procent harde en
zestig a zeventig procent zachte tar-

we. Het graan wordt in de molen of

meelfabriek gereinigd, gemalen en
eventueel gebuild, d.w.z. gezeefd.

Hierbij worden de zemel en de kiem
van de graankorrel (het meelli-

chaam) gescheiden. Voor deze
scheiding is de term uitmaling inge-

voerd. De uitmalingsgraad is het
percentage meel dat bij de verma-
ling wordt verkregen. Naarmate de
uitmalingsgraad lager is, is er min-
der van de buitenste lagen van de
korrel in het meel of de bloem aan-
wezig.
Hoe lager de uitmaling des te wit-

ter het meel/de bloem is. Voor wit
brood gebruikt men bloem met een
uitmalingsgraad tussen 75 en tach-

tig procent. Voor bruinbrood ge-

bruikt men een mengsel van onge-
build meel en bloem met een uitma-
lingsgraadvan tachtig procent onge-
veer in de verhouding zestig procent
meel en veertig procent bloem. Voor
volkorenbrood gebruikt men hon-
derd procent uitgemalen tarwe (dus
meel van de complete graankorrel.

Jodium
Brood levert' vooral zetmeel,

plantaardig eiwit, B-vitamines, ijzer

en voedingsvezel. De donkere brood-
soorten zijn rijker aan voedingsve-
zel, mineralen en vitamines_dan de
lichtere soortenTDÓofhet gebruik
van jbdiumhoudend zout levert

brood ook een belangrijke bijdrage
aan de jodiumvoorziening.
Brood kan het beste worden be-

waard bij kamertemperatuur in een
gesloten trommel of broodla met
ventilatiegaatjes. Brood kan ook
twee weken in de diepvriezer wor-
den bewaard, verpakt in een plastic

diepvrieszak.
Recept. 150 g oud brood zonder

korst (+ 7 sneden), 75 g rozijnen, Vi 1

halfvolle melk, 75 g bitterkoekjes, 1

eetlepel kleingesneden gember op
siroop, 2 eieren, 40 g suiker.

Snijd het brood in kleine blokjes.

Was de rozijnen en laat ze uitlekken.
Breng de melk aan de kook en doe
het brood en de rozijnen erin. Kook
hiervan al roerend een gladde pap.
Verkruimel de bitterkoekjes en
schep de kruimels en de gember
door de pap. Splits de eieren en roer
de dooiers met de helft van de suiker
los. Meng de dooiers door de brood-
pap. Klop de eiwitten met de rest

van de suiker stijf en spatel ze door
de pap. Vul een vuurvaste schaal
voor driekwart met de massa en laat

het gerecht in een voorverwarmde
hete oven (200 °C) in + 25 minuten
rijzen en bruin kleuren. Serveer de
soufflé direct.

Per portie: 1600 kJ (380 kcal), 13 g
eiwit, 9 g vet, 61 g koolhydraten
Tip: de soufflévorm wordt niet in-

gevet, omdat de soufflé dan na het
rijzen langer 'hoog' blijft staan.

Voor vragen over voeding kunt u op werk-
dagen van 12-16 uur de voedingstelefoon van
het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
raadplegen: 070-3510810.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten pp het gebied van vrije tijd

Actie en avontuur in de vakantie
ACTIEVE VAKANTIES

zijn in. Op avontuur gaan
moet. Vrije tijd is niet

meer om te luieren, er moet
worden gesport, geschilderd,
een taal geleerd, een folkloris-

tische dans worden beoefend,
exotisch brood worden gebak-
ken, enzovoort.

door Leni Paul

Toch is er duidelijk een verande-
ring in het soort actieve vakanties
waarvoor de consument kiest. De ex-

treme activiteiten (hoe hoger, hoe
gevaarlijker, hoe riskanter) zijn niet

meer zo heel erg fn. Men wil wel aan
sport doen in de vakantie, maar het
moet leuk blijven. Club Med is één
van de organisaties die hoog scoort
onder het motto: sportief, maar niet

te dol. De fiets is nog steeds popu-
lair, al is de mountainbike
wat uit het zicht verdwenen
en geeft men de voorkeur
aan een goede toerfiets. De
groepsreizen slaan zelden
aan bij hedendaagse jonge-
ren. Individualisme viert

hoogtij en bij trektochten
door verre gebieden zoals
Nepal, India en Maleisië wil-

len jongeren ook eigenlijk

geen grotere groep dan zo'n
vijftien personen. Het uit-

sluitend voor de zon er op
uitgaan en de dagen in ledig-

heid doorbrengen, is volgens
de touroperators echt uit, al-

thans in de zomer. De vakan-
tieganger wil het liefst een
combinatie van een weekje
zon en een weekje cultuur.

Een duidelijk verschil met
vroeger is dat de consument
steeds meer bewust voor een
bestemming gaat kiezen en
men (daardoor) goed voor-
bereid op op stap gaat. A
l'improviste reizen komen minder
voor dan enkele jaren terug.

Eenzaam
Een land vol hoogtepunten voor

de vakantieganger die van een een-

zaam avontuur houdt, is Noorwe-
gen. Een land ook voor individualis-

ten. Wie alles wil weten wat er op het
gebied van gletsjerwandelen, natu-

risme, zomerskiën, fietsen, sportvis-

sen en wandelen is te doen, moet bij

het Noors Nationaal Verkeersbu-
reau de (gratis) brochure Noorwe-
gen 1992 aanvragen (tel. 020-

6710061). Wie liever toch in groeps-
verband gaat, kan aankloppen bij

één van de 42 in de gids genoemde
Nederlandse touroperators.
Waar het asfalt ophoudt, beginnen

onze reizen, roept SNP Natuurrei-
zen in Nijmegen. Zij brengen u dan
ook langs ongebaande wegen en dat
kan variëren van dichtbij (klifkus-

ten vol fossielen in het Franse Nauw
van Calais) tot ver weg (de indianen-
markt in Otovala in Ecuador). In
kleine groepen wordt gereisd en dat

u grote groepen landgenoten tegen-

komt lijkt me bij SNP uitgesloten.

Inf. 080-605222.
Avontuurlijke kampeertrektoch-

ten met een maximum aantal deel-

nemers van zeventien en je beleve-

nissen delen met andere gelijkge-

stemde actieven, dat is het doel van
Discover Sun Treks, pas één jaar op
de markt. Per eigen bussen met
bergruimte voor alle kampeerarti-
kelen wordt naar Andalusië, Pyrene-
eën, Portugal, Marokko, Turkije en
Egypte gereisd. Inf. tel. 020-6270459.

Trekkershut
Wie bij Groningen alleen maar

denkt aan strokarton en studenten-
rellen heeft het mis. Tussen de stad

Groningen en de voormalige Lau-
werszee lopen de maren, die vroeger
in open verbinding stonden met de
Lauwerszee. Deze maren vormen
een schitterend gebiedom te kanoën
en fietsen. Er wordt overnacht in

gerieflijke trekkershutten of tenten
en van mei tot september zijn er

aantrekkelijke drie- en vierdaagse
arrangementen. Inf. VW Gronin-
gen, tel. 050-139718.
Avontuur en Ashraf horen bij el-

kaar. Al achttien jaar specialiseert

deze organisatie (tel. 020-6246085)

zich in expedities en dergelijke. Dit
jaar gaf men de folder Ashraf Spor-

tief uit waarin duikreizen in Egypte,
trektochten door het Marokkaanse
Atlasgebergte en kanotochten door
Yukon, waar ooit de Klondike Gold
Rush plaatsvond.
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veel avontuur in petto heeft in Is-

raël, de Sinai-woestijn en andere ge-

bieden richting Midden-Oosten.
Deltavliegen boven de rivier de

Ourthe, valschermspringen in He-
negouwen, luchtballontrips in Mar-
bais en op een mountainbike in de
valleien op de heuvels en in de bos-
sen van de Ardennen. Op slechts een
paar uur rijden van Nederland biedt
België een scala van mogelijkheden
voor sportieve avontuurvakanties.
Inf. Belgisch Verkeersbureau, tel.

020-6245953.
Ouderen komen er nogal eens be-

kaaid af in reisprogramma's, al-

thans in de sportieve sfeer. Skandic
(tel. 050-143200) denkt wel aan wat
men noemt de senioren en brengt
bijvoorbeeld een kanotocht voor
vijftig-plussers in Zweden op de
markt. Voor jongeren is er bij Skan-
dic lorriefietsen en een nostalgische
tocht op het Gotakanaal, bekend uit

de boeken van Sjowall en
Wahlóó.

Mysterie

Dichter bij huis zijn de IJssel-

meer- en wandeltochten van Hol-

lands Glorie. Een paar dagen op de
Frouke, de Vrouwe Johanna, de
Goede Verwachting en andere tradi-

tionele zeilschepen schijnt wonde-
ren te verrichten voor drukke baas-

jes. Er zijn mogelijkheden voor
weekends en wedstrijdzeilen. Echte
zeilervaring is niet nodig, want de
bemanning schijnt je alles haarfijn

uit te leggen. Overigens kun je met
Hollands Glorie ook verder gaan
dan ons eigen watergebied, er zijn

zeiltochten mogelijk tot ver in Grie-

kenland en Turkije. Inf.: 010-

4114944.

Aphrodite
De skiliften heten Aphrodite, Bac-

chus, Odysseus, Apollo en Zeus en
ze bevinden zich op de Parnassos in

Griekenland. Volgens de mythologie
was deze berg ooit het spirituele en
religieuze centrum, geliefd bijApollo

en Dionysos. Nu suizen hier tot ver
in het voorjaar de skiliefhebbers

naar beneden. Slechts ruim twee
uur van Athene en je vindt er twintig

Actie in de vrije tijd. Te land, te

Water en in de luchtFoto s Zwitserland

skihellingen met een totaal van veer-

tienduizend meter aan pisten en
goed voor een wel heel bijzonder
Grieks avontuur. Inf. Polyplan, tel.

020-6570157.

Wüdwaterweekends blijven een
avontuur. Begeleid door instruc-

teurs schijn je in enkele dagen woes-
te stromen en snelle rivieren de baas
te kunnen worden. Bruisend water
om je heen en 's avonds bij het
kampvuur eikaars sterke verhalen
aanhoren. Leeftijd niet belangrijk,

maar een avontuurlijke instelling is

gewenst, aldus Diyar Reizen, een
door enthousiaste jonge mensen ge-

leide reisorganisatie, die overigens
ook verre avontuurlijke reizen in

het pakket heeft. Inf.: 020-6831088.

De schipper haalt en brengt je per-

soonlijk van en naar het vliegveld en
je gezelschap op de klassieke, in

1932 gebouwde, tweemaster is nooit
groter dan tien mensen. Aan boord
een surfplank, een roeibootje en een
snorkeluitrusting, maar ook een ste-
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Met de wijzers van de klok mee
Woorden van vier letters invullen om
de zwarte vlakjes heen. Welk woord
kunt u maken met de opgegeven let-

'ers: 17-4-25-1-23-19-10-20-21-6-9-12?

1 Huizengroep; 2 vroeg; 3 telw.; 4
soort papegaai; 5 in het jaar; 6 losge-

raakte naad; 7 oliestaat; 8 Arab. titel;

9 pi. in N.-Holland; 10 advies; 11 bril-

slang; 12 pi. aan de Oostzee; 13 tegen;

14 eeuwigheid; 15 hoekpilaar; 16 vrl.

dier; 17 zeevis; 18 gindse; 19 omroep-
ver.; 20 verfstof; 21 spinachtige; 22

denkbeeld; 23 vogel; 24 ongaarne; 25

brandstof; 26 insekteneter; 27 uniek;

28 voedsel; 29 luizeëi; 30 telw.; 31

Egypt. godin; 32 delfstof; 33 riv. in

Duitsland; 34 Amor; 35 gast; 36 Indn.
handweefwerk.

Oplossing vorige week: rotstekening

(ADVERTENTIE)

SLAAP LEKKER

hetWesten
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam

Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891 - '

reocassette en een douche. Het vaar-
gebied is een ongerept gebied langs
de Turkse kust en de Griekse eilan-

den en Sea Sailing (inf. 085-456293)

legt aan bij dorpjes en vlekken op de
kaart die alleen per boot bereikbaar
zijn.

Bij Thema Tours (inf. 030-730608)
ligt het accent, zoals de naam al zegt,

op bepaalde thema's. Zo staan bij de
wandeltocht door Yorkshire de
Bronté-zusjes met hun in dit woeste,
spookachtig en ruige landschap spe-

lende boeken centraal en lokt men
op Tenerife diegenen die graag de
met veel exotische plantensoorten
begroeide vulkaanhellingen willen
bekijken. Dichterbij is er de voor-
jaarswandeling langs de Belgische
rivier de Ourthe, waar men tevens
kan proeven aan culinaire avontu-
ren bij onze zuiderburen.

Connemara
Smdbad Tours (inf. 040-111444) is

al vele jaren synoniem voor avon-
tuur. Dit jaar heeft deze organisatie
een fietstocht langs barokke kerken,
steengroeven en, voor wie dat wil,

vioolconcerten in het gebied Wenen-
Budapest. Onze eigen KLM brengt u
naar Wenen en op de eigen Sindbad
Toerfiets begint de tocht. Ook in het
programma fietsen langs de Ierse
kust bij Connemara waar men eet en
slaapt bij de bewoners, zwerven en
zeilen door Friesland en wandelen
over Malta.
Een toerist is geen reiziger. De

laatste wil ontdekken, de onontgon-
nen streken doorkruisen en vooral
de bewoners leren kennen. Hier
haakt Baobab Reizen, te boeken bij

Terra Travel (020-6275129), op in

met zijn wandeltrektochten. Zelfs
wie denkt de populaire bestemming
Canansche Eilanden te kennen, zal

wandelend langs rotskloven, regen-
wouden en watervallen voor verras-
singen komen te staan. Ook per
landrover door de Sinaïwoestijn en
trekken door Marokkaanse Berber-
dorpen is mogelijk.

Felucca
Zeilen in een felucca, een oud-

Egyptische boot, en slapen in de
open lucht onder de sterrenhemel
van Egypte met aan het eind in een
eigentijds luxe hotel bijkomen aan
de Rode Zee, dat kan met K-Tours
(tel. 020-6463331) die overigens ook

Bloedstollend avontuur
tijdens de Murder Mystery
Weekends in Engeland en
Wales. Gasten moeten tij-

dens het weekend een mys-
terie oplossen en de plot kan
bijvoorbeeld gebaseerd zijn

op een legende uit het oude
Egypte of op een gebeurte-
nis uit de Victoriaanse tijd.

Spannend voor sterke zenu-
wen. Inf. Brits Toeristenbu-
reau (020-6855051) of direct
09 44 237 478417.
Voor wie tekenen en schil-

deren en fotograferen avon-
tuurlijke hobbies zijn is daar
Special Travel Services (tel.

01720-42228) die in diverse
landen (Griekenland, Cy-
prus, Tsjecho-Slowakije)
reizen organiseert waarbij

men buiten in de vrije natuur zijn

artistieke talenten kan botvieren.

Op het programma ook atletiek en
zg. uitdagingsreizen.
Onder de naam Siuiss Adventure

vindt men in de folder van het Swiss
Travel System, een uitgave van de
Zwitserse NS en verkrijgbaar bij het
Zwitsers Verkeersbureau (tel. 020-

6222033) een nieuwe manier van va-

kantievieren. Op vakantie in Zwit-
serland wil je opeens de volgende
dag gaan zeilen, surfen, paravliegen
of rivierraften. Op het station maak
je een keus uit het Swiss Adventure
Programma en op milieuvriendelij-

ke wijze laat je je comfortabel per
bus of trein naar het vertrekpunt
van het gekozen programma bren-
gen.

Fietsbus
De oerhollandse fiets heeft het als

vervoermiddel in de vakantie ver ge-

bracht. De Fietsvakanüewmkel (tel.

03480-21844) werd inmiddels voor
fietsend Nederland een begrip. Mo-
menteel heeft men meer dan 124 be-
stemmingen in elf landen op het pro-
gramma waar men u per fietsbus
heenbrengt.
Wie graag een actieve vakantie in

eigen land wil doorbrengen kan te-

recht bij 'Landloper'. Voor dit jaar
heeft de organisatie dertien verschil-
lende wandelweekends in Neder-
land uitgezet. De routes lopen zoveel
mogelijk over de kleinere en onver-
harde paden die ons land nog rijk is.

De wandelingen vereisen geen spe-

ciale wandelconditie. Voor meer in-

formatie: 033-808421.

wèëkS

Rcclactieaclres ATV: Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)

Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

Informatiedag
Gezondheidszorg

'Kom kennismaken met je

toekomst'. Onder dit thema
wordt op zaterdag 8 februari in

De Mozes en Aaronkerk te Am-
sterdam een informatiedag over
de gezondheidszorg gehouden.
De informatiedag wordt geor-

ganiseerd door de SIGRA (het

samenwerkingsverband van 56
ziekenhuizen, verpleeghuizen,
instellingen voor zwakzinnigen-
zorg en psychiatrie in regio Am-
sterdam) en SAVAZ en STAP,
uitzendbureaus voor de gezond-
heidszorg. Doel van deze dag is

het belangstellenden nader te

informeren over (en wellicht

ook te werven voor) een oplei-

ding en/of baan in de gezond-
heidszorg.
Het gaat hier met name om de

beroepen: (specialistisch) ver-

pleegkundige, ziekenverzorgen-
de, analist, laborant en operatie-

kamer assistent. Daarnaast
wordt er veel verteld over scha-
kelcursussen, part-time moge-
lijkheden in studie en baan en
specialisatie- en doorgroeimo-
gelijkheden.

'Dokter' Eric Koning (Me-
disch Centrum West) zal het pu-
bliek de hele dag rondleiden
langs de stands van onder ande-
re het Rode Kruis, de GG & GD,
Stichting TJK Kinderopvang en
andere deelnemers. Naast de
kerk staat een compleet inge-

richte ambulance waarin het
publiek een kijkje kan nemen.
Verder is er tussen één en vijf

uur een waarzegster aanwezig
in de bedoeïentent.

De informatiedag, zaterdag 8 februa-

ri, wordt gehouden van tien tot vijf uur.
De toegang is gratis. Mozes en Aaron-
kerk, Watcrlooplein 205, Amsterdam.

'Paradisa' nieuw
Lego speelgoed

Onder de naam 'Paradisa'.

wordt vanaf half februari een
nieuw 'thema' van Lego gelan-

ceerd. Kinderen kunnen hun ei-

gen strand bouwen met surf-

plank, paarden, zeilboten en een
waterscooter. De onderdelen --j

zijn goed te combineren met he-

tandere Lego- en Duplo-speel-
goed. De 'start'doos zal een prijs

hebben van ongeveer van
ƒ 12,50; in de doos zitten een pa-

viljoen, een zonne-terras, surfer,

waterscooter en een papegaai.

'Paradisa' is te koop bij de speelgoed-
zaken en grote warenhuizen.

MARJAN HELPT af en toe
met schoonmaken bij de
familie Van Dam. Op

een dag was ze iets te enthou-
siast hezig en stootte ze per
ongeluk het zee-aquarium van
de familie omver. Het water
stroomde in het elektrische
orgel en ruïneerde ook het
parket in de woonkamer. To-
tale schade: tachtigduizend
gulden. Gelukkig dekte een
aansprakelijkheidsverzeke-
ring de schade. Een waarschu-
wing van de Nederlandse Ver-
eniging van Makelaars in As-
surantiën en Assurantie-advi-
seurs (NVA).
De risico's die u iedere dag loopt

als particulier zijn niet te overzien
en ze kunnen zich op elk moment
openbaren. Zo zult u niet de eerste

zijn die bij een gezellig etentje bij de
buren die bijzondere Chinese vaas
omstoot, die in stukken uit elkaar

valt. Het is zeer waarschijnlijk dat u
voor de genoemde risico's een verze-

kering heeft, namelijk een aanspra-
kelijkheidsverzekering voor parti-

culieren (AVP). Dat is ook zeer be-

grijpelijk omdat iedereen wel eens
een foutje kan maken. Een fout

waarvan de gevolgen voor anderen
wel eens flink in de papieren kunnen
lopen.
Door het sluiten van een AVP kunt

u zich indekken tegen de schade
waarvoor u als particulier aanspra-
kelijk gesteld kunt worden. Hier-

door loopt u niet het risico nogjaren
met grote financiële lasten opgeza-

deld te worden vanwege één onbe-
dachtzaamheid.
Zoals de naam al zegt dekt de AVP

alleen de schade aan personen en

Een foutje dat flink in

de papieren kan lopen
goederen die u als particulier ver-

oorzaakt. Dus niet de schade die u
tijdens uw werk veroorzaakt of bij

het uitoefenen van een nevenbedrijf
of beroep.

Brokken
De brokken die u maakt met een

auto, motor, brommer of grote boot
worden niet gedekt door de AVP.
Daarvoor zult u een speciale verze-

kering moeten sluiten. Onder de
AVP valt in het algemeen wel de
schade die u veroorzaakt met een
fiets of een klein vaartuig, zoals een
surfplank of een zeilbootje. Een
AVP kunt u sluiten voor het hele
gezin. Als uw thuiswonende kinde-

ren het huis uitgaan, zullen ze een
eigen verzekering moeten afsluiten.

In een land waarin zo'n vijftien

miljoen personen leven die met el-

kaar handelen, afspraken maken of

op een andere manier met elkaar
omgaan, moeten regels bestaan die

de onderlinge omgang aangeven.
Daarbij kan men denken aan regels

die gelden rond eigendom, maar ook
hoe mensen met elkaar om horen te

gaan en de manier waarop een werk-
gever zijn werknemers dient te be-

handelen. Deze afspraken liggen

vast in het Burgerlijk Wetboek, dat
regelmatig wordt aangepast aan de
tijd.

Eén van de belangrijkste wijzigin-

gen heeft plaatsgevonden op 1 janua-
ri 1992. Toen is er een aantal veran-

deringen aangebracht die het gevolg
zijn van gewijzigde opvattingen in

onze samenleving. Eén van die ver-

anderingen betreft de aansprakelijk-

heid van een persoon of een groep
van personen en bedrijven voor fou-

ten gemaakt in het maatschappelijk
verkeer. Of fouten van een ander
waarvoor u dan aansprakelijk bent.

Denk bijvoorbeeld maar eens aan
het geval dat een hond zich losrukt
en schade aanricht bij een ander. Of
het kind dat tijdens het spelen een
ruit vernielt of plotseling de straat

oploopt, waardoor een auto moet
uitwijken en tegen een boom rijdt.

Daarvoor kan men aansprakelijk ge-

steld worden, met alle financiële ge-

volgen van dien.

Polis
Nu de aansprakelijkheid als parti-

culier dit jaar op een aantal punten
is veranderd, is er ook sprake van
een wijziging van de verzekeringspo-
lis tegen aansprakelijkheid. Verze-
keringsadviseurs die zijn aangeslo-
ten bij de NVA kunnen alles vertel-

len over de veranderingen die in de
polis worden aangebracht. Mocht u
om wat voor redenen dan ook nog
geen AVP hebben, dan wordt het de
hoogste tijd om zo'n verzekering af

te sluiten. De recente wetswijzigin-

gen leiden bij vrijwel alle verzeke-
raars tot een iets hogere premie,
maar voor enkele tientjes per jaar is

men al goed verzekerd.

WEEMIlfflli geeft u meer!
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BRUSSELS AIRPORT

SHOPPING WEEKEND BRUSSEL
In samenwerking met het Holiday Inn Brussel Airport biedt
Weekmedia haar lezers de gelegenheid om te genieten van
een shopping weekend in Brussel op vrijdag 2 1 , zaterdag 22
en zondag 23 februari 1992.

De kosten bedragen 1.500 Bfr. (ƒ 90,-) per persoon m een
tweepersoonkamer per overnachting, mcl. ontbijt, een
welkomstdrankje en een voucherboekje met waardebon-
nen, waarmee u een korting of een klein geschenkje ont-

vangt bij de betreffende winkel. De toeslag voor een één-
persoonskamer bedraagt 800 Bfr. (ƒ 48,-) per persoon per
overnachting. Deze kosten dienen in Belgische francs in het
hotel te worden afgerekend.

Reservering is alleen mogelijk door het volledig invullen
van de onderstaande bon en deze vooi 1 4 februari 1 992 in te

sturen naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

U ontvangt dan een schriftelijke resevering met routebe-
schrijving van het Holiday Inn Brussels Airport, Holiday-
straat 7 in Diegem, België.

Bon voor onze lezers
Hiermee reserveren wij een shopping weekend in het Holi-

day Inn Brussels Airport voor het weekend van vrijdag 21,

zaterdag 22 en zondag 23 februari 1992:

... 2-persoonskamer(s) a f 90,= p.p. per overnachting voor ...

t/m ... februari 1992 (keuze data invullen)

... toeslag 1 persoonskamer(s) a f 48,- p.p. per overnachting

Naam: Tel..

Adres:

Postcode: Woonplaats:

WEEKMMM geeft u meer!
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MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier

Miero-iuKiTtenties voor zakenman en particulier kunnen

Horden ge/et over 1 of 2 kolommen breedte in diverse

lettergrootten.

Paiticulieren verwijden wij naar de speciale bon op de

pagina „MICRO'S".

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:

ZANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ0,42 per millimeter.

Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.

U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of

afgeven/zenden aan:

* Zandvoorts Nieuwsblad, Gastliui^plein 12,

2042 JM Zandvoort;

* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70.

Postbus 2233, 1420 AK Uithoorn.

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:

Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmer-

meer. Amslelveens Weekblad, Uithoomse Courant,

De Koude Vencr, Aalsmeerder Courant, alle edities

van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad de Pur-

mer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper.

ƒ 6,67 per millimeter.

Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

* Informatie over onze overige aantrekkelijke adverten-

tiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op oirze

kantoren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in

rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.

* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers

verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten

hel verspreidingsgebied cén krant verstuurd. Hiervoor

wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertenu'ecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is niet \oor bezorgklachten) of zenden aan:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 - 1000 AC Amsterdam

De sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voor

plaatsing in dezelfde week.

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr. huishoud, hulp 1 ocht.

p.w. Tel. na 19.00: 19612.

Huish. hulp gevr. 1 a 2 ocht.

p.w. Tel.: 18766.

Hulp in de huishoud, gevr. 1

ocht. of middag p.w. ƒ15.
p.u. tel. na 18.00 : 12136.

• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie.

Divers personeel
gevraagd

BIJLES Nederlands gevr. 3
Havo 2, red. verg. Tel.

02507-13449.

Gevr. een leraar(es) v. bege-
leiding Engels v. + V/z u. p.w.

ben zelf i.b.v. lesmat. Tel.

19559 of 02520-21378.

Oproepen - Mededelingen

ALAN MICHAEL
BEDANKT

ZANDVOORTS Vrouwenkoor

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

Hiep, hiep, Ellen gefeliciteerd.

Hoera! Claudia + Claudia.

Hoi schatje nog 1 weekje en
dan op wintersport lekker hé.

Je deuzige

Jihoe, Ellen jarig. Wat een
feest! Gefeliciteerd! Erwm +
Petra!

Lieve Ellen hartelijk gefelici-

teerd met je verjaardag. Pa
en Ma.

Lieve Hettie

Welkom thuis bedankt voor
alles. Rogier, Saskia, Roxie.

Lieve zus, 22 jr. oud hé? Toch
gefeliciteerd. Irma.

Quenda Ellen

Cumleanos feliz!

besos de Mirella

hasta la noche!

RON 5-6-7-8 niet verwacht
Gefeliciteerd/lreen

Ron & Irene, Wim & Marijn, Pa
& Ma, nogmaals hartelijk be-
dankt voor de enorme hulp bij

onze verhuizing naar de Von-
delln. Kusjes Chris&Yolande

Ronald Willem, gefeliciteerd

met het behalen van je diplo-

ma MBA. Wanneer starten we
ons bedrijfje? Groetjes Yolan-

de.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529
Zaterdag geen koffie met een
soes. Want ze heeft een gro-

te taart van Aunt Loes.

Zie je nou wel, dat ik je terug-

pak? Kom zaterdag allemaal

langs want er is genoeg ge-

bak! Je varken.

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

Personeel
aangeboden

Erv.schilder en behanger
heeft nog tijd over in de
avonduren. Bel. na 18.00 uur.:

19800.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij-

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Te koop 2 zitsbank lichtgrijs

stof ƒ 100; salontafel 1 m. x 1

m. ƒ 100. Tel. 02507-16420.

• Te koop 2 zits Chesterfield-

bankje ƒ 100. Tel. 18156.

• Te koop + 80 jaar oude
mahonie eiken ronde salonta-

fel, blad moet opgeknapt
worden. Prijs ƒ 150. Tel.

13613.

Te koop aangeboden recht-

hoekige messing EETHOEK
met vier stoelen, hoog model,

VA jaar oud, nieuwprijs

ƒ3700, nu voor ƒ 1000.

Te bevr.: M. van Eijken, tel.

6207568, bellen tussen 18.00-

19.00 uur.

• Rubrieksadvertentie op-

geven? Zie voor adres en/of

telefoonnummer de colofon

in deze krant.

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD

zoekt BEZORGERS/STERS
Min. leeftijd 15 jr.

Aanmeldingen tel. 17166

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g. LHJ

Tel. 02507-12614 NVM
iMXClAAK

voor de particulier

5 regels

Gratis

!

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie

kantoor zijn opgegeven

• verloren/gevonden • weg/aan

komen lopen/vliegen • maximaal

5 regels • alleen voor particulier

gebruik • het aangebodene mag niet

boven ƒ300 uitkomen

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels

• brieven onder nummer • de verkoop

van uit hobby verkregen artikelen

• woningruil • personeel

gevraagd/aangeboden • onroerend

goed te koop/te huur

gevraagd/aangeboden • commerciële

Micro's

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

Gebruik bij het invullen van uw tekst

de coupon en voor iedere letter, punt,

komma of cijfer één vakje.

Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele

woorden of lettergrepen.

Zoals het voorbeeld aangeeft.

T
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Aulorubriek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia, t.w.i Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658Ó86. Fax 020-665632 1.

Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131

Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemslelsh|n, laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,

Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752 500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Austin

Audi

Centrum
Autovroon
(Audi/VW-dealer)

Voorsprong door SERVICE
AUDI 100 CS 2.3, Turbo, 170

pk., zwart, met., sport int.,

L.m.velgen etc '88

AUDI,100 Serret 2.3, 136 pk.,

ABS., electr. ramen/spiegels

velours, etc '89

AUD1 100 2.8 CD, Tythaan met.

Airco, warmtewerend glas,

zeer compleet '91

AUDI 100 2.3 CD, Quattro,

Tythaan met. electr. ramen,

schuifkanteldak '91

Continue ca. 25 AUDI Occas-

sions, modellen 80/90/100,

Bouwj. '86 t/m '91 en tevens

65 andere goede merken

Autovroon
EERSTE KLAS AUDI'S
VAN EEN EERSTE KLAS

AUDIDEALER
Contactweg 47, 020-6869611.

Lod. v. Deysselstraat 77
020-6116715

Alfa Romeo

Alfa Romeo 33, Sp.Wagon 1.3

aug. 88, 62000 km, div. extra's,

ƒ 13.500. 020908-3946.

BMW
BMW 316, 2 drs, wit, I 89 m 85,

9950- leaseprijs 290 p.m.

BMW 316, 2 drs, blauw, div.

opties, m 87, 14.450,- lease-

prijs 399 m. fin. 1-3 jr gar. mog.
Car Trade Holland BV,
Badhoevedorp: 020-6010680.

BMW 518, bj '82, blauw met.,

APK, i.g.st., incl. trekh. ƒ2150.
Inl. na 19.00 u.: 020-6901614.

T.k. BMW 316, 1800 CC, bj. '88,

APK, verl. + sp.velg. Elke keu-

ring toegest. Vr.pr. ƒ22.000.

Tel. 03240-33622

T.k. BMW 316, bj. 10-'81, gas.

Vr.pr. ƒ 1450. Tel. 02902-3089.

Adverteren in

„SHOWROOM"
Tel. 020 - 655.86.86

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Citroen

CX 22 RS Familiale break 8
pers,, '88 ƒ24.500. BX 16 TGI
break 4/'91, LPG 28.000 km.
ƒ28.500. 4 xBXRD break, '89

v.a. ƒ 16.500. BX turbo break
diesel '88, schuifd. ƒ 18,500. BX
RD break, '87 ƒ 12,900. BXTRD
88/ 13.900. BXTRD autom. 88
ƒ14.900.- BX TD '90 ƒ 17.500.

BX19D, '84/4500. BX 19 TZI

90 ƒ22.500. BX 19 GTI, '89

ƒ18.500. BX 19TRS LPG, '89

ƒ18.500. BX 16 TGI, '90

ƒ18.900. BX 16 TRI LPG, '89

ƒ 18.500. BX 14 RE LPG, '89

ƒ 13.900. BX14TE '89/ 13.900.

BX 14 RE, '88, ƒ 12.500.

• Visa Garage
Houtmankade 37

Amsterdam, 020-6278410.

BX 14 RE, bj. 2-'89, 63.000 km,

1e eigenaar

24 mnd. garantie mogelijk

Tel. 02979-84866.

jngdijk

autoverhuur

AX
ƒ55,- per dag

incl. BTW en verzekering

en o.a. BX en ZX
Tel. 020-6932750

S. Stevinstraat 12a, A'dam

Citroen BX 19 TR diesel break

stationcar, grijs met., m 90,

17.950,- leaseprijs 497 p.m.

Car Trade Holland BV,

Badhoevedorp: 020-6010680.

T.k. Citroen Visa club, bj '86,

65000 km., prima staat, geen
roest. Pr. ƒ 4500. 02908-5958.

H.H. h., tegen inruilprijs:

BX 16 RE Montreux, grijs met.,

I.m. wielen, zonw. glas, LPG-
o.b., 6- '89 ƒ 13.500.-

BX 14 RE, bruin met., LPG,
2-

'88, ƒ 10.500.- BX 14 RE, LPG,
wit, 5-'88 ƒ 9250.- BX 16 RE,
LPG, wit, 1-'89J 12.950.- BX 16
RE LPG, grijs met. 5-'89,

ƒ 13.500.- BX 14 RE LPG (met

lichte beschadiging) grijs met.,
11 -'87, ƒ7950.-

AUTOBEDRIJF BEREBEIT
Amsteldijk 25, Amsterdam,
020-6627777, of 6627797

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

T.k. 2 CV6 Club blauw 1982,

nw. uitlaat. Prijs ƒ 1850.

Tel.: 02990-44312.

Ferrari

Zelf rijden in FERRARI 308

GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa

voor trouwen, Uniek! 2 verleng-

de Lincoln's 7,85 m. lang, wit

en blauw, type '91. Bel

Meijers BV: 030-444411.

Fiat

FIAT Regata 100S, '86, APK
'93, 99000 km., duurste uitv.

Pr. n.o.Lk. Tel. 075-157164.

Rat Uno 60S, wit, '88, A.P.K.

feb. '93. Moet snel weg. Lage
prijs ƒ 7950,-. Tel. 02975-40392.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A.Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT RAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Rat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Ford

+ 14 GEBRUIKTE

Scorpio's

in perfecte

A 1 conditie

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i

Diesel, 5-bak, L.P.G.

Prijzen van ƒ 19.850-

tot ƒ 42.000.-

Bel voor informatie

OFF. FORD DEALER
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.

Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441.

Ford Escort CL diesel 1988,

veel ace, 85000 km, 5-bak.

Vr.pr. ƒ 13.000. 02503-38427.

Ford Resta 1.1, 3 drs, blauw
met., m 85, 5950,-. Ford Resta
1.1 sport, zwart, div. opties,

47.000 krn, m 90, 14.950,- lea-

seprijs 375 p.m. Ford Escort 1.8

CL diesel, 3 drs, wit, m 90,

13.950- leaseprijs 386 p.m.

Ford Sierra 2.0 CL sedan, brons

met., LPG, I.m. velgen, 5/89,

18.950- leaseprijs 521 p.m.

Ford Sierra 2.3 CL diesel, 4 drs,

sedan, blauw, m 90, 16.950-
leaseprijs 451 p.m. Ford Scor-

pio 2.4 CL, zwart, div. opties, m
89, 17.950,- leaseprijs 464 p.m.

Car Trade Holland BV,

Badhoevedorp: 020-6010680.

Ford Taunus 1.6 GL, b.j. '81,

APk 1/1/93! Sch.dak radio/

cass., f 1750. 02990-35167.

Hyundai

Over garantie gesproken

HYUNDAI OCCASIONS
met 2 jaar garantie

alleen bij:

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
020-6310615.

Honda

T.k. Honda Prelude, '82, zwart,

APK aug. '92, in z.g.st. ƒ2750.
Tel. 020-6452488.

T.k.a. Honda Civic 1.3 L 01-'89

Ferrari rood 16klepper ƒ 15.000

Rookvrij, tel. 02982-5739.

Lada

Lada 1200 S 1986, 49.000 km,
1e eig., i.z.g.st., ƒ2.500, APK
'93. 020-6004181 na 18 uur.

Lada 1200S 88, apk, 37000 km,
1e eig., rek. t.i. igs. a.g.v. omst.

ƒ3000 trekh. 020-6155167.

WESTDORP
De nieuwe Samara DIVA

uit voorraad leverbaar

met 2 jaar volledige garantie.

Ruime keus uit nieuwe

en jonge Lada's
met BOVAG-garantie

100 % financieren of leasen

OCCASION VAN DEZE WEEK:
Samara 1.3, januari '88, ƒ 8750.

Adres verkoop

Adm. de Ruyterweg 396-398,

A'dam, tel. 020-6825983.

Lancia

Lancia Prisma 1 .6 IE symbol., 4

drs, zwart met., leder int.,

l.m.velgen, enz. m 89, 13.950,-

leaseprijs 421 p.m.

Car Trade Holland BV,

Badhoevedorp: 020-6010680.

Mazda

Mazda 323 1.3 GLX, 3 drs,

brons met., l.m.velgen, enz., m
90, 15.950,- leaseprijs 410 p.m.

Mazda 323 F 16 GLX, 5 drs,

zwart, alle opties, LPG, juni 91,

28.450- leaseprijs 719 p.m.
Mazda 626 2.0 LX diesel se-

dan, grijs met., m 89, 14.950,-

leaseprijs 399 p.m. Mazda 626
2.0 GLX 12 V coupe, zwart,

LPG, l.m.velgen, enz., m 90,

21.950- leaseprijs 607 p.m.

Mazda 626 1.8 LX, 5 drs, H.B.,

brons met., LPG, l.m.velgen, m
89, 16.950- leaseprijs 462 p.m.

Car Trade Holland BV,

Badhoevedorp: 020-6010680.

Mazda 626, 4-drs, GLX, L.P.G.

10/89, 87.000 km. wit

TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

Mazda 929 S 2.2i GLX Aut.

demo; nu ƒ54.000.- kent.

blank. Mazda D. 02908-3231

T.k. Mazda 323, bj.'78 + nw.

remsyst. APK 4/92. Goede
staat, ƒ1000. 020-6950614.

T.k. Mazda 626 GLX sedan,
'87, in uitst. staat; nwe banden,
stereo radio-cass. Prijs n.o.t.k.

Tel. 020-6645402.

Weg. vertrek, t.k.a. Mazda 323
Hatchback, VA liter GLX, ka-

tal., rad./cass., grijs, 39.900 km,
okt. '87. Vr.pr. ƒ11.500. Tel.

020-6412657.

Mercedes-Benz

Mercedes 190 diesel, wit, div.

opt., m 88, 28.950,- leaseprijs

769 p.m. M.B. 190 2.3 E, rood,

LPG, airco, l.m.velgen, ver-

laagd, ABS, enz. enz., m 90,

46.950- leaseprijs 999 p.m.

M.B. 200 diesel, blauw met.,

div. opties, m 86, 26.950- lea-

seprijs 703 p.m. M.B. 200 TD
stationcar, wit, div. opties, m
87, 31.950- leaseprijs 826 p.m.
Car Trade Holland BV,

Badhoevedorp: 020-6010680.

Mitsubishi

Galant GL, LPG, '86, ƒ4950 en
2300 Turbo diesel '82, ƒ 1450.

Visa garage tel. 020-6278410.

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel. 020-6433733.

J. LANCKER BV MITSUBISHI
occasions 3-24 mnd. garantie.

Weesp tel. 02940-16619.

Mitsubishi Lancer, diesel, '87,

ƒ9.200.-. Garage FEENSTRA
Tel. 020-6980639.

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86

FAX 020 - 665.63.21

Postbus 156, 1000 AD A'dam

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft'

Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u

contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752 500
exemplaren.

Geefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

Naam:

Adres-

Postcode + Plaats:

Telefoonnummer'.

tebon 3^§
In 4 dagen zo'n 752.500

vonkende verkoop-
contacten.

x;r ,

. Handtekening:

.

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor

1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u nrl
:. _ .

ln
,

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost. 6% BTW 6° BTW
1



SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trimt

ron beeldbuis euroscart
stereo teletekst en at

standbediening Adv "2150

JVC 63 CM SUPERVHS
STEREO TELETEKST

HITACHI 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVX21TD
STEREO TELETEKST

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

SHARP 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 28GR5770 70cm flat

square in line quikstart beeld

buis stereo teletekst en af

standbediening Adv '2275

1695.-
PHILIPS 63 CM 5760
STEREO TELETEKST

MR
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENINGm 1095.-
PHILIPS 21 GR2550
55 CM TELETEKSTm 875.-
45 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantiem 845.-
37 CM AFSTANDBED.

385.-
37 CM KLEUREN-TV

1 ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG70CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

Ü1198.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST
52KV2527 20 Watt + 4 boxen

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

I ARISTONA 51 CM
| AFSTANDBEDIENING

I GRUNDIG P37-440
i AFSTANDBEDIENINGm 568.-

SONY CAMCORDER
F450 Topper! HiFi 3 lux 8x

zoom autofocus '2550

»1849.-
KLEINSTECAMCORDER
(Sony) 8mm systeem 5 lux Hi

Fi 6 x zoom autofocus '2395

®1449.-
SONY CAMCORDER
F250 Kompakt autofocus
Inkl accessoires Adv '2775

S«tjHrïf"

TOPMERKCAMCORDER
E10 (Sony) 8mm systeem Hi

Fi stereo 6xzoom 4 lux '2799

»1679.
SHARP CAMCORDER
VHS C 12xmotorzoom kleu

ren LCD zoeker Adv '2799

1679.-
JVC CAMCORDER
VHS C Super komakt '2199

PHILIPS CAMCORDER
6843 VHS C autolocus '2095

»1279.-

JVC HI-FI VIDEO
830 TOPKLASSE' VHS HQ
hl fi stereo geluid '1899

191099.-
PHILIPS HI-FI VIDEO
VR6870 Afstandbediening

VHS HQ Hl Fl stereo geluid

Ned Philips garantie 1 '1995m
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570 VHS HQ stereo '1999

1149.-
BLAUPUNKT HI-FI

"

RTV740, 3 koppen VHS HQ
Hl Fl stereo geluid '2295

mms.-
PANASONIC HI-FI

F60 4koppen VHS HQ '1894

1349.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0, Afstandbediening '1110-

PHILIPS MIDI-SET
INKL CD-SPELER EN BOXEN
Digitale tuner met 20 voorkeuzezenders
Versterker 2x30 Watt Dubbel cassettedeck CD
speler LCD display programmeerbaar Philips 2

weg boxen Infrarood afstandbediening
Adviespri)S'910

^HH^MIMIIIIWWMmmmmipf^mm'l'l'ifll l^^ilLUlJiipiu

^tlKf);

PHILIPS /WHIRLPOOL '

MAGNETRON
Type AVM704WIT, Inhoud 20 liter 750 Watt

nuttig vermogen roterende energie
verdeler tijdklok tot 60 minuten, traploos

regelbaar aparte ontdooistand en kompleet

met Nederlands kookboek Adviespnjs'765 -

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de ultvindersl *1 319

649.-
JVC VHS-HQ VIDEO
HRD600, 3 koppen, voor per

fekt beeldl Afst bed '1429-

779.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570, VHS-HQ + afst bed

+ barcode leespen *1545 -

799.
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635, VHS-HQ 4 koppen
8 uur afstandbed '1695m 949.-
PANASONIC VIDEO
NVJ 30, VHS HQ 3 koppen
afstandbed +leespen'1733m 849
HITACHI VHS VIDEO
M720, HQ beeldkwaliteit'

|

LCD afstandbediend '999

Br 649>-|
HITACHI VHS VIDEO
M7303 koppen Adv "1299m 749.-
AKAI VHS-HQ VIDEO
VSF10 afstandbed '878m 589.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510 +TELETEKST '1549

PHILIPS VHS VIDEO
302 3 koppen perfekt beeld

LCD afstandbediend '1295

PHILIPS VHS VIDEO
VR6290 HQIAfstandbediendi

Ned Philips garantiei '1195

ARISTONA VHS VIDEO i

2SB01, VHS HQ inkl af

standbediening Adv '1095

STUNT! VHS HQ-VIDEOI
Inkl afstandbedieningi

629.-
^HQ-VIDEO
Ibedieningim 479.-

VHS VIDEO-SPELER

329.-

SAMSUNG SX1260 VIDEO 549L-

JVC HRDX20 VIDEO 649.-

HITACHI VTM820 VIDEO 749r
PANASONIC NVJ40 VIDEO 849r
JVC GRAX2 CAMCORDER 1699r
SONY CCDF335 CAMERA 1449r

-5ÓTÏ3I 123156Ï89

MIELE 1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
TypeW750 Voorlader RVS
trommel EN kuip centrifu

geert tot 1 1 50 toeren p/m bui

tenmantel tweezijdig geé
mailleerd Adviesprijs '21 99

SIEMENS WM3380

1265.-
WAS/DROOGKOMBINATIE
PHIL C0103 RVS
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machinem 1485.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntPanbieding' '1549

1245.-
PHILIPS 800TOEREN

875.-
BAUKNECHT WA6500

INDESIT1200TOEREN
TypeW1200WDOJ Voorlader

centrifugegang 1200trn/min

rvs trommel EN kuip '1399

Effir 979.-
1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk Trom-
mel EN kuip roestvnjstaal 1m 869.-
HOLL. 1000 TOEREN

m 799.-
ZANUSSI 400 TOERENm 699.-
400 TOEREN LUXE

HEf 599."
INDESIT PROMOTIE
Type 2596 Adv '799 -m 499.-
STUNTI 550 TOEREN!
Type 550LB Volledige gar

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen Kwalita

lief uitstekende koeler/vrie

zer Adviesprijs '848

445.
INDESIT 2-DEURS
Type 2023 Tweedeurs 4

sterren kombikast Adv '899m 545.-
ZANUSSI 2-DEURSm 595.-
PHILIPS 240 LITER

EMr 675."
BAUKNECHT 2304

725.-
BOSCH 2-DEURS
TypeKSV De nieuwe met 260

litennhoud Adviesprijs '1199

SIEMENS KS2648

umi 895.-
• •'. Belde L^v,

INFO-LIJN
020-6474939

Gnn prl|s-lnfo l.v.m. konkumntli

Afd. kórisumentenbelange'n

Ma; t/tnVr.10:00 tot 16.00 uur

Tijdstip van levering?

Bel de BCC .

Eén dag voor levering

van 14.00 tot 16.00.uur.

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089, Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPSCC1000 echtermet

REGELBARE centrifugegang

tot 850 1 p min Thermisch ge

stuurd eco knop '1495-

AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toe-

ren centrifuge Adv '1375

»1049.-
1000 TOEREN RVS BL

1199U-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter 2

deurs koel/vries kombmatie
Koelruimte op ooghoogte

Adviespnjs*979m 469.-
ZANUSSI K/V (OJ)

\m& 769."
PHILIPS ARG280 K/V

B§Èr 849."
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/Vm 949.-

n

ft

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen

EaEr 219."
MAGN. DIGITAAL
10 standen digitale tijdklok

en elektronische bedieningm 239.-
SAMSUNG RE570

Emf 269."
SHARP MAGNETRON
Type R2V10 braaiplateaum 289.
MOULINEX FM1115

329.-
PHILIPS AVM704WH

E3Èf 349."
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610, 20 liter Adv '769

EaÊr 379."
MAGNETRON + GRILL
TOPMERKi23htennhoud 800

Watt digitale klok Adv '999 -

499.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitaal, draaiplateau

Adviespnjs'899

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

549.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT|i3m1 MMaonetmn
+ hete-lucht oven + GRILL

599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180, 750W + draaiplateau

EMr 799,
PANASONIC NN8550

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 -f DRAAISPIT
35 liter inhoud 800 Watt ver

mogen en digitale tijdklok

INDES
VAAT- ,

WASSE.. „
Type D310, Roestvrijstalen

interieur 12 couverts, 2 ro-

terende sproeiarmen 6progr

waterontharder, geruisarm

Adviesp rijs '1049

EaEr 699."
BOSCH VWPS21 00m 769.-
BAUKNECHT VW 3PR

ïïïfiw 899."
MIELE VW G521

S1499.-

INDESIT
FORNUISl,

> yCOOOO

\ 53
X_N

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

n

n

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoenng metformica bo
venblad Officiële garantie

255.-
145 LTR. KOELKAST
Coolcraft 1 45 liter, 2 sterren For

mica bovenblad Garantie

345.
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075, Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak

395.-
ZANUSS1 140 LITER

445.-
BOSCH KTF1540J

EU 545.-
PHILIPS 160 LITER

575.-

TypeK5400,Adviespnjs"799 -m 518.-
STUNT! GAS-ELEKTRO
De ideale kombmatie koken

op gas en elektrisch bakken
en grilleren Adviespnjs'998 -

ft

ft

E3^
ETNA FORNUIS 14.00

SJr 598."
INDESIT G/E FORNUIS
K5406, Gas elektro '1049 -m 748.-
PELGRIM FORNUIS
400IV Gas-elektro fornuis

iMv 898."
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV Gas-elektro fornuis

Inkl grill, draaispit en mixed

grill set Adviespnjs'1425

ftl

ft]

ft]

ft]

té

4
4
ft]

4

BAUKNECHT 160LTR.

645.-

ZANUSSI WASDROGER
type TD50, adv pr 649 -» 399."
RVS REVERSERENDm 579.-
BAUKN./BOSCH/AEG

cS^v.a629."
PHILIPS/WHIRLPOOLm 699.-
CONDENSDROGERm 849.-
SIEMENS CONDENS

MIELE DROGER

m\m.-
MERKCENTRIFUGEm 169.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voorte vin-

den is Adviesprijs '595 -

EMr 348.

"

HOLL VRIESKAST

e§et 378."
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095, Adv '665-

498.-

eSÊt 998."
ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234/275 Adv'1445-m 1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452, Luxe gas elektro

fornuis met hete luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek Adviespri|S"1735-

1298.-

SUPER KOOKPLAAT
4-PITSGASKOOKPLAAT *298m 198.-S

DKPLAAT
s Adviespnjs'445 -

348.-

ATAG KOOKPLAAT
GKF334 4-pits Adviespnjs'445

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311, Adv '848m 648.-
STUNT!! VRIESKIST!!

498.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15, Adviespnjs'245

128.-
ATAG WASEMKAP
OWA425AN,3standen '380-m 168.-

Is

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTADtèPffiM&lT ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD 3SSE==±;aa= :
:

[|C 1 ÜIM I CIVilV^*^*,, V .,.•......'.. .. .. • , . . . . . . . . . .

... zaterdag ..9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
™,

I| ,
. ,.., I\l-f^l« a- I T. HAARLEM ' I BEVERWIJK AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETERWOUDE 'Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag ..:........... 7 tot 9 uur

<if!|l ,Nu uw favoriet* aankoop vanaf/ 30,- -per maand. Winkelcentrum Schalkwijk I Winkelcentrum D«B«verhof • I BADHOEVEDORP. . I LEIDSCHENDAM. I zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag 7 tot 9 uur
^Ëlr.Uw aanvraag-foldar ligt klaar in onze winkels. Rivièradreef 37 ' iBaverhof 16 (alleen witgoad) ' I HILVERSUM I MAARSENBROEK: I : importeur of fabrikant overig* filialen donderdag , 7 tot 9 uur
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Veel animo voor
filmvoorstelling
ZANDVOORT - De interesse

voor de nostalgische filmavon-
den, georganiseerd door het
Zandvoorts Nieuwsblad en Ge-
nootschap Oud-Zandvoort, is

enorm Dat blijkt al uit tal van
reacties van Zandvoorters De
verkoop van kaarten begint
vanavond om half zeven in het
kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad op het Gasthuis
plein

Nog voordat de kaartverkoop van
start is gegaan, wordt er al veel ge
sproken over de filmavonden Af-

gaande op de eerste reacties, is de
belangstelling erg groot Menigeen
herkent wel iets in de nostalgische
onderwerpen die aan bod komen
Dat zijn onder andere De Wurf, een
bejaardenreisje naar de koningin,
een actie van de Zandvoortse red
dmgboot van de Koninklijke Noord
en Zuid Hollandsche Reddmgmaat
schappij, een dagje Karel Doorman-
school, plus een korte speelfilm van
de heren Heiligers en Plantenga
Deze zijn allen uit de jaren vijftig en
zestig Een bijzonderheid is ook een
nog onbekende film uit de jaren
twintig, met een uitgebreid beeld
over het strandleven in die jaren

Voorverkoop
De films worden op twee avonden

gedraaid dinsdag 25 en donderdag
27 februari De voorstellingen vin
den plaats in gebouw De Krocht,
naast de Agathakerk en beginnen
om 8 uur Zij duren tot ongeveer half
elf De kaarten kosten drie gulden
per stuk, maar het aantal is beperkt
Per avond zijn er 170 plaatsen be-
schikbaar De voorverkoop start

vanavond in het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuis
plem 12 Speciaal hiervoor is het
kantoor vanavond tussen half zeven
en half acht geopend Als er nog
kaarten over blijven, dan zijn die te

koop op het kantoor, tijdens de ge
bruikelijke openingstijden vrijdag 9

12 uur, maandag 1 4 uur, dinsdag
10 4 uur, woensdag 9 12 uur en
donderdag 10 12 en 1 4 uur

Strandpachters terug op strand

• ZANDVOORT - De strandpachters
zijn weer terug op het strand, zoals
hier voor de Boulevard Paulus Loot.
Vanaf 1 februari mag er weer gebouwd
worden. De heren op de voorgrond zijn

bezig met de vloer van de Gammon
Club, het paviljoen op de achtergrond
is al in een verder gevorderd stadium.
Op andere plaatsen wordt nog druk
met zand geschoven.

De strandpaviljoens mogen over een
maand al open, sommige pachters wil-

len per se op die datum hun deur voor
de gasten kunnen openen. Zoals ge-
bruikelijk maken anderen minder
haast, in afwachting van wat hogere
temperaturen. Afgaand op het beeld

van vorige jaren zullen de meeste
pachters niet eerder dan over twee of
drie weken beginnen

Foto Bram Stijnen

Rotary vraagt hulp Zandvoorters

Bliksemactie voor
Joegoslavisch dorp
ZANDVOORT - Rotary

Zandvoort wil met een blik-
semactie de Joegoslavische
badplaats Umag te hulp schie-
ten. In dit dorp heerst een
groot gebrek aan voedsel en
hygiënische artikelen, doordat
er zo'n tienduizend vluchtelin-
gen zijn neergestreken De
hulp van de Zandvoortse be-
volking is van essentieel be-
lang voor het slagen van de ac-

tie

De vluchtelingen, allen Kroaten,
zijn door het oorlogsgeweld uit hun
huizen verdreven en hebben al hun
bezittingen achter moeten laten In
Umag wordt geprobeerd hen op te

vangen, maar de middelen zijn erg
beperkt „De nood is er erg groot",

zegt Zvonko Steiner, Joegoslaaf van
geboorte en nu woonachtig in Zand
voort „Het zijn vooral vrouwen, kin
deren en oudere mensen"
De Rotary hoopt hen te kunnen

helpen met een bliksemactie De
Zandvoortse bevolking wordt ver
zocht daarbij te helpen door voe
dingsmiddelen en artikelen voor de
dagelijkse hygiëne te geven Daar
mee kunnen noodpakketten samen
gesteld worden Degenen die iets

dieper in de portemonnee willen tas
ten, kunnen zelf zo'n pakket maken
,Voor vijfentwintig gulden heb je al

van alles bij elkaar", vertelt secreta
ris Jan Brabander, die een voorbeeld
geeft met een door hem zelf samen

druk worden
inDiemen.

- hogeschool holland :,•..-.

(zie pagina 14 j

Waterstanden

gesteld pakket Dat bevat onder an-
dere soep, meel, twee pakken koffie,

blikken bonen, vlees in blik, zonne
bloemolie, tandenborstels en tand
pasta Verder valt te denken aan
zeep, maandverband, veel luiers en
kinderkleding

Goedkoop

Datum
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FAMILIEBERICHTEN

Na moeilijke en zeer verdrietige laatste jaren,

ruim 10 jaar lang liefdevol verzorgd in het Huis
in 't Kostverloren, is ingeslapen onze lieve Mam
en Oma K.W.

Johanna Wilhelmina Jacoba
Kuijpers Wentink-Herpel

op de leeftijd van 92 jaar.

Noor van den Boogaard-
Kuijpers Wentink

Mijndert van den Boogaard
Paul en Hélène
Rob en Cindy
Peter

Cocky en Jan Meyer

Zandvoort, 3 februari 1992.

De bijzetting in het familiegraf te Zandvoort
heeft vandaag in besloten kring plaatsgevonden.

Na een langzaam afnemende gezondheid, is

heden rustig ingeslapen onze fijne vader en opa

Antonius van Holten

weduwnaar van
A. J. H. Schildmeijer

Zandvoort 29 januari 1992

Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres: Burg. Engelbertsstraat

66, 2042 KP Zandvoort.

De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden.

Op de leeftijd van 95 jaar is vredig ingeslapen
onze tante en oud-tante

Gerritje Hendrika Jacoba Groen

Uit aller naam:
J. W. Groen

Haarlem, 4 februari 1992.

Correspondentieadres:
Brederodestraat 82,

2042 BH Zandvoort.

De overledene is opgebaard in het Uitvaartcen-

trum van Onderling Hulpbetoon, dat in verband
met renovatiewerkzaamheden tijdelijk is geves-

tigd in de Aula van de Algemene begraafplaats,

Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar donder-
dag van 19.15-19.45 uur.

De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 7 fe-

bruari a.s. om 13.00 uur in het familiegraf op de
genoemde Algemene Begraafplaats te Zand-
voort.

11.2.'92

Hiep, hiep, hoera!

Onze Opa wordt 65 jaar

Dikke zoen van: Donny
Robin
Laura

Brood Keur Banket

Wij hebben onze
SORTERING TAARTEN
UITGEBREID MET 'N

KLEINER TAARTJE.

A.s. vrijdag, zaterdag en zondag

TER KENNISMAKING
van ƒ15,- voor ƒ10,-

Soorten:

chipolafa, slagroom, christoffel, mocca,
vruchten, sneeuw en skitaart.

KeurBrood ffX^IJI Banket

Winnaar van de ondernemersprijs 1991

RAADHUISPLEIN 2, TEL. 12404

11.2.'92

Gefeliciteerd

65 jaar

Charles „de Kouwe"
we blijven van je houwe!

Rinus, Loes

Peter en Carolien

1

J
1952 HOERA 1992

Dinsdag 11 februari wordt onze

BERT 40 JAAR
Hartelijk gefeliciteerd.

Marja
Raymond en Cindy

HOERA! Op 10 februari wordt

50pa jaar
Hartelijk gefeliciteerd

Edwin en Greta
Ton

Cor en Marja
Anja

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de
vele kadootjes, bloemen, planten en kaarten
die wij bij de geboorte van onze dochter

Melissa

mochten ontvangen.

Jaap, Miranda en Melissa Paap

Wil
bedankt voor de té

gekke avond bij de
Chippendales

Je meiden

Trakteer
gezellig op

„'t Boeckaniertje'
3 gangen menu

29,50

'J 30ECKANIERSNES7CAFÉ RESTAURANT

ZANDVOORTSELAAN 187 2042 XL ZANDVOORT TEL 02507- 12401

(Reserveren gewenst - Ruime parkeergelegenheid)

UU II
uitvaartverzorging

VN-// kennemerland bv^"
1"" Keesomstraat 61, Zandvoort

Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

Geboren
Deze advertentieruimte \an S0 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren.

U betaalt daarvoor slechts f32,- e\cl. 61 BTW.

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel 02975-40041.

\
**—**>

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begraf^

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons -

terecht vqor:

• inschrijvingen

• Uitvaartverzekering
i NIVQ-PÖLIS

üitvaartovereenkomst

alle inlichtingen bij:

^ITVAARtyÊRZÖRGÉR
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zahdvöört.

tel. 02507-17244

Bruiloft

Party

Bedrijfsfeest
Partycentrum Soc.

De Manege
is v.a. 1992 geheel
vernieuwd om ieder
feest tot 350 pers.
perfect te kunnen

organiseren

Vr. vrijbl. docum. of
bel Zandvoort
02507-16023

Te koop gevr.

strand-
paviljoen

(géén naaktstrand).

Tel. 15490
b.g.g. 18497

Fa. Frank
Dakbedekkings-

bedrijf

Gespecialiseerd
in alle soorten

dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte

daken.

Tevens rep. van
dakgoten.

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Tel. 02507-30890
023-343542

USTERF6EWL

^ASSOCIATIE ÜrrVAARTVERZORGirsic

Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers

van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

14 februari

VALENTIJN
voor iedereen

die eens lief wil zijn.

b „erica"
grote krocht 24

zandvoort,
tel. 02507-12301

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

WAAROM BETAALT

U BIJ EEN ANDER

HETZELFDE PR0DUKT

Euro loodvrij

Super benzine

Diesel

ƒ1,72

ƒ1,88

ƒ 1,00

l'K SERVICESTATION
(bij Palace Hoiel)

PAIDEIA

DEZE WEEK:

HONINGKOEK
500 gr. van 3,25

zonder vetten en conserveer-
middelen en . . . erg lekker

ERWTENSOEP
grote pot van 3,95

heerlijke volle soep van
biologische kwaliteit, en snel
klaar

MANNA
BUSBROOD
van 3,05

voor een stevige volkoren
desemboterham

295

3,50

2?o

Ook al is het nog geen winterweer, bij

onze koek-en-zopietent kunt u de
lekkerste aanbiedingen proeven.

Tot ziens!

Bloemendaalseweg 228, Overveen,

tel. 252267

(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

j 8 februa
Inzamelingsactie

klein chemisch afval, glas en oud papier
De gemeentereiniging haalt zaterdag 8 februari 1992 klein chemisch afval,

glas en oud papierop in de straten waarop donderdag en vrijdag hulsvuil wordt

opgehaald.

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemicaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm

- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie

- afvalglas (geen vlakglas)

- oud papier.

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in

- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van tevoren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's

- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of

tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte

afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week in het Raadhuis:

- maandag 10 februari 1992 20.00 uur commissie Financiën

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen
vantevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.

Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Aangevraagde bouwvergunningen
012B92 Westerduinweg 42 - oprichten dubbele garage met berging

013B92 Wilhelminaweg 3 - uitbreiden keuken

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaarindienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

138B91
147B91
151B91
157B91
004B92
006B92
008B92
009B92

Verleende bouwvergunningen
Badhuisplein 7
Dr. CA. Gerkestraat 15 rd

Brederodestraat 138
Kerkstraat 27
Van Lennepweg 65-36

Thorbeckestraat 5
De Ruyterstraat 19
Dr. J.G. Mezgerstraat 25

ged. veranderen casino

vergroten balkon achterzijde

plaatsen berging

uitbreiden keuken en restaurant

plaatsen berging

wijzigen gevelindeling

plaatsen dakopbouw
plaatsen dakopbouw

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig

dagennaverschijnenvan ditblad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende hinderwetvergunning
(WABM)
Burgemeester en wethouders hebben besloten, onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor een opslagloods
voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en bakvoorziening gelegen
aan de Curiestraat 2 L/M te Zandvoort.

De beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben
liggen m.i.v. 7 februari t/m 9 maart 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht

voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van
9.00-1 2.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij

de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Tot 9 maart 1992 kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA te Den Haag door:

a de aanvrager;

b de betrokken adviseurs;

c degenen, die overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, tweede lid of 28,

eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwa-
ren hebben ingebracht;

d enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij/zij redelijkerwijs niet in

staat is geweest eerderbezwaren overeenkomstig de hierboven genoem-
de artikelen in te brengen.

De beschikking is na 9 maart 1992 van kracht, tenzij voordien beroep is

ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, postbus2001 9, 2500 EAte Den Haag een schriftelijkverzoek isgedaan
tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige
voorziening.

6 februari 1992

Emm
wonigbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Celsiusstraat 229, huur ƒ 851,85 per maand, 5-kamereengezinswoninc

met CV. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezin'

nen tenminste bestaande uit 2 personen.
2. Celsiusstraat 104, huur ƒ478,57 per maand (excl. stookkosten) 4-

kamerflatwoning met CV. op de 1e etage.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-

minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max
ƒ3.000,- zijn.

3. Flemingstraat 150, huur ƒ 650,84 per maand, 4-kamerflatwoning mei
CV. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinner
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max
ƒ4.084,- zijn.

4. Lorentzstraat 499, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4
kamerwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max
ƒ4.190,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzier
van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het ge
velkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

in NOORD een begrip in ZANDVOORT Celsiusstraat 192
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WD-bestuur zonder rancunes tegen oud-voorzitter
ZANDVOORT - „Het WD-partijbestuur is niet zozeer ver-

baasd geweest over het opstappen van voorzitter Rien Couvreur.
Alleen het moment waarop hij dat deed, was verrassend". Dat
zegt VVD-secretaris Jos van der Drift, naar aanleiding van alle

commotie rond het plotselinge verdwijnen van Couvreur. Ook
die zorgde voor een verrassing. Hoewel de voorzitter van de
gemeenteraadsfractie sterk verontwaardigd is, heeft het bestuur
geen rancunes ten opzichte van de oud-voorzitter. Volgens Cou-
vreur zelf valt hem ook niets te verwijten, eerder de fractie en de
wethouder, die zich niet aan het partijprogramma zouden hou-
den. „Wat ik ook zei, het had geen enkele zin".

Couvreur heeft op 30 december
ook voor het WD-bestuur vrij on-
verwacht zijn aftreden bekend ge-

maakt. „Wij zijn daar niet blij mee

geweest", geeft Van der Drift toe.

„Maar helemaal een verrassing was
net niet voor ons. Wij wisten dat er
wat aan de hand was, Rien Couvreur

Onderscheiding voor Ockersen

ZANDVOORT - In Circus Zandvoort is afgelopen zaterdag de gloednieuwe
documentaire over Roy Rogers voor het Zandvoortse publiek in premiere
gegaan. De film, over de voormalige zingende cowboyheid, is een produkt van
de Zandvoortse cineast Thijs Ockersen. In verband met het onderwerp vond de
voorstelling plaats in een 'cowboy-sfeertje'. Burgemeester Van der Heijden
zorgde nog voor een verassing: Ockersen mocht uit zijn handen een onder-
scheiding ontvangen: het wapen van Zandvoort.

Foto Bram Stijnen

Weekenddiensten

Weekend:
8/9 febr. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500

of - voor info overdag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-

ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-

woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-

sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten

Weekend:
8/9 febr. 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, gemeenschappelijke Gerefor-
meerde/Hervormde dienst in Gere-
formeerde Kerk.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, gemeensch. Ger./Herv. dienst
in Gereformeerde Kerk

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d. Meer,
Haarlem

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer
Zondag 10.00 uur: pastor F. Meijer
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen (Herv. Kerk)
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,

Haarlem):
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.
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Burgerlijke stand

Periode:
28/l/*92 - 3/2/'92

Ondertrouwd:
Van den Berg, Johan Maarten en
Wit, Maike
Koning, Hendrik en Koppen, Moni-
que

Gehuwd:
Slikker, Frans Anthonie en Weij er-

man, Baudina Christina

Geboren:
Jip, dochter van: Determann, Leo-
nardus en Hilbers, Johanna Petro-
nella
Luutzen Felicien Daniël, zoon van:

Kramer, Luutzen en Ter Wulbeek,
Anna Nelina

Overleden:
Korzelius geb. De Haan, Heiltje, oud
69 jaar
Vrolijk, Huibert Willem, oud 71 jaar
Boerée, Pieter, oud 74 jaar
Van Baerle, Maria Carolina Eliza-

beth, oud 95 jaar
Barleeus, Wietske, oud 78 jaar
Eikelenboom, Gerard Frans, oud 68.

had dat zelf al aangekaart in de laat-

ste bestuursvergadering, begin de-
cember. We hebben hem toen echter
kunnen overhalen, een beslissing uit

te stellen tot een volgende vergade-
ring".

Wilfred Tates, voorzitter van de
VVD-gemeenteraadsfractie, verwij t

Couvreur nu min of meer dat hij de
fractie niet van tevoren op de hoogte
heeft gesteld. Dat de gemeenteraads-
fractie eind december nog nergens
van wist, berust min of meer op toe-

val, zegt bestuurslid Mia Paap. „Nor-
maal is er iemand van de fractie aan-
wezig bij de bestuursvergadering,
maar dat was juist begin december
niet het geval. De fractie was dus
niet in de gelegenheid dat aan te ho-
ren".

Uitgedund
Het - door ziektes flink uitgedun-

de - bestuur besloot in overleg met
Couvreur de kwestie te verschuiven
naar een gemeenschappelijke verga-
dering met partijbestuur en fractie

op 13 januari. Later besloot Cou-
vreur echter voor die tijd de knoop
door te hakken, door op 30 decem-
ber onverwacht zijn aftreden be-
kend te maken. Tegelijkertijd zegde
hij zijn lidmaatschap op.
„Omdat hij elke confrontatie uit

de weg wilde gaan", zei fractievoor-
zitter Wilfred Tates zaterdag met
een persbericht in de hand voor de
microfoon van de lokale zender
ZFM. Volgens hem heeft „Couvreur
onfatsoenlijk gehandeld door be-
stuur en fractie in de steek te laten.

Als bestuurslid heb je je werkzaam-
heden af te maken".
Volgens Rien Couvreur zelf is hij

opgestapt omdat hij zich niet meer
kon verenigen met het WD-stand-
punt, inzake een aantal actuele
vraagstukken, zoals de reconstruc-
tie van de Zandvoortselaan in Bent-
veld, de verkeersomleiding door
Zandvoort-zuid en de bebouwing
van Paviljoen Zuid. Volgens Tates
echter had hij hierover te weinig
kennis van zaken. Volgens het pers-
bericht zou de ex-voorzitter dit 'als

een diepe afgang' hebben ervaren en

door Joan Kurpershock

poogt hij met het aftreden zijn 'ge-

zichtsverlies te maskeren'.
Het persbericht was opgesteld

naar aanleiding van alle ophef, ont-

staan rond het radio-interview van
Couvreur, twee weken geleden op
ZFM. 'Ongelukkig' noemt het be-
stuur nu dit optreden. „Met name
omdat het zo geëscaleerd is", aldus
Jos van der Drift. Volgens Mia Paap,
die voor de VVD de propaganda ver-

zorgt, was dat te verwachten. „Maar
natuurlijk heeft iemand wel het
recht om er voor uit te komen, als

hij het ergens niet mee eens is".

Volgens sommige VVD-ers had
Couvreur dat wel eerder kunnen
doen, met name in de partijvergade-
ring op 27 november. Het verwijt
luidt, dat hij zich toen onverkort
achter de fractie en de wethouder
opstelde. Volgens secretaris Van der
Drift is dat laatste niet vreemd. „Hij
was voorzitter, hij verwoordde het
standpunt van het bestuur. Dat er
pijnpunten bleven, onderdelen waar
je het persoonlijk niet mee eens
bent, kan gebeuren. Dat komt wel
vaker voor als je een gezamenlijk
standpunt wilt innemen".
Hoewel Tates zaterdag het persbe-

richt kant en klaar had en voorlas, is

het uiteindelijk toch niet de deur
uitgegaan. „Het bestuur heeft beslo-
ten dat niet te doen", zegt Mia Paap,
„omdat het teveel op natrappen zou
lijken. En dat is beslist niet de be-
doeling. We zijn wel uit elkaar, maar
'sans rancune".
Couvreur zelf verklaart zijn optre-

den op de ledenvergadering op 27
november als volgt: „Als bestuur
probeer je achter je fractie te gaan
staan. Je probeert één lijn te trek-

ken. Mijn kennis van zaken was ove-
rigens uitstekend". Ten overvloede
wijst hij erop, dat hij zelf noe vier
jaar raadslid is geweest. Volgens
hem hebben de fractie en wethouder
Van Caspel wel degelijk geweten dat
hij, plus de overige bestuursleden,
kritiek hadden op het beleid van bei-

de.

„Twee dagen voor de ledenverga-

dering ben ik namens het bestuur op
25 november op het Raadhuis ge-

weest, bij Van Caspel en Tates. Daar
hebben we over diverse wrijvings-
punten gesproken, onder andere
over het wegenstructuurplan, de re-

clameborden, de wateroverlast, de
financiële problemen en de her-
structureringsplannen in Bentveld.
Het beleid op die punten joeg onze
kiezers in het harnas. Dat kun je niet
maken, en hoe moet je dat verdedi-
gen naar je kiezers. Daarom hebben
we als bestuur geprobeerd invloed
uit te oefenen, maar dat had geen
resultaat. De fractie en de wethou-
der zitten in de raad zonder last of
ruggespraak. Als bestuur kun je

daar alleen wat aan doen na afloop
van de rit, na vier jaar dus. Ik heb
gezegd dat het image van de VVD
dringend verbeterd moest worden".

Geen verrassing
Volgens Couvreur wisten bestuur,

fractie en wethouder dat hij wilde
opstappen en was het tijdstip niet
zo'n verrassing: „Van Caspel heeft
mij nog persoonlijk gevraagd om
niet af te treden". Dat het voor het
bestuur toch nog onverwacht kwam,
verklaart hij als volgt: „Op de be-
stuursvergadering van 7 december
had ik mijn brief al klaar, maar ik

heb toen gezegd dat ik er nog even
over na zou denken. Dat heb ik ge-

daan. Mijn conclusie was al snel: ik

doe het niet meer. Want wat je ook
deed om het beleid van fractie en
wethouder te veranderen, het had
geen enkele zin. Ik heb toen direct
ook het lidmaatschap opgezegd, om-
dat ik elke confrontatie uit de weg
wilde gaan. Dat had ik ook in mijn
brief gezet". Hij sluit niet uit dat
Tates met de aantijgingen, opgele-
zen van het persbericht, juist het
gezicht van de fractie wilde redden.
„Ik heb overigens niet zelf de pu-

bliciteit gezocht. Dat moet van een
bestuurslid of een raadslid af ko-
men. Ik wilde ook geen ruchtbaar-
heid aan geven, zelfs mijn familie
wist het niet. Maar ik ben toen bena-
derd door de omroep met vragen
over mijn aftreden. Als het eenmaal

Achter de schermen
Bernadien van Dril

'Huis in het Kostverloren
is een stuk van mijn leven
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Bernadien van Dril (midden): „Eigenlijk zou je veel meer aandacht moeten kunnen besteden aan de bewoners".
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Voor de di-

rectrice van het Huis in het
Kostverloren speelt het werk
een hele grote rol in haar leven.
Eigenlijk praat zij daar het
liefst over, ook al is het voor de
rubriek 'Achter de Schermen'.
Aanvankelijk zag het er niet

naar uit dat de in 1934 in Hille-

gom geboren Bernadien van
Dril ooit te maken zou krijgen
met de gezondheidszorg, laat

staan met de problemen.

„Mijn moeder stond namelijk
voor de klas. In 1965 ging ik naar de
Mariastichting, haalde daar mijn
ooievaartje en werkte gedurende
een jaar op de klasse-afdeling, ver-

volgens als Hoofdwacht bij 'Spoed-
gevallen'. Gedurende twee jaar heb
ik als verpleegkundig docente les ge-

geven aan leerling-verpleegsters".

Daarna werd Bernadien („ze za-

gen zeker iets in me") door de Mari-
astichting uitgezonden naar de Ho-
gere School voor Verpleegkundigen

door CE. Kraan-Meeth

BERNADIEN van Drilbegon na
de lagere school en de MULO
(toen nog ULO geheten) op
een klein accountantskan-

toor in Hillegom waar zij twee en
een halfjaar werkte. Daarna was zij

een paar jaar bij Sikkens Lakfabrie-
ken in Sassenheim in dienst. Zij

kwam uit een 'gezellig gezin', zoals
zij het zelf noemt.

In de rubriek 'Achter de
schermen' gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter be-
kende personen in deze ge-

meente. Deze week de di-

rectrice van het Huis in het
Kostverloren, Bernadien
van Dril.

Spoedgevallen
„We hadden een gezellig gezin met

vier broers en drie zussen. Mijn
moeder leeft nog en is nu negentig.
Hoewel ik met veel plezier op kan-
toor heb gewerkt, voelde ik me op
een gegeven moment aangetrokken
tot de verpleging. Ik ging werken in

de Majella Stichting in Bussum en
daarna voor mijn opleiding in het
Elisabeth Ziekenhuis in Leiden. Ik
was 25 toen ik klaar was en dat is

voor een beginnend verpleegster
niet zo jong. Ik woonde weer thuis
en heb zo'n jaar of vijf van alles ge-

daan. Ik heb les gegeven in de ge-

zondheidszorg, sprong in bij de wijk-
verpleging, en hielp zo nu en dan
mijn zuster in de huishouding".

in Nijmegen om het Verpleegkundig
Management te leren. „De opleiding
duurde twee jaar en ik heb er een
bijzonder leuke tijd gehad," herin-
nert ze zich. In 1971 terugkomend
bij de Mariastichting werd ze Hoofd
van de Verplegingsdienst en dat be-
tekende het coördineren van alle

zestien verpleegafdelingen. Tien
jaar later verruilde Bernadien deze
functie voor die van directrice van
het Huis in het Kostverloren. „En
daar heb ik geen minuut spijt van
gehad. Kostverloren is een stuk van
mijn leven."

Budget
Vandaar dat het verzorgingshuis

wel degelijk in het gesprek voor-
komt, onder andere een probleem
waarmee zij dagelijks geconfron-
teerd wordt: het te krappe budget
dat door de provincie aan het bejaar-

denhuis wordt toegekend. „Het is

natuurlijk overdreven om te zeggen
dat ik er niet van kan slapen, maar
het houdt me wel constant bezig. We
hebben al diverse hoorzittingen ge-

had en we blijven volhouden dat we
te weinig geld krijgen om een goede
basiszorg te geven aan zóveel zorg-

behoevende bewoners".

„Binnenkort wordt er opnieuw
vergaderd en we hopen dat het colle-

ge van gedeputeerde staten dan met
een gunstige uitspraak uit de bus zal

komen. Wij hier doen wat we kun-
nen, maar er zijn grenzen aan de
bezuinigingen. Er is heus wel aan
personeel te komen en als we finan-

cieel in staat worden gesteld om een
paar mensen aan te trekken, dan
zijn we voor een groot deel uit de
problemen."

Viool spelen
Het is nog niet zover, maar heeft

Bernadien enig idee hoe haar leven
zal worden wanneer ze weggaat? „Ik
kan me daar eigenlijk nog geen voor-

stelling van maken. Mijn partner
Egon Woudstra en ik houden alle

twee veel van muziek. Door hem ben
ik weer viool gaan spelen en onlangs
heb ik zelfs een nieuwe viool ge-

kocht. Egon speelt in het amateur
symphonieorkest 'Bloembollen-
streek' en we gaan uiteraard vaak
naar concerten, tenminste als het
interessante programma's zijn.

Maar we houden ook van een stevige
wandeling".

Hoewel Bernadien de afgelopen
tien jaar niet had willen missen
moet haar toch één ding van het hart
over haar werk.

„Het is zo jammer dat je in deze
functie té veel tijd moet steken in de
financiële problemen. Je hebt té veel
zorg om het Huis financieel gezond
te houden. Eigenlijk zou je toch veel
meer aandacht moeten kunnen be-
steden aan de bewoners."

zover is, kun je beter duidelijk zijn".

„Ik wens de VVD veel succes toe.

De partij moet nu eerst een leden-

vergadering uitschrijven, om een
nieuw bestuur te kiezen. Door lang-

durige ziekten en door mijn vertrek
is er van de vier dagelijkse bestuurs-
leden nog maar een over, Jos van der
Drift. Van het totale bestuur, zeven
man, zijn er vier over".

Zandvoorts
Nieuwsblad

Brommer botst

tegen beeld
ZANDVOORT - Of de Zand-

voortse zeventienjarige het beeld
zo mooi vond, dat hij (de jongen
dus) van zijn voetstuk raakte of

dat roekeloos rijden de oorzaak
was, is niet bekend. Maar feit is

dat een jonge Zandvoorter op 29

januari botste tegen de sokkel
'van het beeld op de Rotonde.

(ADVERTENTIE)
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Dagelijks om
15.30 en 19.00 uur

Dagelijks om 13.30 uur

Kaarten volwassenen ƒ12,50. Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00

DAGELIJKS OM 21.30 UUR
ARNOLD SCHWARZENEGGER in:

TERMINATOR 2
in DOLBY STEREO SR

KAARTEN ƒ 12,50 - 12 JAAR

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Zandvoortse rapgroep
kandidaat in voorronde
ZANDVOORT - De Zand-

voorter Pred Saverpy met de
rapgroep D.S.P. is één van de
deelnemers die hun 'kun-
sten' vanavond tonen in het
Circustheater. Samen met
zo'n vijftien andere kandida-
ten doet hij mee aan de eer-

ste voorronde van de talen-
tenjacht.

In totaal worden er drie voor-
rondes gehouden. De volgende
twee zijn op 20 februari en 5
maart. Vervolgens komen er twee
halve finales (19 maart en 2 april)

en de finaleshow voltrekt zich op
16 april.

Een jury, bestaande uit Cor
Draaijer van de lokale omroep in

Zandvoort (ZOO/ZVM), televisie-

producent Casper Lentz en een
vertegenwoordiger van het Zand-
voorts, Nieuwsblad, maken uit wie
van de kandidaten overgaan naar
de halve finale. De uiteindelijke
hoofdprijs bestaat uit een single-

contract. Ook voor de nummers

twee en drie zijn er aardige prijzen
in de wacht te slepen, zoals twee
dagen opnemen in een studio en
duizend full-colour foto's, te ge-

bruiken voor promotie-activitei-

ten.

Kandidaten kunnen zich nog
steeds voor deze voorrondes opge-
ven bij produktiebureau Luuk
Hasselman, Binnen Brouwers-
straat 1, 1013 EE Amsterdam, tel.

020-6390932.
Voorafgaand aan iedere showa-

vond plaatst het Zandvoorts
Nieuwsblad een bon waarmee de
bezoekers van de talentenshow
kans maken op een fraaie prijs. De
winnaar zal bekend worden ge-

maakt op de finale-avond en
wordt uiteraard ook in deze krant
vermeld.
Kaartjes voor vanavond en voor

de overige avonden zijn verkrijg-

baar bij de kassa van het Circus-
theater, Gasthuisplein 5 (ope-
ningstijden van tien uur 's mor-
gens tot twee uur 's nachts). De
toegangsprijs bedraagt vijf gul-

den.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in

het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan

ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de
finale-avond van 16 april wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naam: —
Adres: —
Postcode: Woonplaats:

WEEEMMEM geeft u meer!
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Wij zijn maandagmorgen ook geopend. Celsiusstraat 192

VAN
ACCOUNTANTS & $flLA

E> «BRAAF
ITINGADVISEURS BV

Il I

,

' W^l
Wij zijn een kantoor met een tiental medewerkers, dat
zich richt op het midden- en kleinbedrijf

Wij verzorgen voor onze klienten de kontrole op en het

inrichten van administraties, alsmede het samenstellen
van jaarrekeningen Tevens begeleiden wij onze klien-

ten op fiskaal gebied.

Op korte termijn zoeken wij een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER M/V
(40-urige werkweek)

De betrokken medewerker m/v zal worden be-

last met het verwerken van administraties

Doorgroei naar het samenstellen van jaarreke-
ningen behoort tot de mogelijkheden.

Binnen ons team van jonge medewerkers zoe-
ken wij een collega in de leeftijd van 25-30 jaar.

Hij/zij moet beschikken over ervaring met be-
trekking tot de geautomatiseerde verwerking
van administraties en bij voorkeur in het bezit

zijn van het Praktijkdiploma Boekhouden

Uw schriftelijke sollicitatie met c v kunt u richten aan J L
van de Graaf, Accountants en Belastingadviseurs B V ,

Thorbeckestraat 27, 2042 GL Zandvoort, tav de heerJ
L vandeGraaf Voor informatie over de funktie kunt u bel-

len met de heer P L Bluijs, tel. 02507-13393

STICHTING
GEZONDHEIDSCENTRUM.
De besturen van de KRUISVERENIGING
en het GEZONDHEIDSCENTRUM
ZANDVOORT

nodigen U uit tot het bijwonen van
een lezing en diaprojectie over

PODOTHERAPIE
(heeft alles te maken met het

behandelen van voetklachten en
klachten die daaruit voortvloeien)

te houden door podotherapeute
GABRIELLE TROUW, op
MAANDAG 10 FEBRUARI 1992
in het Gezondheidscentrum te

Zanvoort, Beatrixplantsoen 1,

aanvang 20.00 uur.

U bent hartelijk welkom en de - zoals

bekend - voortreffelijke koffie staat klaar.

C0R0DEX B.V. Noorderduinweg 48
2041 CA Zandvoort
tel.: 02507-12541

zoekt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER
(ca. 20 uur p/week)

voor het verrichten van alle voorkomende kantoor-
werkzaamheden.

Werktijden in nader overleg vast te stellen (bij voorkeur
's middags).
Ruime kantoorervaring is vereist.

Salaris nader overeen te komen.

Sollicitaties richten aan: CORODEX B.V.
Postbus 10
2040 AA ZANDVOORT

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.

Werkplaats Schelpenplein.

Bent u op zoek naar

ZAALRUIMTE
Het gemeenschapshuis

Zandvoort heeft zaalruimtes

voor
verenigingsbijeenkomsten,

cursussen enz.

Voor informatie: tel.

02507-14085.

GEZOCHT
voor de periode 23 maart t/m 17 juli 1992

EEN FULLTIME
MEDEWERKSTER

v. afwisselende adm. baan
Erv. met PC (WP) leeft. ca. 25/35 jr.

Interesse? Bel 02507-17941

Metall B.V., K. Onnesstraat 19,
2041 BK Zandvoort.

»1M
BEGIN JANUARI HEB IK DE
WINKEL AAN DE GROTE
KROCHT 29 GESLOTEN.

SERVICE BIED IK U IN DE
ZAAK IN HEEMSTEDE.

De afgelopen jaren was U voor mij
fijne klanten en ook erg trouw.

Hiervoor mijn hartelijke dank.

Vriendelijke groeten

H. P. Doorduin

Het Dr. GJ. Plantinghuis
Kostverlorenstraat 95 te Zandvoort

zoekt met spoed een

HUISHOUDELIJKE

KRACHT
Werktijd 4 uur per week

Op zaterdag van 8.30-12.30 uur

Tevens

OPROEPKRACHTEN
voor de huishoudelijke dienst

Salaris volgens C.A.O. Ziekenhuiswezen
(incl. onregelmatigheidstoeslag).

Informatie bij de heer C. Eigenhuis
of mevr. M. v. Duyn
Tel. 02507-12095

De nieuwe Renault Express:

niet alleen populair om z"n gunstige kilometerprijs.

De best verkochte bestelwagen

van Europa is de Renault Express.

Diverse grote bedrijven lieten hun

keuze vallen op deze betrouwbare,

eigentijdse bestelwagen. Maar er is nu

ook een sterk verbeterde Express op de

markt. Nieuwe motoren, verbeterde

geluidsdemping, een moderne styling,

plus een aantal handige opties. Maar wat

'm, behalve z'n opvallende grote

laadruimte, tot de ideale auto voor uw

bedrijf maakt is z'n buitengewoon lage

kilometerprijs. De gunstige leasetarieven

spreken wat dat betreft voor zich.

Dat maakt 'm niet alleen interessant

voor grote bedrijven. Ook voorde bakker.

Groot of klein, ook voor u is de Renault

Express de beste keuze.
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Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Telefoon 02507-13360.

BRILMODE & CONTACTLENZEN
Heemstede - Raadhuisstraat 47 - Tel. 023-290473

Exclusieve merken

Eigentijdse modellen

Redelijke prijzen

Klienten uit Zandvoort

bieden wij 10% korting

DIT WEEKEND

Chocolade Schnitt 9.50
Obeplander
400 gram 4 ne
van 1,65 voor l/UV

-Gekte "23akker ^alk
HOGEWEG 28, TEL. 12989

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Cort van der Lindenstraat 2/30:
Vierkamermaisonette met balkons aan westzijde. Ind.

3e et. entree, hal, gang, toilet, woonk. met marmeren
vloer, open haard, luxe open keuken met inb.app., 4e
et. 3 slaapkamers, luxe badk. met dubb. wastafel,
ligbad, apart toilet. Serv.k. ƒ417,- p.m. Vr.pr.

ƒ 270.000,- k.k.

Frans Zwaanstraat 78:
Uniek gelegen, zeer sfeervolle halfvnjstaande villa met
garage aan duinrand, fraai aangelegde terrassen. Ind.

entree, hal, grote L-vormige woonkamer (opp. 100
m2), open haard, aluminium schuifpuien, luxe
eikehouten keuken met inbouwapp., bijkeuken, toilet,

1e et. grote slaapkamer met open badkamer, grote
atelierkamer met slaapruimte, toilet, douche, 2e et.

vliering. Vr.pr. ƒ 750.000,- k.k.

OPEN HUIS
Stationsplein 15 flat 13: zat. 8 februari van
13.00-15.00 uur. Luxe driekamerapp. op 5e etage,
uitzicht op zee. Inpandige berging en garage. Ind.

entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand, open
keuken met inb.app., bijkeuken, 2 slaapk., badk. met
bad en douche, balkon aan oost- en westzijde. Serv.k.

ƒ260,- pm. Vr.pr. ƒ369.000,- k.k.

OPEN HUIS
Willemstraat 31: zat. 8 februari van 15.00-17.00 uur.

Karakteristiek woonh. in centrum. Ind. entree, hal,

kamer en suite met serre, achterkamer, atelier,

eetkeuken met inb.app., bijkeuken, toilet, 1e et. 5
slaapk., badk. met douche, wastafel en toilet, 2e badk.
met ligbad, wastafel en toilet, vliering, cv. Vr.pr.

ƒ 275.000,- k.k.

m Makelaar O.G;

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944*/Fax 02507-17596

SINGER
NAAIMACHINES

PRINSENHOFSTRAAT 7 «Z?02507"20072
t/o garage versteege Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN

P.E.M. Stokman BIASBAND
reparatie alle merken FOURNITUREN

De specialist

in al uw
bloemwerken

14 februari

VALENTIJNS-
DAG
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

LOUSTAIN b.v.
Nieuwe Hemweg 5c, 1013 BG AMSTERDAM

Importeur van brood, banket, ijs en
keukenspecialiteiten uit Frankrijk zoekt,

wegens uitbreiding van haar aktiviteiten op
korte termijn een:

chauffeur/magazijnmedewerker

i.b.v. groot rijbewijs en chauffeursdiploma.

Leeftijd tot ca. 30 jaar.

Voor aanvraag van een sollicitatieformulier

gelieve te bellen: 020-6866311.

Dit weekend

Olympische
schniff

ƒ975
Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865 "*—

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Vóórdelig é^w
S':ci.ilëE;L^lSëÖTRAAT : 1 92

'

:
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Informatieavonden op het politiebureau

Reservepolitie hard op zoek naar nieuwe mensen
ZANDVOORT - De structu-

rele onderbezetting bij de
Zandvoortse politie moet vol-
gens ingewijden gedeeltelijk
opgevangen worden door het
inzetten van meer reservepoli-
tie.

In de hoop het tekort bij dit korps
aan te kunnen vullen, zullen er op

donderdag 13 en 20 februari op het
bureau aan de Hogeweg informatie-
avonden worden gehouden. De
korpsleiding verwacht hiermee bij

het publiek meer belangstelling
voor het werk van de reservisten te
vinden. Vooral in een badplaats als

Zandvoort, met op zomerse dagen
meer dan honderdduizend gasten,
trekken de bezuinigingen van de

rijksoverheid op het politie-appa-
raat een zware wissel op het functio-
neren van de politie. Om de orde
verantwoord te kunnen handhaven
en een goede service aan het publiek
te kunnen blijven bieden zijn er,

vooral op straat, nog steeds veel
mensen nodig. Het aantrekken van
meer reservepolitie is een van de
mogelijke maatregelen om de toe-

komstige problemen het hoofd te

kunnen bieden, liet korpschef
Menkhorst eerder al weten. Ook in

'Den Haag' lijkt men van mening dat
het inzetten van relatief goedkope
reservisten, op momenten dat het
echt nodig is, een goede oplossing
kan zijn.

Volgens politiewoordvoerder C.
Honders kunnen de werkzaamhe-

• Bennoheim, stammend uit 1908, nog in de glorie van de beginjaren.

De oude foto van Bennoheim, doet
denken aan de glorieuze eerste ja-

ren, begin van deze eeuw. Het ge-

bouw stamt uit 1908 en was neerge-
zet in opdracht van de Duitse wedu-
we Kantor-Thiefenthal. Zij woonde
in Amsterdam en wilde van Benno-
heim een 'vakantiekolonie voor ar-

meluiskinderen' uit haar woon-
plaats maken. Later, rond 1920,
werd het gebouw overgenomen door
Duitse diaconessen. Op hun beurt
verkochten zij het vlak voor de twee-

Bennoheim was vakantiekolonie

de wereldoorlog aan de gemeente
Zandvoort. Tijdens WO-II gebruik-
ten de Duitsers het om er militairen
in onder te brengen, na de oorlog
zette de gemeente er oud-NSB-ers
in. Sindsdien is het gebouw danig
achteruit gegaan, vooral de laatste
decennia waarin Bennoheim, ver-
deeld in meerdere eenheden, als

woonruimte werd verhuurd. De laat-

ste jaren heeft het gedeeltelijk leeg
gestaan. Van de bewoonde ruimte
was een deel tijdelijk gekraakt.

Seniorenwoningen
Bennoheim is deze dagen nog te

zien, momenteel wordt het ontdaan

van het nog bruikbare hout. Maan-
dag, als de bulldozer wordt ingezet,

valt het doek definitief.

Daarmee komt een perceel van 1400
vierkante meter vrij voor nieuwe be-
bouwing, te verrichten door Een-
dracht Maakt Macht. Zij heeft voor
deze plek veertien seniorenwonin-
gen gepland, voor 55-plussers.

De bouw hiervan gaat naar verwach-
ting in augustus start.

den van de reservisten gezien wor-
den als algemeen politiewerk. Hon-
ders: „Het korps reservepolitie ver-

richt de algemene politietaak. Daar-
naast kan dit instituut ten tijde van
calamiteiten, zoals verkeerscontro-
les, zoekacties, branden, stormen,
evenementen en 'piekdrukte' werk-
zaamheden verrichten ter onder-
steuning van de beroepspohtie". Hij
wijst er echter op dat het werk van
de reservepolitie nooit het karakter
mag krijgen, van vervanging van het
reguliere politiewerk.

Circuitpolitie

Al vele jaren doen de reservisten
dienst op het circuit en op het strand
en sinds enkele jaren zijn zij ook te

vinden in de meldkamer, dit ter on-
dersteuning van de wachtcomman-
dant. Vroeger stonden de reservis-
ten beter bekend als 'circuitpolitie'.

„De laatste jaren zijn haar werk-
zaamheden duidelijk naar het dorp
verlegd", meent Honders. Wel te-

kend hij hierbij aan, dat het repre-
sentatief handelen van de politie uit-

sluitend is voorbehouden aan de be-
roepsagenten, die over de nodige
kennis en ervaring beschikken om
adequaat op te treden bij eventuele
calamiteiten.

Wervingsactie
„Het korps bestaat op dit moment

uit 44 man, het streefgetal is 55",

zegt inspecteur Gerrit Schaap van
de reservepolitie. De Zandvoortse
politie hoopt dat de wervingsactie
minimaal acht nieuwe reservisten
gaat opleveren, liever nog veel meer
natuurlijk. Door het natuurlijk ver-

loop - de afgelopen tijd hebben enke-
le leden vanwege drukke werkzaam-
heden elders de dienst verlaten -

heeft het korps dringend nieuwe
vrijwilligers nodig. Zij worden gedu-
rende een tweejarige opleiding vol-

doende getraind om op een veelheid
van terreinen ingezet te kunnen
worden.

Bij veel zaken functioneren zij als

ondersteuning, in een aantal geval-

len - onder verantwoording van de
beroepskrachten - werken zij zelf-

standig. De details zijn te horen op
de voorlichtingsavonden op het poli-

tiebureau, die om 20.00 uur begin-
nen. Belangstellenden zijn van harte
welkom.

Technisch is het mogelijkom binnen 'n paar
minuten de woningtoewijzing rond te hebben'
ZANDVOORT - Directeur

Gerrit Teunis neemt over drie
maanden afscheid van Een-
dracht Maakt Macht. Op 1 mei
treedt hij in dienst van de En-
schedese woningbouwvereni-
ging De Volkswoning, met
ruim 2,5 keer zoveel woningen
als EMM. Zijn taak in Zand-
voort is grotendeels volbracht,
zegt hij, de woningbouwvereni-
ging 'marcheert'. „Ik heb hier
met ontzettend veel plezier ge-
werkt", zegt hij. Wel vindt hij

het jammer, bepaalde nieuwe
ontwikkelingen te moeten
missen. Persoonlijke ideeën
daarvoor had Teunis wel, zo-

als: 'woningtoewijzing kan in
feite binnen een paar minu-
ten', en 'op de voetbalvelden
fase II moeten zeker huurwo-
ningen komen'.

door Joan Kurpershoek

„Ik ben aangetrokken om een
aantal problemen op te lossen",
zegt Teunis. „EMM stond, toen ik
kwam op 1 mei 1989, aan de voora-
vond van een paar moeilijke jaren.
Mijn taak was het, om haar door
alle ingewikkelde veranderingen
heen te loodsen. Dat heb ik met veel
plezier gedaan, ik heb hier een ont-
zettend leuke tijd gehad. Maar nu,
als ik vertrek is het precies driejaar
later, heb ik het gevoel dat mijn
taak grotendeels is volbracht.
Het is jammer dat ik een aantal

nieuwe ontwikkelingen niet meer
van dichtbij zal meemaken. Bijvoor-
beeld op het punt van de woonruim-
teverdeling, juist nu er met de ge-

meente een protocol is opgesteld
om naar een andere systematiek
over te gaan. De essentie daarvan is,

dat er een gezamenlijk woningzoe-
kendenbestand komt. Met meer uit-

voering bij de woningbouwvereni-
ging en meer toetsing bij de ge-

meente. Dat is ook de trend in de
nieuwe huisvestingswet die in voor-
bereiding is.

Persoonlijk vind ik trouwens dat
de toewijzingsprocedure aanzien-
lijk versneld kan worden. Dat zie je
bijvoorbeeld in Leeuwarden, Alme-
re en Den Haag. Daar weten ze bin-
nen een dag wie er voor een woning
in aanmerking komt. Door zo'n
computerprogramma kun je dat in
feite zelfs al binnen een paar minu-
ten weten.

Voetbalvelden
Zo'n snelle selectie is technisch

mogelijk als je als gemeente en wo-
ningbouwvereniging samen in een
systeem kunt kijken en werken. Het
voordeel zou zijn, dat je je huurders
tevreden houdt. Maar het ligt poli-

tiek nogal gevoelig. Ik kan mij voor-
stellen dat men bang is dat de priva-
cy in het gedrang komt, maar daar-
tegen kun je beveiligingen inbou-
wen. Er is ook een tussenweg moge-
lijk, waarbij je oud, advertenties, en
nieuw combineert. Ik heb de indruk
dat er bij de gemeente wel oor is

naar dat soort ideeën.
Jammer vind ik het ook, dat ik de

vervolgdiscussie niet kan meema-

ken, over de bebouwing van de voet-
balvelden fase twee, bij het station.
Ik denk dat de gemeente daar wel
zorgvuldig mee omgaat. Wat dat be-
treft zou ik ook wel willen zeggen:
neem er alsjeblieft de tijd voor, met
snelle beslissingen loopje grote
kans dat het mis gaat.

Sociale koopwoningen
Zelf denk ik dat daar zeker nog

een aantal huurwoningen moet ko-
men. Die conclusie trek ik uit de
enorme belangstelling voor huur-
woningen op de velden tussen de
Nicolaas Beetslaan en de Van Len-
nepweg. EnEMM wil daar ook best
sociale koopwoningen bouwen. Kij-

kend naar de taak van de woning-
corporatie is het heel normaal dat
zij die bouwt. Sociale koopwonin-
gen bevorderen de doorstroming en
je kunt meer op elkaar afstemmen.
Maar een ander belangrijk voordeel
is, dat de baten voor de woning-
bouwvereniging zijn en dus binnen
de gemeente Zandvoort blijven. Een
en ander staat in ons beleidsplan en
ook staatssecretaris Heerma heeft
daar expliciete uitspraken over ge-

daan. De baten komen zo weer ton
goede van de huisvesting in Zand-
voort".

Marcheren
Het gevoel dat zijn taak volbracht

was, kreeg hij een halfjaar geleden
al. „Alles marcheert nu redelijk, in
relatie met de huurders en met de
gemeente, en voor zover het de tech-
nische verbetering van de woningen
betreft. Ook het werkapparaat func-

• „Ik heb hier altijd met veel plezier

gewerkt", zegt directeur Gerrit Teu-
nis. Over drie maanden neemt hij

afscheid neemt van EMM om in En-
schede te gaan werken. Volgens
hem wacht Zandvoort nog een aan-
tal belangrijke nieuwe ontwikkelin-
gen, maar zelf kan daar niet meer bij

zijn.

tioneert goed, met Peter Kramer als

hoofd technische dienst en Tiny van
der Plas als hoofd administratie.
Bovendien hebben we de afgelopen
jaren de financiële positie van
EMM duidelijk kunnen krijgen. Die
was en is nog niet goed. We hebben
niet veel in reserve, al houden we
natuurlijk wel wat achter de hand.
Dat komt vooral doordat we zoveel
aan beheer doen. 'Beter wat meer
doen aan het onderhoud van de wo-
ningen, dan veel geld in reserve
houden', zegt het bestuur. En dat is

ook zo. Veel geld in kas houden,
maar je huurders in slechte wonin-
gen laten wonen..., dat kan niet.

Nu ook de nodige voorbereidin-
gen voor het nieuwe kantoorpand
zijn getroffen, heb ik het wel zo'n
beetje gehad. Dat was het ongeveer
allemaal wat ik moest doen. Daar-
naast is mijn ambitie een positie in

grotere woningbouwvereniging, om
op een ander niveau aan manage-
ment te kunnen doen. Ik ga daar
niet weer als 'trouble-shooter' aan
de gang.

Gevoeligheden
Teunis heeft hier in Zandvoort

wel wat specifieke ervaringen op ge-

daan. Zo werd hij in - het hem onbe-
kende - Zandvoort met allerlei 'ge-

voeligheden' geconfronteerd, die te

maken hadden met de bestaande re-

latie met bewoners en gemeente.
„Ik kende die gevoeligheden niet en
ging er in het begin dus nogal onbe-
vangen op af. Dat kan het voordeel
zijn van iemand die van buiten
komt. Maar soms is het een nadeel,

vooral als je niet altijd evenveel ge-

duld kunt opbrengen. En dat is wel
nodig voor sommige veranderingen.
Er ging dus af en toe wel wat mis, ik
heb nogal eens wat conflicten ge-

had.

Ook met huurders. Maar dat bete-
kent dat zij kritisch zijn, en dat is

maar goed ook. Als huurder moetje
niet alles zo maar aannemen. Dat
bleek onder andere toen wij plan-
nen hadden voor verketeling van
een aantal flats. Die ging niet door
omdat de huurders dat niet wilden.
Het beeld van de huurder die in dis-

cussie gaat, staat mij meer aan dan
mensen die alleen maar 'ja' zeggen.
En je kunt beter honderd klachten
op je bureau hebben, dan een die je

met bereikt. Want aan die laatste

kun je niets doen.

Klachten
EMM hecht ook grote waarde aan

het bestaan van de Zandvoortse
Vereniging van Huurders. Gelukkig
hebben zij en haar leden ons een
kans gegeven om te laten zien dat
we van goede wil zijn. De woning-
bouwvereniging heeft veel baat bij

een stevige huurdersvereniging. Dat
hebben we duidelijk laten merken

door alle leden een brief te schrij-

ven, in de hoop dat er zich meer
nieuwe bestuursleden zouden mel-
den voor de ZVH. Overigens is het
vrij uitzonderlijk, zo'n sterke huur-
dersvereniging. Eenderde van de
huurders van EMM is lid".

Een paar jaar geleden nog depo-
neerden veel bewoners hun klach-
ten tijdens de ledenvergadering van
EMM bij het bestuur op tafel. Er
heerste toen veel onvrede. Wat dat
betreft lijken de tijden ten goede ge-

keerd. „En de leden weten nu ook
dat zij voor beleids- en verenigings-
zaken bij het bestuur moeten zijn,

en voor alle andere zaken en klach-
ten bij het werkapparaat. Ons huidi-

ge standpunt is, dat je het maar be-
ter toe kunt geven, als je als woning-
bouwvereniging een fout hebt ge-

maakt. De huurder heeft ook niets
aan medewerkers die alleen maar
'ja' zeggen. Maar argwaan kun je al-

leen maar wegnemen door jaar in
jaar uitje best te doen.

Andere mentaliteit
Daaraan is de afgelopen jaren

hard gewerkt, Teunis heeft de werk-
organisatie tijdens gedurende zijn

aanstelling naar een andere menta-
liteit kunnen leiden. „We hebben er
met de medewerkers vaak over ge-

sproken hoe je je moet opstellen te-

genover de bewoners. Een vast uit-

gangspunt daarbij is altijd geweest:
'verplaatsje eens in de positie van
de huurder'. Als je daar lang genoeg
mee doorgaat, brengt dat een hele
verandering teweeg. Nu wordt er au-

tomatisch moeite gedaan om in de
positie van de huurder te 'treden'.

Maar dat neemt niet weg dat je af en
toe hard moet zijn. Je moet bijvoor-

beeld konsekwent zijn in je woning-
toewijzings-beleid. Hier geldt: je

kunt beter hard en impopulair zijn,

dan oneerlijk".
Teunis laat het woningenbestand

voor het grootste deel in 'goede
staat' achter. De vereniging heeft af-

gelopen jaren voor miljoenen aan
groot onderhoud verricht, voorna-
melijk in oud-noord en het dorps-
centrum, omgeving Gasthuishofje.
„En dat allemaal uit eigen midde-
len, zonder dat het huurverhoging
tot gevolg had. Aan een aantal wo-
ningen tussen de Van Lennepweg,
de Vondellaan en de spoorweg moet
de komende twee a drie jaar nog
aandacht besteed worden. Dan is

oud-noord helemaal klaar, behalve
natuurlijk het terugkerende, nor-

male onderhoud".

Nieuw-noord
Zandvoort-nieuw-noord is volgens

Teunis geen slechte buurt, zoals
sommige mensen denken. „Regel-
matig als er naar toe rijd, denk ik:

het is best een aardige wijk. Vooral
als je het vergelijkt met Schalkwijk
of de Bijlmer. Bovendien hebben de
mensen hier geen 'last' van de toe-

risten-industrie. Sommigen stellen

dat best op prijs. En dat laten ze je
weten ook, Zandvoorters zijn direc-

te mensen. Of het goed of slecht is,

ze zeggen waar het op staat. Daar
moest ik in het begin wel even aan
wennen. Maar dat heeft z'n char-
mes.

oog en oor
<je badplaats door
'ÜïV'/

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Mijn week kan met meer stuk.
De open brief van 'De Wurf', heeft
mij in mijn geloof gesterkt. Onze
folklorevereniging is bij lange na
nog niet ter ziele. Vorige week
vroeg ik mij af, wat er in hemels-
naam met deze vereniging aan de
hand was. Volgens een oud-voor-
zitter zou deze club de laatste tijd

min of meer 'leeglopen'. Maar
kort voor het schrijven van mijn
artikel heb ik toch nog even gepro-
beerd tante Kiek en de gebroeders
Gansner te bellen. Helaas bleken
zij niet thuis. Natuurlijk had de
zaak beter van twee kanten beke-
ken kunnen worden, maar van een
ambtenaar (die mij het verhaal
vertelde) mag je toch verwachten
dat hij de waarheid spreekt. Ge-
lukkig had ik mijn verhaal in vra-

gende vorm opgesteld.

Om nu te schrijven dat ik nega-
tieve antwoorden zou suggereren
gaat mij wat te ver. Laat er dan
ook geen misverstand over be-

staan: zoals ik al eerder heb ge-

schreven, heb ik 'De Wurf' altijd

als het visitekaartje van ons dorp
beschouwd. Ik blijf er dan ookbij,
dat ik het doodzonde zou vinden
als deze vereniging ooit zou wor-
den opgeheven. 'Over de Haarlem-
se voorzitter niets dan goeds. Hij
doet zijn best', schreef ik. Ook
deze zin wordt mij min of meer
kwalijk genomen. 'Of ik wel weet
wat deze man allemaal voor de
vereniging doet en gedaan heeft'.

Jazeker, ook dat weet ik. Vandaar
ook mijn 'niets dan goeds voor
deze man'. Toch blijf ik er ook nu
weer bij, dat ik het een vreemde
zaak vind, dat een Haarlemmer
voorzitter is van een Zandvoortse
folklorevereniging. De capacitei-
ten van deze man zijn naar mijn
mening dan ook allerminst in het
geding en derhalve volstrekt niet

aan de orde.

Ozonlaag
Het leven gaat verder. Zo ook

deze rubriek. We gaan dus over op
de orde van de dag. Hebt u afgelo-

pen dinsdag ook naar dat televisie-

-programma gekeken, waarin ons
werd verteld, dat de ozonlaag be-
hoorlijk blijkt aangetast. Wat ik
reeds lang geleden vermoedde,
blijkt nu eindelijk waar te zijn.

Het milieu gaat mij nog steeds na
aan het hart. Er wordt door ons
mensen wat af gerotzooid. Het is

dat die spuitbussen met CPk's of-

tewel chloor-kool-waterstof in-

middels bij de wet verboden zijn,

anders had dat gat nu al giganti-

sche vormen aangenomen. Voor
wat de toekomst betreft ziet het er
allerminst rooskleurig uit.

De uitleg van die huidarts
spreekt dan ook boekdelen en
heeft naar mijn idee ook voor onze
badplaats verstrekkende gevol-

gen. Het publiek werd door hem
geadviseerd om tijdens de aan-
staande zomer een bezoek aan ons
strand, vanwege een verhoogde
kans op huidkanker maar achter-

wege te laten. Als voormalig me-
disch analist kan ik mij zijn be-

zorgdheid zeker voorstellen. Om
nu te veronderstellen, dat de tijd

ons wel kan leren, lijkt mij een te

gemakkelijke uitvlucht. Immers,
als het zover is, is het reeds te laat.

Het leven gaat dus verder. Voor
hoe lang nog.

Overlast
Paul Brugman, raadslid van

D66, hoor je Regelmatig tijdens de
raadsvergaderingen. Als hij zijn

mond open doet, is het altijd met-
een raak. Vorige week dinsdag, tij-

dens de rondvraag maakte hij ge-

wag van de verkeersoverlast op
ons Gasthuisplein. Vooral tijdens
de weekenden blijken steeds meer
mensen, waaronder vooral veel
dagjesmensen, ons pittoreske
pleintje te gebruiken als parkeer-

plaats. Onze vroede vaderen blij-

ken zijn klacht serieus genomen
te hebben. Afgelopen zondag ston-
den er minder auto's dan normaal.
De vervoersmiddelen die er wel
stonden, waren voor het meren-
deel 'versierd' met de bekende
gele bon. Het helpt dus wel.

Al jaren klagen de buurtbewo-
ners over de overlast op het
Dorpsplein Niet alleen in de
weekenden, maar ook door de
week worden de auto's van 'toeval-

lige' passanten her en der tussen
de paaltjes neergekwakt Meerma-
len heb ik gezien, dat de voetgan-
gers, waaronder moeders met een
kinderwagen van arremoede via
de Kosterstraat moesten omlo-
pen. Blijkbaar ligt dit pleintje wat
te ver uit de route van onze, overi-

gens ijverige politie. Een gele bon
zie je daar echter zelden.

Afgesloten
Steeds vaker vragen de mensen

mij, wat er met onze dorpspomp
op het Gasthuisplein aan de hand
is. Je kunt 'zwengelen' wat je wilt,

water komt er met uit. Geen drup-
pel. Voor een pomp is dat een
vreemde zaak. Om u uit de droom
te helpen: Er is niks mis mee. Zo-
als u zich wellicht nog kunt herin-
neren, werd deze publiekstrekker
vorig jaar met veel vertoon door
onze burgemeester onthuld. In
het bijzijn van vele notabelen nog
wel. Het gratis glaasje water vond
destijds veel aftrek, zo weet ik mij
nog te herinneren.
Enkele weken later bleken van-

dalen, zoals ik al had verwacht het
mechaniek van dit waterwerktuig
om zeep te hebben geholpen. Wat
wil je ook. Vooral voor de veelal
brooddronken 'stappers' blijkt dit

attribuut een flinke uitdaging. De
gevolgen laten zich dan ook raden.
Een tijd geleden is onze trots gere-
pareerd. Uit voorzorg is de water-
toevoer voorlopig afgesloten. Vol-
gens Ruud Wilgers van de sector
Eigendommen beheer zal de
pomp, na de vorstperiode weer in

werking worden gesteld. Om te

voorkomen dat vandalen weder-
om de hand aan de pomp slaan,

heeft men het mechaniek zodanig
veranderd, dat een eventuele repa-
ratie in de toekomst gemakkelij-
ker en goedkoper kan worden uit-

gevoerd. Want reken maar, dat dat
nog wel eens nodig zal zijn.

Gasrekening
De telefoon bij het gasbedrijf in

Heemstede staat op dit moment
roodgloeiend. Deze week werden
wij weer 'verblijd' met de jaarlijk-

se gas-afrekening. Voor veel Zand-
voortse bewoners bleek deze afre-

kening echter een flinke tegenval-
ler. Sommigen moeten zelfs be-
dragen van twaalfhonderd gulden
bij betalen. Ikzelf ben eveneens
geschrokken. Of ik maar even 345
gulden wilde overmaken. Welnu,
ook ik verzocht om enige uitleg
betreffende de, mijn inziens, te

hoge rekening. De juffrouw die
mij te woord stond was allervnen-
delijks.

Haar uitleg bleek voor mij be-
vredigend. De hoge rekening zou
te wijten zijn aan de te laat inge-
zette zomer en de verhoogde gas-
prijs, van 44- naar 48 cent midden
dit jaar. Niets aan de hand dus. U
hoeft niet te twijfelen aan uw me-
ter. Tien tegen een dat hij nog naar
behoren functioneert. Mocht u
echter twijfelen, dan is het gasbe-
drijf best bereid het ding op even-
tuele gebreken te controleren.
Blijkt echter dat er niets aan de
hand is, dan wordt u een bedrag
van tweehonderd gulden in reke-
ning gebracht U bent dus gewaar-
schuwd.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week

BRAM STIJNEN'

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties Stuur uw briefnaar de redactie

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Te lange brieven kunnen worden
ingekort

U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer

02507-18643

Wurf Vol verbazing'
Met stijgende verbazing hebben

wij het artikel van de heer Bram
Stijnen in zijn rubriek 'Met oog en
oor de badplaats door' (30 jan. 1992,

red.) gelezen. Er is dus NIETS aan
de hand Wurf. De Wurf is Springle-
vend. Tante Kiek Bluijs is al vier

jaar geen spelend lid, sinds de overi-

gens jammerlijke afscheiding van
een grote groep leden in 1988.

Van 'leegloop' is hierna geen spra-

ke geweest. Integendeel, De Wurf
bruist van aktiviteiten. Jaarlijks nog
steeds drie toneeluitvoeringen; ge-

durende de maanden maart tot en
met mei tweemaal per week een
dans- en schouw-presentatie voor
Engelse gasten, daarna ditzelfde

eenmaal per week tot in september.
Daartussendoor regelmatig optre-

dens voor o.a. ouden van dagen,
Duitse artsen of zelfs zoals vorig
jaar een optreden in Angers, Frank-
rijk.

Het is natuurlijk niet zo moeilijk
om vragen in het openbaar te stellen

en negatieve antwoorden te suggere-
ren, maar één telefoontje met een
van onze bestuursleden was vol-

doende geweest om de juiste situatie

te weten te komen, en dus positieve
antwoorden.
De heer Stijnen schrijft 'niets dan

goeds over de Haarlemse voorzitter,
hij doet zijn best'. Weet hij eigenlijk
wel wat deze man voor de Wurf ge-

daan heeft en nog doet? Volgens ons
niet, anders was hij wel tot andere
gedachten gekomen. Van ter ziele

gaan is geen sprake, dat kunnen wij

u verzekeren. Wij vertrouwen erop
dat de heer Stijnen alsnog de moeite
neemt, om op ons telefoontje van
enige dagen geleden te reageren en
tot een meer realistische kijk zal ko-

men.
Wij danken de redactie voor de
plaatsruimte.
Het bestuur van folkIore-\ crcnlgini; De Wurf
De heer Stijnen komt op deze kiues-

tie terug m zijn rubriek 'Met oog en
oor de badplaats door'
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Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia, l w Amsterdams Sladsblad,
Buitenveldense Courant, Diemer Courant, Do Nieuwe
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad Do
Purmer, De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstclveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Hot Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-ÓÓ58Ó86 Fax 020-665632 1

Schnlteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam

Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131

Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmodiakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, laan van de Helende
Meesiers 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn,

Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gaslhuisplein I 2

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten
Totale oplage 752 500 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-pnjs ƒ 5,91
mm-pnjs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Audi

Audi

Centrum
Autovroon
(Audi/VW-dealer)

AUDI 100 CS 23, Turbo, 170

pk , zwart met , sport int

,

L m velgen etc .
'88

AUDI 100 Serret 2 3, 136 pk,
ABS , electr. ramen/spiegels

velours, etc '89

AUD1 100 2 8 CD, Tythaan met
Airco, warmtewerend glas,

zeer compleet '91

AUDI 100 2 3 CD, Quattro,

Tythaan met electr ramen,
schuifkanteldak '91

Continue ca. 25 AUDI Occas-
sions, modellen 80/90/100,

Bouwj '86 t/m '91 en tevens

65 andere goede merken

Autovroon
Eerste klas AUDI'S
van een eerste klas

AUDIDEALER
Contactweg 47, 020-6869611

Lod v Deysselstraat 77
020-6116715

AUDI 80, 1 6 SC, '85, 4 drs
,

4 + E versn bak , 1e etg

ƒ 8950 - 020-6250096, mr /gar

Audi 80, 1 9 E, m '88, kl rood,

sportvlg ƒ17 950- Inruil

mogelijk Tel 02990-37825

Audi 80 GLS, 4-d , bj '80, pr

ƒ1700, apk 11-'92, donkergr
met 020-6460552 na 18 uur

Audi 80 SC, bj '85, Lpg ,
Nwe

Apk
,
blauw met

,
get glas, In-

ruil mog ƒ 6950- 020-6105478

Alfa Romeo
Alfa Romeo 33, Sp Wagon 1 3
aug 88, 62000 km, div extra's,

ƒ13 500 02908-3946

Austin

Austin Metro Surf, m '85, grote

beurt + nwe uitlaat

ƒ3990 Tel 020 6250096,

•AUTO GEZOCHT''
KIJK IN DE

1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES
AUTO TE KOOP'
PLAATS EEN

1 IN 3 MINI-ADVERTENTIE

BMW
2x BMW 316, bj '81, nwe APK,
v a ƒ 2250 -, i g st Sportvelg
Tel 020 6105478

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside,

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,
Tevens luxe wagens o a

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp Tel 020-6670121

Chevrolet Malibu, 81,8 cil aut
apk 18- 11 -92, 4drs,trekh, ra-

dio, igst ƒ3250 Tel
020-6311364

• Handelaar of particulier

Uw auto(s) aanbieden in

„SHOWROOM" is de manier
Tel 020-6658686

Citroen

BX14RE, m '89, LPG , 1eeig
serv boek aanw ƒ 1 1 750 -

020-6250096, Inr /gar

BX 1 9 GT m '86, met board
comp electr ramen, c v etc

ƒ 7950 - 020-6250096, mr /gar

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

HH hand , tegen mruilpnjs

BX 16 RE Montreux, grijs met

,

I m wielen, zonw glas, LPG-
o b , 6 '89 / 13 500 - BX 14 RE,

bruin met , LPG, 2-
'88,

ƒ 10 500 -BX 14 RE, LPG, wit,

5-'88 ƒ9250- BX 16 RE, LPG,
wit, 1 '89, ƒ 12 950- BX 16 RE
Montreux LPG, grijs met 5-'89,

ƒ13 750- BX 14 RE LPG (met
lichte beschadiging) grijs met

,

II 87, ƒ7950- BX 14, LPG,
lichte schade, 9 86, ƒ6250-

BEREBEIT Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020 6627777

Uw Citroenspecialist biedt aan

BX 16TGI br .6/90, ƒ25.900
BX 19 TD . . 1/90, ƒ 17.950

BX 14 RE, . 2/89, ƒ16 500

BX 14 E .. 10/88, ƒ13 750
BX 14 . . 8/88 ƒ 12.900

AX 11 Axion . 5/91 ƒ14 900
VISA 1 1 RE 2/85 ƒ 5 500
Inruil/financiering mogelijk

Autobedrijf WIM VAN AALST,
02979-84866, Mijdrecht

ingqijk?
autoverhuur

AX
ƒ55,- per dag

incl BTW en verzekering

en o a BX en ZX
Tel 020-6932750

S Stovmstraat 12a, A'dam

• „SHOWROOM"
De autorubriek voor

Amsterdam en omgeving
Oplage 750 000 ex

Elke we<=k in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA

Tel 020 6658686

Daihatsu

Daihatsu, FEROSO, 4 WD,
soft top, black, 04-89

TOYOTA BROUWER
Tel 6360401

Ferrari

Zelf rijden in FERRARI 308

GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa

voor trouwen, Uniek 1 2 verleng-

de Lincoln's 7,85 m lang, wit

en blauw, type '91 Bel

Meijers BV 030-444411

XM 20 Ambiance,
dec '89, ƒ29.500,-

CX 22 RS Familiale break,

8pers,'88, ƒ24 500,-

4 x BX RD break,

'89 va ƒ16.500,

BX turbo break diesel,

'88, schuifd ƒ18 500,

BX RD break, '87, ƒ 12.900,

4x BX TRD '88 v.a ƒ 12.500,

BX TRD autom '88, ƒ 14.900,

BX TRD Turbo '88,

schuifdak, ƒ16500,
BX TD '90, ƒ 17.500,

BXD, '89, ƒ 14.500,

BX 19 D, '84, ƒ 4.500,

BX19TZI'90, ƒ22.500,

BX 19 GTI, '89, ƒ17 500,

BX 19 TRS LPG, '89,/ 18.500,

BX 16 TGI, '90, ƒ 18.900,

BX 16 TRI LPG, '89, ƒ 17 500,

BX 14 RE LPG, '89, ƒ 13.900,

4xBX 14 TE '89, va ƒ12 500,

BX 14 RE, '88, ƒ 12.500,

BX 14 E, '88, ƒ11500,
BX 19 GT, '87, ƒ 19.500,

Visa Garage
Houtmankade 37

Amsterdam, 020 6278410

Fiat

FIAT 127 Spec 1050 cc, bj
'83 APK 3-'93, ANWB keur.

toegest ƒ2000 02977-21556

FIAT Uno 45 S, m. '87, zuinig en

mooi, ƒ 6950.-

020-6250096, Inr /gar

FIAT VERMEY B V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen

Keuze uit 50 gouden Rat-

occasions Tel 020-6470909

T.ka Rat-Panda 1985, km.

76000 Prijs ƒ4200,-. Tel.

02976-523 i.z g st

Ford

± 14 GEBRUIKTE

Scorpio's

in perfecte

A 1 conditie

20, 20i, 24i, 29i
Diesel, 5-bak, LPG
Prijzen van ƒ 19850-

tot ƒ42000-

Bel voor informatie

OFF FORD DEALER
v KALMTHOUT & v NIEL bv
Marktplein 11-29, Hoofddorp

02503-13441

Ford Escort 1.6 GT 07-1990,

14 000 km, spoiler, schuifdak,

vr pr 21 500,- 02975-67150

Ford Resta, 1 1 L , m '81, nwe
Apk, zeer aparte auto ƒ 2750 -

Tel 020-6105478

Honda

Honda Prelude nieuw mod. '85,

i z g st ƒ 8950.- Inruil mog.
Tel 02990-37825

Lada

Lada Samara 1 3, bj '88

62 500 km
, blauw, 1e eig , rad

cass, ƒ7 900 02940-18204

Ford Scorpio 2.0 CL, bj '87,

i pr st. ƒ11 950 - Inruil mog
Tel : 02990-37825

Ford Sierra Laser, 3-drs , kl

zwart, sportvlg. bj. '86, ƒ 8950.-

Inruil mog. Tel 02990-37825.

Ford Taunus 1600 L, '80,

goede auto met APK, ƒ750,-

Visa Garage, 020-6278410.

Scorpio 2 9 1 GL, m. '90, 1e eig.

serv boek aanw., nieuwstaat

ƒ24.950 020-6250096, inr./gar.

Te koop aangeboden Ford

Escort 1.6 GL, 3 d open dag.
Wegens omstandigheden.
16000 km. Ziet eruit als nieuw!

Prijs ƒ 16 000,-

020-6370484 of 02990-43083

Van 1e eig. (i.vm bedrijfsau-

to) Ford Sierra 20 cl, 1987,

blue metallic, APK mei 1992,

km 71500, ig.st, ƒ9950
Tel 020-6946544

Hyundai

Over garantie gesproken

HYUNDAI OCCASIONS
met 2 jaar garantie

alleen bij

AUTOKROOY
T.T Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
020-6310615.

Mazda

Mazda 323, m '84, nwe Apk.,

Lpg , nw uitl i z g st ƒ 3750 -

Tel 020-6105478

Mazda 626 2.0 GLX coupé, m
'85, elec ramen, 5-versn etc

ƒ5950 - 020-6250096, mr /gar

Mazda 626, 2 LX 1 2 V, coupé,
'88, Absol in nieuwstaat

60 000 km, ƒ 15 950

-

020 6250096, Inr /gar

Mazda 626, 4-drs, GLX, LPG.
10/89, 87 000 km. wit

TOYOTA BROUWER
Tel. 6360401

Mazda 929 S 2.2i GLX Aut.

demo; nu ƒ54.000.-, kent.

blank Mazda D 02908-3231.

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX 020 - 665 63 21

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft 7

Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 752 500 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort
In Het Parool en in de maar liefst 18

f
1

) nieuws- en
huis-aan huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid Totale oplage 752 500
exemplaren

Geefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo*
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Naam

Adres

bon
n 4 dagen zo'n 752.500

vonkende verkoop-
contacten.

- 3,-

Postcode + Plaats

Telefoonnummer

.

_ Handtekening

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

prijs excl

6% BTW
prijs incl

6°oBTW

10
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Klaar voor een proefrit bij Rinko:

DE RENAULT EXPRESS BESTEL EN DE CLIO
Zuiver van lijn, een vormgeving die

aanspreekt, een zeer actueel model . .

.

kunst en functionaliteit verenigd in

het dagelijkse straatbeeld.

Nieuwe schildbumpers, nieuwe halo-

geen koplampen, nieuwe grille, nieu-

we stootlijsten op de zijkanten . . . door

zijn unieke stijl verenigt de vernieuw-

de Renault Express, als Bestel, als

Combi of als Break, esthetische en so-

lide kracht met praktische bruikbaar-

heid.

Met het hoge nuttige laadvermogen,

de nog verder verbeterde motoren, de

verhoogde functionaliteit met de in-

troductie van de standaard of als extra

leverbare achterklep en het aanbod

van haast ongekend comfort verho-

gende extra's, bewijst Renault met het

nieuwe Express gamma midden in het

dagelijks leven te staan.

Wie gezond, royaal en vriendelijk is,

gaat het vanzelfsprekend voor de

wind.

Geheel in overeenstemming met zijn

robuuste karakter gaat de nieuwe Re-

nault Express de problemen niet uit

de weg. Afhankelijk van de gekozen

uitvoeringen biedt hij verschillende

laadvermogens, van 570 kg tot zelfs

768 kg, en met een laadvolume van

maximaal 2.60 m 3 is de Renault Ex-

press gewoon geschikt voor elk kar-

wei. Hij staat klaar voor elke klus,

dankzij de als extra leverbare houten
laadvloer, die is voorzien van vier be-

vestigingsringen, waaraan de zwaarste

stukken kunnen vastgesjord.

Een schijnbaar tomeloze energie, een

kracht die alles meesleept wat o'p zijn

weg komt en bergen kan verzetten.

De motoren van het nieuwe Renault

Express gamma hebben een storm te-

weeg gebracht in de wereld van de

bestelwagens.

Twee motoren, boordevol nieuwe

ideeën, maken hun opwachting. De
'Energy' motor van 1390 cm3 met zijn

royale vermogen van 80 pk.

En de nieuwe van 1870 cm 3 met 65 pk,

uitblinkend in kracht en zuinigheid.

Ook omvat het Renault Express

gamma een 1237 cm3 benzinemotor

en een dieselmotor van 1595 cm3
, elk

met een vermogen van 55 pk.

Hij komt van een stille, onopvallend

verfijnde wereld, een ware voedings-

bodem voor elk talent.

De nieuw Renault Express heeft meer
troeven achter de hand en zijn passa-

giers kunnen in alle rust genieten van

zijn geraffineerde comfort. De stan-

FIAT MET ALLE MODELLEN
OP BEDRIJFSAUTO-RAI

De Ducato 14: gemak-

kelijk laden dankzij

brede schuifdeuren.

De Tipo Van en de

Uno Van nemen de

meeste eigenschappen

over van de identieke

modellen op geel

kenteken.

De Ducato vormt een •

dankbare basis

"oor camper-bouwers.

De Tempra Station-

wagon Van herbergt

1e kwaliteiten

•an de personenauto

uitvoering

üs.lIM

daard met hoofdsteun uitgeruste stoe-

len zijn in harmonieuze kleuren be-

kleed met fraai kunstleer of met stof

(extra).

De bestuurdersstoel heeft een ver-

stelbare rugleuning; de stoel voor de

bijrijder kan worden gekanteld en naar

voren geklapt om de laadruimte ge-

makkelijk te kunnen bereiken en ook

het vervoer van lange goederen moge-

lijk te maken.

De portieren zijn voorzien van geïnte-

greerde armsteunen, en de laadruimte

heeft binnenverlichting.

Twee noviteiten op de Volkswagen stand:

NIEUWE VOLKSWAGEN GOLF VAN EN POLO VAN
voerd dashboard en een nieuw stuurwiel.

Daarnaast vindt men grote, goed afleesba-

re, ronde instrumenten en draaiknoppen
voor de bediening van verwarming en ven-

tilatie. Achter het stuurwiel zijn de bedie-

ningshendels voor richtingaanwijzer en
ruitewisser gemakkelijk te vinden.

De interieurruimte is goed benut. Er zijn

opbergvakken in het dashboard en aan de
portieren aangebracht. In de bestuurders-

ruimte heerst een royaal ruimtegevoel.

Oor/aak hiervan is de sterk uitgestulpte

portier- en zijwandbekledmg. Doordat de
bekleding tot aan de raamlijn werd opge-

trokken, is er geen gespoten metaal meer
zichtbaar. De zittingen yijn uitgevoerd in

dik kwaliteitsschuimrubber met een stof-

fen bekleding, waardoor een optimaal zit-

comfort wordt gegarandeerd.

Het Polo Van motorenprogramma biedt

keu7e uit een tweetal benzinemotoren en
één dieselversie:

* 1,05 1 benzine 33 kW/45 pk-4-bak

* 1,3 1 benzine 40 kW/55pk 5-bak

* 1,4 1 diesel 35 kW/48 pk 5-bak

De beide benzinemotoren kunnen naar

wens worden gecombineerd met een gere-

gelde katalysator.

De achterbank heeft in de Polo Van plaats

gemaakt voor een laadvloer die via de

ruime achterdeur gemakkelijk toegankelijk

is en een flinke hoeveelheid ruimte biedt.

De blindering van deze handige kleine be-

stelauto is gemaakt met behulp van in de

wagenkleur gespoten aluminium panelen.

Daarnaast is een luxe blindering leverbaar,

die bestaat uit grijze, metallic panelen die

de indruk geven van een donker getinte

ruit.

Voor het lichte en snelle bestelvervoer le-

vert Volkswagen een aantal Van's: de Polo
Van, de Golf Van (op basis van het nieuwe
model), de Golf Van Function (op basis

van het voorgaande model) en de Passat

Variant Van.

Om te voldoen aan de bepalingen voor au-

to's op grijs kenteken zijn de Volkswagen
Van's voorzien van een raamblindering.

Vanzelfsprekend beschikken alle Van's
over slechts twee zitplaatsen en is de laad-

ruimte optimaal geschikt gemaakt voor

goederenvervoer.

Wat comfort voor de bestuurder en de pas-

sagier betreft, zijn de Volkswagen Van's ge-

lijk aan de vergelijkbare uitvoeringen op
geel kenteken. In motoriseringen heeft de
ondernemer een ruime keuze bij de Van's.

Vrijwel alle benzinemotoren zijn daarbij le-

verbaar met een geregelde katalysator voor

zo min mogelijk milieubelasting. In de
Golf en Passat Variant Van zijn daarnaast

ook optimaal schone dieselmotoren met
oxydatie-katalysator en kleine turbo lever-

baar.

Polo Van
De Polo Van is de kleinste van de Volkswa-
gen bedrijfsauto's. Deze uitvoering is geba-

seerd op de Polo Fox 3-deurs, waarvan in

september 1990 een geheel vernieuwd
model werd gepresenteerd.

De vlak aflopende motorkap vormt een op-

tische eenheid met de afgeronde voorkant.

Rechthoekige koplampen met aan de bui-

tenkant geïntegreerde richtingaanwijzers

vormen het „gezicht" van de Polo Van. De
lichtopbrengst van de koplampen werd
aanzienlijk verbeterd- bij het voeren van

dimhcht wordt de rijbaan nu met bijna 50%
meer verlicht. De reikwijdte is zo'n 20%
verbeterd.

Ook de passieve veiligheid werd vergroot,

bijvoorbeeld met de krachtige kunststof

bumpers die in de voorkant werden inge-

past. Nieuwe achterlichten, een afgeronde
achterklep met een gelijmde achterruit en
een nieuwe bumper geven de achterkant

van de Polo Van een compact aan/ien. De
spatborden hebben aan de binnenkant
kunststof schaalvormen als bescherming
tegen steenslag.

Ook het interieur van de Polo Van heeft de

nodige veranderingen ondergaan. De auto

is voorzien van een volledig nieuw uitge-

DE OPEL CAMP O.

De ondernemer die er vandaag de dag met volle kracht

tegenaan wil gaan, kan op z'n minst wel een flinke dosis e\tra

energie gebruiken om liet rendement van zijn bedrijf te ver-

hogen. Anders gezegd, de Opel Campo.

Een krachtig vverkpaard, leverbaar in 5 uitvoeringen een

Single-cab (enkele kabine), een Sportscab ot de e\tra ruime

Crewcab (dubbele kabine)

DeOpel Campo is standaard uitgerust met een 2.^-liter-

ben/incmotor (66 kW/89 DIN-pk), maar is ook leverbaar met

een direkt ingespoten 2.5-liter-dicselmotor (56 kW/76 DIN-

pk). Daarnaast heeft de Opel Campo standaard ook stuur-

bekrachtiging, getint glas, in hoogte verstelbare koplampen en

een 5-versnellmgsbak en kan hij naar keu/e worden uitgerust

met 2- of 4-wielaandri)ving.

Maar goed, liet gaat u natuurlijk voornamelijk om /i|n

laadruimte van 3,5 m' en het laadvermogen san meer dan

1000 kn Het m.iMin.ile aanb.inggewn.ht Ixdtaagt maai liefst

\I(.,IhlW ,1, 0|hU uu[„> C rov.il'

2000 kg (geremd), lïn om nu bij e\tra /ware belasting hoog

rijkomfott te behouden, is de hele serie voomen van on-

afhankelijke vtiorvvielophangmg

Dl Opel Campo zou tenslotte geen Opel n\\\ iK lui mei

inclusief transport Support zou wolden geleverd Pt Opel-

dealer geelt u nameli|k niet alleen olijektiel advies maai ook

perlekte semee en 100% after sales-oniletsieuning

Ondernemers die dan ook een esira dimensie aan hun

gezonde ondernemersgeest willen toevoegen, begrepen dal hen

nog maar éen ding te doen staat luist, naar de Bediijlsvvagen-

R.u om elaat kennis re komen maken met de Campo en de

andere bedrijfswagens van Opel

Bel of kom langs voor een proefrit bij Van Lent

Opel Zandvooit.

Autobedrijf Zandvoort b.v.

Kamerlingh Onnesstraat 23
2041 CB ZANDVOORT

Tel. 02507-14580 FAX 02507-17434
Geopend maandag t/m vrijdag 7.30 tot 17.00 uur

Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7.30 tot 17.00 uur

PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG.

uw Peugeot dealer:

l/TVERSTEEGE,
HF[sSbbêT autobedrijf

Pakveldstraat 21,

Postbus 126
2040 AC Zandvoort
tel. 02507-12345

e

van lent opel

zandvoort 1

Kam. Onnesstraat 1 5 2041 CB Zandvoort

Telefoon 02507-15346

Audi

Auto Strijder B.V.

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

tel. 02507 - 14565

AUTOBEDRIJVE
RINKO

Curiestraat 10, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL. SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-16646
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Vis-specialiteiten restaurant

Gevraagd:

MEISJE VOOR DE BEDIENING
±18 jaar, parttime, vanaf 15 maart t.e.m. 30 september.

Enige kennis van moderne talen is vereist.

Wij zoeken een representatief meisje die na een inwerkperiode onder leiding vrien-

delijk en voorkomend onze gasten kan bedienen.

TEVENS AANKOMEND KOK
leeftijd 20-25 jaar

Bent u geïnteresseerd dan kunt u bellen

L. Balledux,

Visrestaurant „SCHUT"
Kerkstraat 21

2042 JD Zandvoort
Tel. 12121 —

In de winkel Kosterstraat elke vrijdag vers gebakken vis

Gemeentepolitie Zandvoort zoekt

VRIJWILLIGERS M/V
VOOR DE RESERVEPOLITIE

De functie van reserve-agent is vollediggebaseerd op vrijwilligheid om in

bijzondere omstandigheden en bij calamiteiten de beroepspolitie bijstand

te verlenen.

De opleidingen oefeninggeschieden in vrije tijd. Naast oefeningin de nor-

male surveillance assisteren de reservisten bij bijzondere evenementen
zoals sportmanifestaties, circuit, intocht St. Nicolaas, etc.

Reservisten, die worden aangesteld, verbinden zich voor de duurvan ten-
minste twee jaar door middel van een verbandakte.

Na aanstelling vindt gedurende twee jaar een opleiding plaats. In de cur-

susseizoenen, begin september tot en met mei, dienen 40 theorie- en

praktijklessen te worden gevolgd (één avond per week). Daarnaast

wordt gedurende 1 4 avonden (éénmaal per 1 4 dagen) een vuurwapenop-
leiding gegeven.

Eisen voor toelating:

Gegadigden dienen te zijn:

- Nederlander;

- bij voorkeur inwoner van de gemeente Zandvoort;
- inde leeftijd tussen 2 1 en 40 jaar;

- tenminste 1.70 meter lang (voor vrouwen 1.65 meter);

- medisch geschikt;

- zij dienen verder de Nederlandse taal goed te beheersen en ook overi-

gens geschikt te zijn.

Voorlichtingsavond:

Op donderdag 13 februari I992 en donderdag 20 februari 1992 in het

bureau van politie, Hogeweg 37 te Zandvoort U wordt in de gelegenheid
gesteld persoonlijke gesprekken te voeren met leden van de reservepoli-

tie. Aanvang; 20.00 uur.

Wie verhinderd is te komen, kan telefonisch informeren bij de
heren G.W. Schaap, telefoon 02507- 1 5 1 40 en C.J. Honders, te-

lefoon 02507- 1 3043.

Randstad
heeft volop
werk
Automonteur m/v
Wij hebben een leuke baan voor een 1 e of 2e monteur bij

een garage in Heemstede. Ervaring met Saab, Lancia of Opel

is ëen pre.

Horecapersoneel m/v
Wilt u af en toe in de bediening werken, maar heeft u geen
ervaring? Geen probleem, wij verzorgen voor u een cursus

waarna u in een vaste pool van oproepkrachten ingezet kunt
worden.

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,

'Heemstede, Binnenweg 49.

.'v randstad uitzendbureau

Ristaurante Pizzeria

„la Rondine"
Boulevard Paulusloot 17

Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten

oven-, grill- en pasta-gerechten

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes

tot 20 personen.

Tevens om mee te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad
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Na moeizame start

toch een ruime zege

voor Zandvoort 75
ZANDVOORT - Voor het

eerst sinds half december
kwam Zandvoort'75 weereens
in het veld. Tegen Jong Hol-
land misten de Zandvoorters
duidelijk wedstrijdritme waar-
door het lang duurde eer de
score werd geopend. Met nog
een kwartier te gaan was er nog
niet gescoord, maar uiteinde-
lijk won Zandvoort'75 terecht
nog ruim met 3-0.

„We waren nog niet scherp ge-

noeg", vond trainer Gerard Nij-

kamp. „Uiteindelijk was de 3-0 over-

winning niet eens geflatteerd tegen
dit zeer verdedigend spelend Jong
Holland". Voordat de overwinning
gestalte kreeg moesten de badgasten
de Jong Holland feste zien te nemen.
De Alkmaarders waren gekomen om
een punt weg te slepen en loerden op
een counter. In de eerste periode
lukte het Jong Holland om nog wel
eens een gevaarlijke counter te
plaatsen, doch de immer sterk spe-
lende René Paap of doelman Pierre
Visser grepen in.

Aanvallend kwam Zandvoort'75
minder uit de verf dan voor de win-
terstop. Jong Holland haalde het
tempo uit de strijd door vaak de bal
terug te spelen. Daar werd niet af-

doende op ingespeeld. „Ze speelden
soms blind terug", meende Gerard
Nijkamp. „Eerst letten we daar niet

op, maar nadat ik in de rust daarop
geattendeerd had was men daar
scherper op".

Verwijdering
Ondanks dat Zandvoort'75 nog

niet op volle toeren draaide, werd
het overwicht groot. Met handen en
voeten kon Jong Holland overeind
blijven, mede door een uitstekende
doelman. Toen echter Robin Castien
gevaarlijk dreigde te worden, greep
een Jong Holland-verdediger veel te

hard in. De rustig en goed leidende
scheidsrechter kon niet anders dan

deze speler verwijderen van het
speelveld.
Met tien man trok Jong Holland

zich helemaal terug in de verdedi-
ging. Bert van Meelen knalde rake-
lings over, maar de fraaiste kans
kreeg Paul Longayroux. Op slag van
rust ging de topscorer alleen op de
doelman af, die redde echter fraai,

zin de tweede helft kwam Rob Ko-
ning in het veld voor Robin Luiten.
De druk op het doel van Jong Hol-
land nam gigantische vormen aan.
Jong Holland moest zich uitsluitend
beperken tot verdedigen, aan aan-
vallend voetbal kwamen de gasten
totaal niet meer toe. Dennis Keu-
ning was na vijf minuten dicht bij de
openingstreffer, maar zijn doelpo-
ging ging over.

Robin Castien kwam steeds beter
in de wedstrijd en had bepaald pech
toen na twintig minuten een inzet,

onbereikbaar voor de Jong Holland
doelman, tegen de lat ketste. Het
werd spannend, maar een doelpunt
kon eigenlijk niet uitblijven.

Terugspeelbal
Zoals Nijkamp al had gezegd,

moest er meer gelet worden op te-

rugspeelballen. Daaruit zou danook
het eerste doelpunt ontstaan. Paul
Longayroux was ter plekke om de
bal te onderscheppen en bood Robin
Castien een niet te missen kans: 1-0.

De ban was gebroken en in de slotfa-

se stapelden de kansen zich op. Rob
Koning knalde werkelijk schitte-

rend nummer twee in de touwen en
Robin Castien zorgde voor de 3-0

eindstand.

„Na een periode van stilstand had-
den we moeite om in het ritme te

komen", stelde Gerard Nijkamp. „In
de tweede helft ging het al een stuk
beter. We bleven nu goed bouwen
aan de aanvallen. Toch moeten we
tegen ploegen, die voor een punt ko-
men, sneller handelen. Hoe langer
een doelpunt uitblijft, hoe moeilij-

ker het wordt".

Cas Al bleek de beste visser
De jaarlijkse prijsuitreiking van de Zeevisvereniging Zandvoort is een bijzonder
feestelijk gebeuren geworden. Als beste visser van het seizoen 1991 werd Cas
Al die avond gehuldigd. Door die prestatie kwam Al in het bezit van de Van
Schaikbokaal. Voordat de prijsuitreiking plaatsvond hield de visclub een zeer
geslaagde autorally.

Tijdens de bijeenkomst in de kantine van ZVM-handbal werden diverse leden
met bekers en prijzen overladen. Behalve de prijsuitreiking stond een loterij, met
zeer fraaie prijzen, op het programma. Ook konden de ruim vijftig aanwezigen
zich te goed doen aan een fantastisch snert-, zuurkool- of hutspotmaaltijd,

uitstekend gereed gemaakt door Rob Demmers van de Albatros.

Tussen de bedrijven door werden de fraaie bekers uitgereikt. Zo ging de
Goossensbokaal naar Johan van Gasteren, die in de Noordzee-wedstrijden de
beste bleek te zijn. De Engelhartbokaal was voor Henk Bluijs, die het beste uit

de voeten kon tijdens de waddenzeecompetitie. In de strandcompetitie bleek
Cas Al veruit de meeste vis aan de haak te hebben geslagen waardoor hij in het
bezit kwam van de Chrisleybokaal. Ook vanaf de pier werd er gevist, waarbij de
Goedvolkbokaal terecht kwam bij Joop Koster.
Doordat Cas Al zich op alle disciplines in de voorste gelederen wist te eindigen
werd hij, in het alloverklassement, onbedreigd eerste. De fraaie Van
Schaikbokaal viel hem daardoor ten deel.

Met deze jaarlijkse prijsuitreiking, wat tevens weer de start is van een nieuw
visseizoen, schoot de bloeiende Zeevisvereniging Zandvoort precies in de roos.
Voor het welslagen van deze avond mag zeker wel een compliment uitgaan naar
het organisatiecomité bestaande uit Frits Stiekel en Ab van Elsgeest.

Foto Bram Stijnen

John Ayress neemt
weer koppositie in
ZANDVOORT - Door de

punten te delen in zijn partij

tegen Dennis van der Meijden
heeft John Ayress wederom de
koppositie ingenomen op de
ranglijst. De Zandvoortse
Schaakclub speelde de zeven-
tiende ronde en opnieuw was
de opkomst erg goed.
Met een verschil van 4,5 punt op

zijn naaste belager Dennis van der
Meijden neemt John Ayres de kop-
positie in. Negen partijen werden vo-
rige week donderdagavond gespeeld
door de interne competitie. In de
tweede cyclus van vijftien ronden
was het moment aangebroken, dat
de spelers revanche konden nemen
óp hun eerder in het seizoen gespeel-
de partij. Van der Meijden kon niet
het volledige resultaat naar zich toe-

trekken. Evenals vorig jaar werd de
partij tussen Ayrees en Van der
Meijden remise. Praktisch alle wit-
spelers konden winst uit hun partij

halen. Gorter was de enige witspeler
die een nederlaag kreeg te incasse-
ren.
Uitslagen uit de zeventiende ronde:
Mollerus-Frederklng 1-0, De Oude-Heltko-

nig 1-0, Gorter-Van Elk 0-1, Gude-Roele 1-0,

Paap-Marquenie 1-0, Kok-Berkhout 1-0, Ter-
mes-Twint 1-0, Geerts-Lindeman 1-0, Van der
Merjden-Ayress remise.

De grootste stijging op de ranglijst

maakte de jeugdige Pepijn Paap. Hij
steeg maar liefst vier plaatsen. Vori-

ge week boekte hij zijn vierde opeen-
volgende overwinning waardoor hij

nu een tiende plaats inneemt. Het-
zelfde is het geval met Mare Kok. In
vijf speelavonden klom hij acht
plaatsen en bezet nu de zevende po-
sitie.

Externe competitie
In de externe competitie speelde

het eerste team van de Zandvoortse
Schaakclub afgelopen maandag-
avond in Hillegom de vijfde compe-
titieronde. Vorig jaar klopte het
Zandvoortse team De Uil 4, in een
thuiswedstrijd, met 6-2. Door ziekte
kon Nico Handgraaf niet meedoen,
daardoor zag het team er afgelopen
maandag als volgt uit: Van der Meij-
den, Ayress, Geerts, Lindeman,
Twint, Kok, Van Eijk en Van Elk.
Volgende week nadere berichtge-
ving over deze wedstrijd.
Het belangrijkste nieuws is eigen-

lijk wel de laatste wedstrijd in de
vierde ronde tegen Bloemendaal 4.

De ene, afgebroken partij, die Den-
nis van der Meijden nog moest spe-
len, heeft hij op formidabele wijze
kunnen omzetten in winst. De voort-
zetting duurde nog zeventien zetten,

maar Van der Meijden speelde het
zoals het moest. Rustig en door-
dacht. Door deze overwinning ein-

digde de wedstrijd in een 4-4 stand,
waarmee de Zandvoorters een be-
langrijk punt binnenhaalden.

Voor de Zandvoortse schaakjeugd

Overlast van
snorfietsen
ZANDVOORT - Zes jongens in de

leeftijd van zestien en zeventien jaar
werden zondag naar het politiebu-
reau overgebracht nadat zij met
snorfietsen overlast op de Boulevard
de Favauge hadden veroorzaakt.
Alle snorfietsen hadden een hoger

vermogen dan was toegestaan. De
bezitters zijn dan ook voorzien van
een proces-verbaal.

was vorige week donderdagavond de
tweede lesavond. De lesavonden
worden gehouden om het schaakni-
veau naar een hoger peil te brengen.

Maar liefst vijftien leden in de leef-

tijd tussen acht en veertien jaar na-
den er weer veel zin in.

Denhis van der Meijden en John
Ayress zorgden voor de aantrekkelij-
ke lesgeving.

SPORTAGENDA

VOETBAL
Zaterdag: Zandvoort'75 - KMVZ
15.00 uur, complex voormalig bin-

nencircuit.
Velsenoord - Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te Velsen.
Zondag: DIOS - Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te Nieuw Vennep.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur Zandvoortmeeuwen b-jun.
- TYBB, 19.45 uur TZB 6 - Sekura 3,

20.30 uur TZB dames - VSV, 21.25

uur Zandvoortmeeuwen 4 - Concor-
dia 4, 22.00 uur HB Alarm 2 - BSM 5.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 u. Nihot/Jaap Bloem Sport -

Succes, 21.35 u. TZB 2 - DSC'74 2,

22.15 u. Zandvoortmeeuwen - BSM.

Halve finale

dames schaken bij

Chess Society
ZANDVOORT - De Ko-

ninklijke Nederlandse
Schaakbond heeft in Chess
Society een zo betrouwbare
partner gevonden, dat de am-
bitieuze schaakvereniging
voor de derde opeenvolgende
keer een halve finale mag or-

ganiseren. Ook nu is het de
halve finale damesschaken
voor het Nederlands Kami-
poenschap.

Om het geheel te kunnen orga-
niseren heeft Chess Sociey in
TAS-VX 8000, professionals op
VAX, een gerenomeerde soft-ware
expertise bureau uit Baarn, een
uitstekende sponsor gevonden.
Met deze sponsor is het wellicht
ook mogelijk om de finale van dit

Nederlandse Kampioenschap
naar Zandvoort te halen. De afge-

vaardigde van de KNSB, Cor
Roest, en het bestuur van Chess
Society gaan de komende weken
hierover in bespreking.
Evenals voorgaande jaren zal

ook dit maal de halve finale

plaatsvinden in Hotel Paber aan
de Kostverlorenstraat. Een unie-
ke locatie aangezien de dames

eveneens in dit hotel onderge-
bracht zijn. De familie Faber zal
speciaal voor dit toernooi extra
verlichting aanbrengen en heeft
bovendien aan het Chess Society-
bestuur een perskamer ter be-
schikking gesteld.

Op vrijdag 7 februari aanstaan-
de zal burgemeester Van der Heij-
den om half zes het toernooi offi-

cieel openen. Het toernooi wordt
gehouden onder auspiciën van de
KNSB en wordt verspeeld op 7

februari vanaf zes uur, zaterdag 8

februari om 's middags één uur,
zondag 9 februari om twaalf uur,
zaterdag 15 februari om 's middag
één uur en zondag 16 februari om
twaalf uur. Ook nu zullen weer
grote namen uit de nationale da-
mestop deelnemen.
De twintig dames zijn verdeeld

in twee groepen van tien. Vijf ron-
des worden er gespeeld en de bes-
te vier gaan over naar de finale van
het Nederlands Kampioenschap.
De toegang is gratis. Op een van de
vrije avonden zal Chess Society
ook nog een snelschaaktoernooi
organiseren, waarin de leden van
deze schaakclub zich meten met
de nationale damestop.

Voorbereid op plotse gladheid

ZANDVOORT - Het zrjn rustige trj-

den voor Rob Van der Mrje en Tom
Looyer van de gemeentelijke sector
Eigendommenbeheer. Dag en nacht
staan zij klaar om plotseling opko-
mende gladheid op Zandvoorts dre-
ven te bestrijden. Dat is afgelopen
winter al een keer of vijf voorgeko-
men, maar op het ogenblik is het erg
rustig, wat dat betreft.

Als het echt 'winter' wordt, met
van ijs spiegelende straten, trekken
zij er bij nacht en ontij met de strooi-

• Bob van der Mlje en Tom Looyer
staan dag en nacht klaar om plotse
gladheid te bestrijden.

Folo Bram Stijnen

wagen op uit. En dat terwijl menig
dorpsbewoner zich nog even behaag-
lijk tussen de warme dekens om-
draait. Vrijwel dagelijks moeten zij

ervoor klaar staan, want in wezen
kan het elk moment gebeuren, met

name in de vorstperiode natuurlijk.
De politie, 's nachts bijna constant
op surveillance, belt hen als het glad
wordt. En dat telefoontje komt
meestal midden in de nacht.
Onder een overkapping op de re-

mise aan de Kamerlingh Onnestraat
ligt zo'n 100.000 kilo strooizout opge-
slagen. „Normaliter genoeg voor
drie jaar", laat opzichter N. Meekel
weten. Tijdens een strenge winter
wordt de hele voorraad er doorheen
gejaagd.

Zandvoortmeeuwen
op de goede weg
ZANDVOORT - Onder le-

ding van het duo Piet Keur en
Richard Bruijnzeel lijkt Zand-
voortmeeuwen het pad der
overwinningen gevonden te

hebben. Nu werd de tweede op-
eenvolgende uitzege behaald.
Tegen rode lantaarndrager
NAS boekten de Zandvoorters
een nuttige 1-2 zege.

Tegen een fysiek sterk NAS heeft
Zandvoortmeeuwen veel arbeid moe-
ten verrichten. Daar waren de Zand-
voorters best toe bereid, waardoor er

een veldoverwicht ontstond. On-
danks dat overwicht wist Zandvoort-
meeuwen, in het eerste half uur, niet
echt goede kansen te scheppen. In de
30ste minuut zouden de Meeuwen
toch de score openen. Een vrije trap
werd breed gelegd op Jos van der
Meij, die de bal zeer fraai in de boven-
hoek van het doel knalde: 0-1.

Rozen
De tweede helft was nauwelijks

een minuut oud of Zandvoortmeeu-

wen zat op rozen. Mark van der Berg
gaf voor en Mischa Tibboel schoot,
via de binnenkant van de paal, raak,
0-2. De strijd leek beslist. NAS drong
toen echter meer aan, waardoor
Zandvoortmeeuwen onder druk
kwam te staan. Er ontstond wat on-
rust in de Zandvoortmeeuwen defen-
sie, doch NAS kon daar niet van pro-
fiteren.

De uitvallen van de Zandvoorters
waren veel gevaarlijker. Zo was het
bijna 0-3 geworden. Rick de Haan zag
echter een inzet van de doellijn ge-

haald worden. Met nog één minuut te

gaan profiteerde NAS van de foutje

in de Zandvoortse verdediging door
raak te schieten, 1-2. Voor de Half-
wegse voetballers was de tijd echter
te kort om nog gevaarlijk te worden
en bovendien liet Zandvoortmeeu-
wen zich niet meer verrassen.
„We speelden wat minder dan twee

weken geleden, maar er is keihard
gewerkt", stelde Richard Bruijnzeel.
„Na de tweede treffer lieten we ons
wat weg drukken, maar echt in ge-

vaar zijn we niet geweest".

Oss turnt goed
ZANDVOORT - Afgelopen

zondag werden in de sporthal
van het Spaarne-lyceum te
Schalkwijk rayonwedstrijden
gehouden. Bij die wedstrijden
behaalden leden van de Zand-
voortse turnvereniging OSS
zeer goede resultaten.
Voordat een turner/turnster kan

meedoen aan landelijke wedstrijden
dient hij/zij een aantal niveaus te

hebben doorlopen. De eerste schif-

ting vindt dan plaats bij de regio-

wedstrijden en uiteindelijk de lande-
lijke kampioenschappen. Bij de
kampioenschappen in Schalkwijk
waren alle verenigingen van het ray-

on Kennemerland vertegenwoor-
digd. Ook OSS was van de partij.

De deelnemende kandidaten
moesten een aantal verplichte oefe-

ningen laten zien op de mat, balk en
kast, alsmede aan de brug. Bij de
sluiting van de wedstrijden bleek
dat OSS voortreffelijk had gepres-
teerd. In de leeftijdsklasse negen tot

twaalf jaar wist Tamara Hanning
voor OSS zelfs de eerste plaats te

ZHC hockeytraining
ZANDVOORT - De Zandvoort-

sche Hockeyclub biedt ook dit jaar,

na de winterstop, de mogelijkheid
voor jong en oud om gratis kennis te

maken met de hockeysport. Boven-
dien wordt dan ook de conditie een
beetje op peil gebracht.
Op de prachtige velden gelegen op

het complex Duintjesveld aan de
Thomsonstraat te Zandvoort, kun-
nen jong en oud zich weer naar har-
telust uitleven. Door het aanwezige
kunstgrasveld gaat deze training al-

tijd door. De training start aanstaan-
de zondag 9 februari, en is vanaf half
elf tot half twaalf.

Belangstellenden kunnen zich ge-

woon vervoegen naar het hockey-
complex. De club zal zorgen voor
voldoende sticks. Voor eventuele
vragen kan men terecht op telefoon-

nummer 16414.

behalen. Verreweg het grootste deel
van de keurgroep van OSS kan door-
gaan naar het volgende niveau, het-

geen geldt voor de eerste tien van
iedere leeftijdsgroep.

De uitslagen waren als volgt:

Leeftijd jonger dan 9 jaar: 3e Ro-
mena Daniels, 6e Jordi Bluijs, 7e Ju-
dith Bos.

Leeftijd 9-12 jaar: Ie Tamara Han-
ning (Rayon kampioene), 4e Loesje
van der Kruijf, 13e Shelly Dekker.

Leeftijd 12-14 jaar: 5e Franciska
Ruebeling, 9e Femke Paap.

Leeftijd 14 jaar en ouder: 2e Arda
Paap, 3e Joyce Koopman.
Het volgende kampioenschap zal

een stuk zwaarder zijn, maar als het
OSS lukt ook die hindernis zonder
kleerscheuren te nemen, zullen de
keurgroepmeisjes hun prestaties op
landelijk niveau moeten waarma-
ken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZVM-zaterdag
faalt in de

eerste helft
ZANDVOORT - Het zater-

dagvoetbalteam van Zand-
voortmeeuwen heeft de win-
terstop niet goed overleefd. Te-
gen het onderaan de ranglijst

staande SMS werd verrassend
maar verdiend met 3-2 verlo-
ren.

De eerste zeer zwakke twintig mi-
nuten heeft Zandvoortmeeuwen de
das omgedaan. De Zandvoorters wa-
ren totaal niet bij de les en keken na
twintig minuten tegen een 3-0 ach-
terstand aan. Dekkingsfouten gin-

gen aan de doelpunten vooraf. Na
die snel opgelopen achterstand pro-
beerden de Zandvoorters het wel
maar het heilige vuur ontbrak.
In de rust had trainer Alex Heese-

mans orde op zaken gesteld en
kwam een meer gemotiveerd Zand-
voortmeeuwen het veld in. De Zand-
voorters kregen een enorm over-

wicht, wat na een kwartier resulteer-

de in een doelpunt. Rob van der
Bergh zette voor, waarna Ferry van
Rhee prachtig raak kogelde: 1-3. Een
minuut later was het bijna weer
raak, maar een voorzet van Chris
Kuin ging voorlangs het verlaten
doel. „Gaat die bal erin dan is er nog
tijd genoeg om gelijk te maken. Nu
duurde het echter te lang dat het
tweede doelpunt viel", aldus Alex
Heesemans.

Zandvoortmeeuwen bleef echter
pompen. Ronald Halderman, voor
het eerst sinds lange tijd, weer in het
team opgesteld liet een verdienstelij-

ke indruk achter. Halderman werd
in de 37e minuut gevloerd in het
strafschopgebied. De toegekende
strafschop werd door Bob Brune be-

nut: 2-3. In de slotfase hing de gelijk-

maker in de lucht maar SMS hield
de voorsprong, met kunst en vlieg-

werk, vast.

STANDEN
VOETBALCLUBS

Derde klasse KNVB zaterdag
Z.voort'75 14-23 KMVZ 14-13

ZOB 14-21 VEW 14-11

Aalsmeer 13-15 Kenn.land 14-11

DZS 13-15 Blauw Wit 14-10

Odin'59 14-15 Purmerend 14-10

J. Holl. 14-13 Zwal.'30 14- 9

Vierde klasse KNVB zaterdag
Altius 14-19 Hoofddorp
Castr 14-19 Z.meeuwen
CJVV 14-17 SCW
NAS 14-17 SIZO
DSC'74 14-15 SMS
Velsenoord 14-13 RCH
Eerste klasse HVB zondag
Hilleg. 16-28 Vogel.z.
Schalkwijk 16-21 Concordia
Alliance 16-20 Z.meeuwen
Heemstede 16-19 DIOS
Terrasv. 16-17 DSK
EHS 15-14 NAS

Tweede klasse HVB zondag
BSM 15-26 Overbos
DSC'74 12-20 THBWH 15-18 TZB -

SVIJ 12-14 Spaarnev.

14-13

14-13

14-11

14-11

14-11

14- 9

16-14

15-13

15-13

15-12

16-11

16- 6

14-12

11- 9
12- 3

13-2

Spanning bij Bridgeclub

ZANDVOORT - In de A-lijn~van de
Zandvoortse Bridgeclub, ging hét' er
in de derde wedstrijd vrij rustig 'aan
toe. Er werd regelmatig gespeeld en
gescoord. De heren Groenewoud.en
Smit werden eerste, terwijl me-
vrouw Molenaar en de heer Koning
tweede werden.
Laatstgenoemd paar heeft door dit
resultaast de onderste regionen vér-
laten en staat nu op een veilige

plaats in de middenmoot. De kop in
de A-lijn wordt aangevoerd door de
heren Bakker en Brandse, op de voet
gevolgd door mevrouw De Leeuw en
de heer Braun.

In de B-lijn ging het tot op heden niet
goed met het echtpaar Van Gelle-

kom, maar zij speelden deze derde
wedstrijd de sterren van de hemel.
Door een score van 63,93 procent
verlieten zij de laatste plaats. Door
een goede tweede plaats verstevigde
het echtpaar Hoogendijk de eerste
positie na drie wedstrijden. Me-
vrouw Paap en de heer Vergeest zijn

nu naar een tweede plaats opgerukt.
De heren Boom en Verburg gingen
er in de C-lijn eens goed voor zitten.

Zij stonden na twee wedstrijden bij-

na onderaan. Door een gave eerste
plaats zijn zij nu uit de gevarenzone.
Tweede werden de dames Havinga
en Van der Meer. De verschillen in
de C-lijn zijn in de competitie bijzon-
der klein waardoor na elke wedstrijd
de hele lijn wordt gehusseld. Aan
kop staan nu de dames Van Beek en
Stocker, terwijl de heren Boom en
Verburg nu op de tweede plaats zijn

beland.

Inlichtingen over de bridgeclub zijn

te verkrijgen bij de wedstrijdleider

de heer H.Emmen, telefoon 18570

(alleen 's avonds).

Topscorers



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1992 10

leuert het bewijs „VERS EN VOORDELIG" tegen 'n lage prijs Celsiusstnaat 192

Weekmediaq^microfiche.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant

Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam

Telefoon 020-562.2485
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BCETIEK-IN CUIMTCD
Sloterweg 139 - Badhoevedorp - Tel. 020-6594631 NJJ 20% EXTRA KORTING

Chinees

Restaurant

HQH& KQH6
I.V.M. VERBOUWING RESTAURANT

SLOTEN VAN 10-28 FEBRUARI
U kunt tijdens de verbouwing

WEL MAALTIJDEN AFHALEN
(bij afhaalingang Zeestraat) of tel. bestellen

Tel. 17897
Na de verbouwing begroeten wij U gaarne in ons

vernieuwde restaurant.

K. K. LO
Haltestraat 69

7 Luxe

Appartementen

met Garage

Hogeweg

Zandvoort

Inlichtingen

en verkoop

Vam

SOHAIK

02507- 1 29 44

ÖNTVVIKKÈÜNG: P:G;M: VASTGOEDADVISEURS B.V; NAARDEN

HETENIGEDAT
ANDEZECUO

EEKTISDE
IGEPRIJS

Als u van plan was een Renault Clio te kopen moet u het nu doen. Want bij

Rinko staat een wel heel complete Clio. Uitgerust met:

• 5-versnellingsbak • injectiemotor met geregelde katalysator • radio-

cassettcspeler • van binnenuit verstelbare linker- en rechter buitenspiegel •

complete mattenset • speciale wieldoppen • spatlappcn voor en achter

• volle tank brandstol'. En dal allemaal voor /M. BEVAULT
de prijs van... Tsja. daar moet u dus maar even uu m <= e e f t

ll I
m/#>JE LEVEN

voor naar de showroom komen. W// kleur

AUTOBEDRIJVENRINKO
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13360.

Welkom in

de Manege
a.s. zaterdag

voor ongebonden mensen,

DANSEN, SFEER EN
GEZELLIGHEID

ledere za. avond een wisselend
programma tot 3 uur in de nacht.

V.a. 25 jaar, corr. kleding.

Entree ƒ 12,50.

Info 16023.

TYTA
'EVEEY
BODY'

fitsourfashion!

1FHMN %vm*
karelia

Zojuist gearriveerd de nieuwe

Voorjaarscollectie

van

Karelia

Eindeloos combineren met blouses,

rokken en pantalons van de alom
gewaardeerde Finse materialen met

super draagcomfort in de
maten 38 t/m 48.

m&de met 'n karvt

Grote Krocht 19, ZANDVOORT

QUEENIE
HOTil MiUIIUI

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort

Telefoon 02507 • 1 3599 vraagt:

een enthousiaste
interieurverzorgster
voor enkele ochtenden per week.

Inl.: Mevr. Holleman

MEUBELSTAD
AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020 - ól 84733/6830551 , EIGEN PARKEERGARAGE
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Haarlemse Voetbalbond (HVB) zet competitie twee weken stil

'Wedstrijd verloren? Schuld van scheidsrechter'
ZANDVOORT - De Haarlemse

Voetbalbond (HVB) heeft, na de zo-

veelste mishandeling van een
scheidsrechter, de knuppel in het
hoenderhok gegooid. Nadat er in de
afgelopen weken weer een aantal
scheidsrechters het ziekenhuis wer-
den geslagen was de maat vol. De
HVB besloot de competitie voor
twee weekenden stil te leggen. Als
signaal aan de verenigingen om wat
aan deze situatie te doen. Want een
ding staat vast: de verenigingen we-
ten heel goed hoe hun leden zich op
de velden gedragen.

door Aad Harmsen

De HVB staat niet alleen in deze zaak.
Ook de KNVB staat achter dit besluit,

evenals Minister van WVC Hedy d'Ancona,
die het besluit om de competitie stil te

leggen moedig vond. Wat vinden verenigin-

gen en scheidsrechters van dit besluit? Ha-
len zij hun schouders op en laten zij alles

verder op hun beloop, of trekken zij zich er
iets van aan en hoe ziet de ideale scheids-
rechter eruit?

'Lijders'

Het is weer een actueel onderwerp van
gesprek: agressiviteit en vandalisme op de
sportvelden. Steeds vaker lijken het alleen

maar woorden zonder inhoud waarbij ie-

dereen zijn schouders ophaalt. Niemand
schijnt er wat aan te kunnen doen 'want er
wordt toch niets aan gedaan' en als er wel
ingegrepen wordt, helpt het nauwelijks.
Een algemene tendens die ook in de sport
terug te vinden is. Sport als verlengstuk
van de maatschappij waarin alles mag en
schijnt te kunnen. De meest aardige en
vriendelijke sporters veranderen plotse-

ling in niets ontziende wilden als zij het
sportveld betreden. Diegenen die alles in

goede banen moeten leiden, de spelleiders,

worden vaak 'lijders'. De scheidsrechters.
'Ze hebben het altijd gedaan'.

Een wedstrijd verloren? Dat kwam door
de scheidsrechter. Een schorsing? Dat
kwam doordat de scheidsrechter het niet

goed zag en daardoor de verkeerde strafte.

Het was een slechte wedstrijd, de scheids-
rechter greep te snel in.

Nog een goeie: hij paste de spelregels
verkeert toe. Gemakshalve vergeten de
sporters dat die man ofvrouw scheidsrech-
ter is, omdat dat toevallig zijn hobby is.

Rammen
Sportbonden worden steeds meer gecon-
fronteerd met een stijgend aantal strafza-

ken. Scheidsrechters haken af en houden
het soms na jaren plotseling voor gezien.

Voetballers uiten hun ongenoegen bij de scheidsrechter. Voor veel arbiters is de lol van het fluiten er af.

Ook spelers onderling staan elkaar soms
naar het leven.
„Ik denk dat ik maar stop met voetbal.

Laatst werd iemand van ons elftal op een
vreselijke manier onderuit gehaald. De
scheidsrechter zond de dader het veld uit.

Na afloop van de wedstrijd in de kantine
zei een van de spelers van zijn eigen team

ger straalde een scheidsrechter gezag uit.

Tegenwoordig zie je dat niet meer. Daar-
door loopt een wedstrijd veel te vaak uit de
hand. De scheidsrechters zouden veel be-
ter moeten worden begeleid op het gebied
van de agressiviteit. De strafcommissie
zou veel strengere straffen moeten opleg-
gen. Daar steun je een scheidsrechter mee.

goed is of niet. Zo kweek je discipline. Dat
ontbreekt helaas bij veel teams en dat geldt
voor hoog als laag."
De voetbalvereniging Hoofddorp heeft

ruim 850 leden en is daarmee de grootste
uit de wijde omtrek, is al een tijdje bezig
om een preventief beleid te voeren. Hans
Mols, vroeger actief als voetballer en tegen-

Foto Aad Harmsen

acht jaar dat hij niet kan voetballen omdat
er scheidsrechters gemolesteerd worden.
Zo'n jongetje weet niet eens wat moleste-
ren betekent. Dus dat vind ik te ver gaan.
Liever had ik een landelijke actie gehad
zodat iedereen met zijn neus op de feiten

gedrukt wordt. Waarom moet Haarlem het
voorbeeld zijn? Het gebeurt ook in andere

'Vroeger straalde een scheidsrechter gezag uit

'

dat waar hij mee bezig was niets met voet-
bal te maken had. Hij begon gelijk te ram-
men. Toen heb ik mijn mond maar gehou-
den. Ik heb ook mijn gezin en mijn werk."
Woorden van zomaar een speler die niet

met zijn naam in de krant wil. Maar het
tekent wèl de sfeer tijdens en na een wed-
strijd. Ed Teuben, vroeger scheidsrechter,
jeugdtrainer van SMS heeft gedeeltelijk be-
grip voor de situatie.

„Er moest wat gedaan worden. Daar ben
ik het helemaal mee eens. Aan de andere
kant is het natuurlijk ook de schuld van de
bond zelf. Toen ik scheidsrechter was, was
er geen begeleiding. Nu is dat nog zo. Vroe-

Veel jonge voetballertjes begrijpen de stap
van de HVB om de competitie stil te leggen
niet. Dat moet allemaal uitgelegd worden."

Eerder
„Als coach van de jeugd kun je ook zelf

veel doen. Ik hamer erop dat je speelt voor
je plezier. Je wint er niets bij om te winnen
en tegelijkertijd tegenstanders onderuit te

halen. Bij mij is het zo: winnen is belang-
rijk, maar niet ten koste van alles. Als ik zie

dat een van mijn spelers te grof in de wed-
strijd is of constant loopt te praten tegen
een scheidsrechter gaat hij eruit. Of hij nu

woordig bestuurslid bij Hoofddorp, vindt
de maatregel van de HVB 'mosterd na de
maaltijd'. Dat er wat aan de agressie op de
velden, en dan met name tegen de scheids-
rechters, gedaan moest worden heeft zijn
volledige instemming.
Mols: „Veel eerder had er iets moeten ge-

beuren. We zijn vanaf september aan het
voetballen en in die periode is er zo al het
een en ander gebeurd. Toen had de bond al

moeten ingrijpen."
„Ik vind alleen" dat de maatregel van de

HVB om alles plat te leggen niet goed. Ik
zou voor alleen de senioren gekozen heb-
ben. Want hoe vertel je een jongetje van

delen van Nederland."

Een oplossing voor dit probleem is moei-
lijk. Daar zal veel over gepraat moeten wor-
den. Iedereen zal op een lijn moeten ko-
men omdat het in ieders belang is. Mols:
„Je krijgt altijd wel een opmerking dat de
goeden onder de kwaden moeten lijden. De
bond moet duidelijk laten blijken dat, wil
je voetballen, er ook een scheidsrechter
nodig is. Heb je geen scheidsrechter dan
kun je ook niet voetballen. Er zal een be-

paalde acceptatie moeten zijn naar de man
in het zwart toe en dat zal voor spelers,

coaches en publiek moeilijk zijn. Scheids-

rechters maken fouten en spelers doen dat
ook. Ik heb ooit wel eens gekscherend ge-

zegd als je ziet hoeveel foute passes een
voetballer maakt en hoeveel fouten een
scheidsrechter maakt dan is de scheids-
rechter altijd nog de winnaar. De spelers
moeten er van doordrongen zijn dat de
scheidsrechter er ook voor hun plezier
staat. De scheidsrechter hoort erbij."

Een ideale scheidsrechter, zo vindt
Mols, leidt een wedstrijd en valt niet op.
„Na de wedstrijd moet je kunnen zeggen:
'het was een goede wedstrijd. Wie was die
scheidsrechter eigenlijk?' Dan heb je het
goed gedaan. Ik ken genoeg scheidsrech-
ters. Ze hebben allemaal de intentie om
een wedstrijd leuk en goed te leiden. Dat
moeten de spelers eens begrijpen. Voor
zo'n man is het ook een hobby want anders
zou hij er niet zijn. Men moet er van door-
drongen zijn dat er alleen gespeeld kan
worden met een scheidsrechter." „Zelf heb
ik 28 jaar gevoetbald. En ik was echt geen
lievertje en ik roerde mijn mondje ook wel.
Maar ik bleef altijd netjes. Nooit een schor-
sing of boeking gehad. Zo kan het ook. Wij,
als bestuur van Hoofddorp, hebben ook
duidelijk gesteld dat iedere speler en ieder
team zijn eigen verantwoordelijk moet
kennen. Wij zullen absoluut niet schro-
men om maatregelen te nemen als een spe-
ler of team betrokken is bij wandaden of
staken van wedstrijden. Wij hebben een
goede naam bij de bond en dat willen wij

graag zo houden", aldus Hans Mols.

Enkele reis

Ook de KNBSB (honk- en softbalbond)
heeft de laatste jaren moeten ervaren dat
de agressie op de velden zijn tol heeft ge-

ëist. Vorig seizoen bedankte een groot aan-
tal scheidsrechters voor de eer om zich als

'kop van Jut' te laten behandelen. Scheids-
rechterscommissionair Cees Bouterse, in

het verleden zelf internationaal scheids-
rechter, stuurde een brief naar de vereni-
gingen. Het gedonder moest maar eens af-

gelopen zijn. De bestaande gedragsregels
moesten maar eens worden aangescherpt.
Praten en discussiëren over feitelijke be-
slissingen worden in het nieuwe seizoen
taboe. Degene die daar doof voor is, wordt
als eerste beloond met een enkele reis

kleedkamer. In 1991 is aan de hoofdklas-
sers honkbal een brief gestuurd waarin
melding gemaakt werd van strenger optre-
den van de scheidsrechters. Het betrof met
name het 'verbale geweld'. Afgesproken
was, en dat zal nu ook gaan gelden voor het
hele corps: 'discussies/vragen over feitelij-

ke beslissingen dienen tot het verleden te

behoren. Spelers en coaches die proteste-
ren op feitelijke beslissingen dienen on-
middellijk van het veld verwijderd te wor-
den. Het demonstratief gooien met spel-

materiaal dient eveneens met verwijdering
te worden bestraft', zo staat in de brief die

de scheidsrechters onlangs ontvingen en
die niets te wensen over laat.
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KADOOTJE
DE KRANT?
U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dan de

krant in de gaten. Want als u die leuke felicitatieadvertentie

van uw geliefde, uw echtgenote of -noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet eh... jarig. U vindt

ze onder mededelingen.

MiCRO's
in deze krant
tel: 020-5626271
6x: 020-6656321

onze abonnee
Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad móet. Dat is tenminste

mijn mening. Ik weet anders geen krant die zo indringend over onze

gemeente schrijft als die krant dat doet. Duidelijk en helder zonder

flauwekul. M'n dochter die een paar straten verderop woont, denkt er

net zo over.

Om te bewijzen hoe goed die krant gelezen wordt... Mijn hond was

laatst spoorloos en ten einde raad heb ik in de krant een Micro-ad-

vertentie geplaatst. Geloof het of niet, maar op de dag van ver-

schijning kreeg ik meteen een telefoontje en had ik m'n hond

terug.

De redactie durft ook wat te zeggen als er

iets in de gemeente speelt waar ze

het niet mee eens is. En je kunt

merken dat ze door de heren ->^*-

ambtenaren serieus worden

genomen. Nee, die krant kan voor

mij niet stuk.

Vorige maand is er een nieuwe bezorger gekomen die

mij op z'n eerste dag per ongeluk had overgeslagen. Ik me-

teen bellen natuurlijk. Ze brachten 'm zo snel mogelijk. M'n

boze bui was meteen over. Nu gaat het prima, elke week

heb ik 'm in de bus. Een krant om naar uit te kijken.

Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u

een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant

die schrijft over de plaats waar u woont.

'rVa.tlllirllik ^ie ^nlnt moet 'k 'lc ') ':)en Omdat ik graag wil weten

' ' wat zich in mi|n omgeving afspeelt. Ter kennismaking

ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ12,-

Zandvoorts vAvA
1 Nieuwsblad V^
Naam: (m/v)
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Ë i 1 Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: 93.432 winnaars! 1 | |

De januari-trekking, met een prijzenpot die
vanwege de vele nieuwe leden groter is dan
ooit, leverde maar liefst 93.432 winnaars op.
Dat zijn er vijfentwintigduizend méér dan in

december!
De hoofdprijs van een ton viel op lotnummer
2281 ST 15, en de PostcodeStraatprijs -

postcode 6227RK - werd 20 keer uitgereikt

aan alle leden in de straat waar de meeste
prijzen vielen, de D. van Havenstraat in

Maastricht . Nog maar even en dan trekken
we in maart de SuperKwartaalprijs van één
miljoen gulden. Aarzel niet en vul de WIN-
EEN-MILJOEN-BON in. Vooreen tientje per
maand doet u al mee, én speelt u bovendien
gratis mee met Hitbingo!

Opnamen Hitbingo!
Bent u deelnemer van de Postcode Loterij?

Heeft u de postcode cijfers 1311 (Almere),

6823 (Arnhem) ot 7891 (Klazienaveen)? Dan
kunt u zich aanmelden voor de volgende
opnamen van Hitbingo. Bel op weekdagen
tijdens kantooruren 02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! B

ITSLAG TREKKING JANUARI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
„^ „~ januari 1 992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van januari verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode als de winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.

1033 JD
1034 GH
1051

1051 XG
1053
1057 DX
1058 CE
1058 TX
1062
1065
1068
1069 KA
1069 NK
1078
1078 KZ
1079
1079
1092
1094 ET
1094 EX
1098 PW
1106
1106 GE
1107 WL
1141 JH
1151 EH
1161

1161 TT
1181 CZ
1211 NP
1212 DS
1214
1214 HH
1216
1251 VM
1276
1276
1314 JA
1338
1354 CJ
1355 EN
1357
1391

1401

1421 XJ
1435 NX
1501

1505 HD
1521 BE
1561 BB
1562 TH
1622 DP
1622 JN
1625 HE
1625 WP
1625 WP
1645 TR
1689
1716
1735 GB

50,-

25,-

10,-

25,-

10,-

50,-

25,-

500,-

70,-

10,-

10,-

25,-

100,-

10,-

1000,-

10,-

10,-

10,-

25,-

25,-

50,-

10,-

25,-

25,-

50,-

500,-

10,-

25,-

25,-

25,-

50,-

10,-

100,-

10,-

50,-

10,-

10,-

25,-

10,-

25,-

100,-

10,-

10,-

70,-

25,-

500,-

10,-

25,-

25,-

100,-

50,-

100,-

50,-

25,-

100,-

500,-

500,-

10,-

10,-

25,-

1741 SH
1742 GB
1781 XN
1785 HJ
1785 KS
1788

100,-

25,-

25,-

50,-

25,-

10,-

2573 HJ
2586
2586 VP
2592
2592 EM
2596

25,-

10,-

25,-

10,-

25,-

10,-

6227 RK
POSTCODESTRAATPRIJS

ƒ3.000,-

1788 AS
1788 GD
1788 PB
1795 JN
1813
1813 PA
1947
1991 HE
2013 CB
2022 XM
2034 CA
2111 CH
2172
2181 TP
2231 KM
2231 WS
2243 BD
2264 SN
2265
2282 EN
2284 AX
2284 TB
2285 SL
2286
2286 CS
2286 RL
2316
2321 AT
2321 SN
2353 KL
2396 GC
2512 HC
2513
2513 VN
2515 SW
2516 JH
2516 WC
2525 JD
2531 GA
2532 BK
2533 HD
2533 KJ
2547
2547 TJ
2551 WB
2565 CM
2565 RM
2571

25,

50,

50,

50,

10,

50,

10,

50,

100,

50,

25,

50,

10,

25,

25,

25,

50,

25,

10,

50,

25,

100,

25,

10,

100,

25,

10,

25,

25,

50,

50,

500,

10,

500,

50,

25,

50,

50,

25,

100,

25,

50,

10,

100,

50,

100,

50,

10,

2624 KB
2624 XK
2628 JE
2631 JC
2715 AN
2715 XP
2725 DJ
2741 TX
2761 GR
2771
2807 LE
2811 VB
2902 BA
2904 TH
2905
2905 VL
2911
2921
2931 TJ
2941 TM
3011
3012
3028 ER
3035 AC
3042 VE
3043 PR
3051
3051 LJ

3054
3068 BX
3068 LX
3068 XJ
3073 CH
3073 TM
3074
3074 GD
3077 HB
3081 JH
3081 ZV
3084
3085 GB
3085 KW
3112 AG
3112 DS
3112 VX
31 19 CR
3136 EJ
3137

25,

50,

25,

50,

100,

25,

25,

1000,

1000,

10,

100,

25,

50,

25,

10,

25,

10,

10,

25,

100,

10,

10,

25,

25,

25,

50,

10,

25,

10,

25,

25,

25,

25,

25,

10,

25,

25,

500,

500,

10,

500,

500,

500,

50,

1000,

50,

25,

10,

3137 DE
3171 PV
3181 BM
3181 RC
3181 TM
3191 DJ
3191 VW
3192 AL
3193 PL
3202 VK
3206 HM
3208
3208
3221
3231
3232 SK
3245
3281 XK
3291 XA
3297 AS
3328
3329 KC
3331 KM
3332 KC
3335
3371

25,-

100,-

50,-

50,-

25,-

50,-

50,-

100,-

25,-

25,-

25,-

10,-

10,-

10,-

70,-

25,-

10,-

50,-

50,-

50,.

10,-

100,.

25,-

25,-

10,.

10,-

3842
3844 CX

'

3882 GP
3905 DM
3906 AJ
3956 ND
3971
3971 SG
3972 DD
4005
4143 GC
4251 WE
4254
4255 HC
4301 VK
4307 AM
4328 BT
4331 HS
4374 BK
4382 AL
4388 KJ
4461 NR
4537 TE
4551 VH
4561 KD
4561 WG

10,-

25,-

25,-

700,-

25,-

25,-

10,-

50,-

25,-

10,-

25,-

50,-

10,-

50,-

25,-

25,-

25,-

500,-

50,-

50,-

25,-

50,-

25,-

1000,-

50,-

25,-

Gran Dorado Prijzen
1112 LG
1831 BV
3314 NM

06
12
06

3633
3765

3372 XK
3401
3431 VL
3438 TX
3443 TD
3448
3461 EG
3515 VB
3532 XR
3554
3605
3705 TJ
3706
3706 CH
3721 KW
3722 EC
3723
3723 JR
3760
3765 EX
3769
3771 LG
3816 KH
3818
3832

/lOO- 4

~M

XT
CE

02
01

100,

10,-

25,-

25,-

50,-

10,-

25,-

50,-

25,-

10,-

10,-

25,-

10,-

25,-

25,-

100,-

10,-

25,-

10,-

25,-

10,-

100,-

50,-

10,-

10..

4564 DL
4567 CT
4576 EE
4587 BD
4661
4661 DW
4664 PJ
4671
4671 EE
4708 DE
4708 EH
4724 SH
4731
4811 ZT
4812
4812 HC
4814 ED
4814 JC
4817
4818 PC
4827 CH
4844
4849 BG
4904 MB
5021 HG

500,

50,

50,

25,

10,

100,

100,

10,

50,

25,

1000,

50,

10,

25,

10,

500,

50,

100,

10,

25,

100,

10,

25,

25,

1000,

5021 RG
5022 HE
5037 JC
5042
5042 LD
5061 SJ
5066 AJ
5080 AD
5122 HR
5133 VH
5141 JM
5142 VM
5143 TK
5143 TK
5151
5151 MP
5151 TD
5216
5223 EJ
5223 VE
5231 DR
5233 HT
5235 DZ
5282 VN
5351 RR
5402 KL
5503 ST
5505 RB
5571 KV
5581 BP
5581 VP
5582 GA
5612
5612 HV
5615
5624 AN
5625
5628
5632 MP

25,

25,

50,

10,

25,

25,

25,

25,

25,

25,

100,

100,

25,

25,

10,

25,

50,

10,

100,

25,

50,

25,

1000,

50,

25,

50,

25,

50,

25,

25,

25,

25,

10,

25,

10,

100,

10,

10,

50,



Dierenbladen

beschrijven

de karakters

OM IN de sfeer van de ande-
re onderwerpen op deze
pagina te blijven, hebben

we deze keer ook eens de die-

renbladen op hun inhoud be-
keken. Artikelen in de trant
van een onderzoek naar de ge-

zondste dierenvoeding of een
test van kattebakvulsels trof-

fen we niet aan, maar mis-
schien was onze blik in deze
bladen daarvoor tè incidenteel.
Uit navraag bleek namelijk dat
soms wel degelijk aandacht
wordt besteed aan kritische
produktbeschouwingen.

door Gerrit Jan Bel

Wat sommige dierenbladen wel
brengen zijn rasbeschrijvingen,
waaruit blijkt wat voor dieren dit

zijn, welk karakter ze hebben e.d. Zo
komt in het januari-nummer van
Ome Hond het jonge Duitse ras Eu-
rasier aan bod. Uit het jaaroverzicht
blijkt dat op die manier in 1991 de
volgende rassen werden doorge-
licht: Jack Russel Terriër, West
Highland White Terriër, kortharige
Schotse Herdershond, Vastgötas-
pets, Tatrahond, Ierse Waterspa-
niël, Chinese Shar-Pei, Picardische
Herderhond, Duitse Dog, Labrador
Retriever, Zwarte Russische Ter-
riër, Hollandse Herder langhaar en
Spaanse jachthondenrassen.
In Onze Hond ook iedere maand

een overzicht van kenneladressen
en ras- en kynologenclubs. Maar
hierbij de kanttekening dat deze in-

formatie niet volledig is omdat hier
voor iedere vermelding moet wor-
den betaald. Een ander honderiblad
is Dogs With Spirit. In het januari-
nummer beschrijvingen van de Do-
bermann, de Karabash, de Manches-
ter Terriër en de Zweedse Lappen-
hond.
Cat News (december/januari) be-

schrijft Colour-Point en de Maine
Coon, tweelangharige kattesoorten.

Biologisch geteeld
Biologisch geteelde aardappelen

zijn kwalitatief beter dan de meer
traditionele rassen. Tot deze conclu-
sie komt de Consumentenbond na
onderzoek van achttien verschillen-

de aardappelrassen. Deze alternatief

geteelde aardappelen hebben min-
der last van ziektes, groene en blau-
we plekken en bevatten minder ni-

traat en cadmium dan de traditione-

le . aardappelsoorten. Men vraagt,

zich wel af of de prijs van biologi-

sche aardappelen niet omlaag kan.
In totaal werden 49 partijen van 25

kilo aardappelen, verpakt in porties
van anderhalf tot vijf kilo, onder-
zocht. Daarbij werd gekeken naar de
aanwezigheid van ziektes, groene en
blauwe plekken en de hoeveelheid
nitraat en cadmium. Van de elf ge-

teste biologische partijen zijn er
acht goed of zeer goed. Dit in sterke
tegenstelling tot de 38 traditionele
partijen waarvan er slechts negen
goed tot zeer goed werden genoemd.
Van de biologische aardappelen is

vooral het ras Santé succesvol. Alle
vier onderzochte partijen bleken on-
berispelijk. Het ras Escort daarente-
gen kreeg tweemaal het predikaat
matig.
Van de geteste traditionele aard-

appelen werden vier van de vijf par-
tijen Eigenheimers als slecht beoor-
deeld. Datzelfde geldt voor drie van
de vijf partijen Bintjes. Het onder-
zoek is gepubliceerd in de Consu-
mentengids van februari.

Belastingprogramma's
Miljoenen mensen moeten ieder

jaar weer hun belastingbiljet in (la-

ten) vullen. Voor de doe-het-zelvers
zijn er verschillende belastinggidsen
op de markt. En de laatste jaren zijn

daar vaak speciale computerpro-
gramma's aan toegevoegd en die ne-
men u een hoop werk uit handen.
Om de prijs hoeft u het in ieder geval
niet te laten, zo concludeert de Con-
sumentengeldgids (no. 1) die een
aantal van deze programma's testte.

Maar hoe gemakkelijk ze ook zijn,

de hulp van de belastinggids hebt u
er nog steeds bij nodig, zo wordt
gezegd. Met name vanwege het ge-

bruikersgemak en de kwaliteit ging
de voorkeur uit naar de program-
ma's van Elsevier en Kluwer.

Sportvissers
Een warmtepak is in de koude

maanden een belangrijk attribuut
voor de sportvisser. Het blad Sport-
vissers (januari) zette tien gangbare
merken op een rij. Het Visblad (fe-

bruari) beschrijft een aantal goede
visstekken van het Twentekanaal,
dat vooral faam geniet als karperwa-
ter.

Gehandicapten
Tot de vele mogelijkheden die de

computer allerhande gebruikers
biedt, moeten ook de programma's
worden gerekend die speciaal zijn
ontwikkeld voor gehandicapten.
Daarbij kan worden gedacht aan
brailleprogramma's, de mogelijk-
heid letters op het scherm een zoda-
nig formaat te geven dat zij goed
leesbaar zijn en het (door middel
van een computerstem) voorlezen
van teksten.
Degenen die over een modem be-

schikken hebben de mogelijkheid
deze programma's via diverse bulle-

tin boards te verkrijgen. Heeft men
geen modem dan kan contact wor-
den opgenomen met de heer H.
Olofsen, Cornelis van der Linden-
straat 17 éénhoog, 1071 TE Amster-
dam, tel. 020 - 6760259.

Wekélijkse^ëëkmedia-pagiiva gewijd aan riie

Dierenambulance: hollen of stilstaan
DE DIERENAMBULANCE is liefde-

werk-oud papier. Slopend voor de
vrijwilligers, waar altijd gebrek

aan is. We gingen een middagje mee
met de ambulancedienst voor Haarlem
en Omstreken. Vooraf werd er al voor
gewaarschuwd: het wordt hollen of stil-

staan.

door Everhard Hebly

Wie ooit een dierenambulance met gierende
banden, zwaailichten en loeiende sirenes de
bocht om ziet komen, weet dat er iets mis is

met de rijder. Dieren hebben een andere
plaats in deze samenleving dan mensen en het
is leuk dat er een dierenambulance uitrukt,

maar het is niet toegestaan dat ze voor een
hond, kat of cavia in nood de verkeersregels
aan hun laars lappen. Zoals de rijder die
meende met zwaailichten het rode stoplicht te

kunnen negeren. De man reed zijn bus volle-

dig in de vernieling.
Dierenambulance Haarlem en Omstreken

is de enige ambulancedienst van Nederland
die is aangesloten bij de Dierenbescherming.
Volgens Lydia Castrop, Hoofd Dierenambu-
lance, zijn alle overige ambulancediensten in
particuliere handen. „Een groot voordeel voor
ons is dat de vrijwilligers nooit dieren thuis op
hoeven te vangen. We brengen de dieren di-

rect naar het asiel. Behalve parkieten en pape-
gaaien, die neem ik zelf mee naar huis, want
die kunnen niet in het asiel."

„Als ik een nieuwe auto nodig heb, krijg ik
die van de Dierenbescherming. Er is wel on-
derlinge strijd tussen dè verschillende ambu-
lancediensten, maar ik heb er zelf niet zoveel
problemen mee. In het telefoonboek van
Haarlem staan twee ambulancediensten en
over het algemeen bellen mensen beide. Dan
is het maar net, wie er het eerste is. Het klinkt
een beetje negatief, maar voor die particuliere
ambulancediensten is het toch handel. Als ze

• Lydia Castrop levert een kat af in het asiel Foto Bram de Hollander

ons een vrachtje kunnen afpikken doen ze
het."

„Ik was eens op weg naar een doodgereden
hond. Komt er halverwege een andere ambu-
lancewagen achter me rijden. Hij schiet me op
goed moment voorbij, snijdt me half en was
dus eerder bij het ongeval. Dan stap ik niet

eens meer uit, maar rijd ik gewoon weer naar
huis want ik ga er geen wedstrijd van maken.
Daar leen ik me niet voor. We hebben geen

andere rechten dan overige weggebruikers."

Slopend
Lydia Castrop kwam drie jaar geleden in

aanraking met de dierenambulance.' Ze had
problemen met haar eigen hond: hij liet haar
het huis niet meer in. „Daar kon dat beest
niets aan doen, want hij had een hersenbe-
schadiging. De dierenambulance heeft me

toen geholpen en de volgende dag kwamen ze
vragen of ik wilde collecteren voor ze. Dat heb
ik gedaan en later kwam de vraag of ik de
telefooncentrale af en toe wilde bemannen.
Nu ben ik het hoofd van de Dierenambulance
Haarlem en Omstreken."
„Ik denk dat ik dit nog drie jaar volhoud,

want het sloopt je echt. Je hele leven draait 24
uur per dag om de dierenbescherming. Ik zit

soms weleens te vloeken, want ik heb geen dag
meer voor mezelf. Ik ben altijd stapelgek op
dieren geweest, ik ben er echt knettergek mee
en dat moet ook wel, want anders houd je dit

niet vol. Bovendien moetje verantwoordelijk-
heidsgevoel hebben om dit werk doen."
De telefooncentrale is namelijk 24 uur per

dag en zeven dagen per week bemand (onder
de twintig vrijwilligers overigens slechts drie
mannen) en dat vergt de nodige flexibiliteit

van degene die dienst heeft. In noodsituaties
moet bij nacht en ontij worden uitgerukt.

Riem
De Dierenambulance Haarlem e.o. had vo-

rig jaar 2400 ritten. De telefoon staat soms
roodgloeiend. Op andere dagen echter is er
gewoon niets te melden. Geen aangereden
hond, geen zwervende kat, zelfs geen zieke
vogel. Het is hollen of stilstaan. Dit keer is het
dus stilstaan. Zelfs in het asiel en het dieren-
pension is weinig te beleven. De meeste hon-
dehokken zijn leeg. Aan katten is in het asiel

nooit een gebrek. Veel ongelukken met hon-
den kunnen voorkomen worden volgens Ca-
strop.

„Ik zeg het zo vaak: houd honden toch eens
aan de riem. Maar ja, iedereen is van mening
dat zijn hond niet plotseling oversteekt of
wegloopt. Het is gewoon een kwestie van een
riem. Het is voor ons ook niet altijd prettig om
een hond van straat te halen, want het is bijna
altijd fataal. We verlenen geen eerste hulp.
Het is inladen en als de duvel met het dier
naar een dokter."

Dierenarts is chirurg, tandarts en internist
6TTET KLINKT wat afge-

rfl zaagd, maar toen ik een
"""- jaar of zeven was wilde
ik al dierenarts worden. Ik
vind het enorm leuk om met
kleine huisdieren te werken,
het is heel afwisselend." Sylvia
Singewald is alweer elfjaar
dierenarts en maakt deel uit
van de praktijk Westeinder in

Aalsmeer.

Sylvia Singewald en haar collega
Joep van Seters zijn een soort Ma-
nusje-van-alles, want ze verrichten
zo'n beetje het totale scala handelin-
gen die maar denkbaar zijn voor een
dierenarts. Sylvia: „Je bent alles te-

gelijk. Chirurg, tandarts, internist

en noem maar op. Toen ik elf jaar
geleden mijn opleiding afrondde,
had ik les gehad over alle dieren.

Tegenwoordig specialiseert men
zich eerder. Na mijn opleiding wist
ik niet precies wat ik wilde en ik heb
dan ook van alles gedaan. Ik heb
zelfs een halfjaar in een dierentuin
gewerkt. Sinds 3,5 jaar werk ik nu
hier in Aalsmeer en Leimuiden met
uitsluitend de zogenaamde kleine
gezelschapsdieren en dat bevalt pri-

ma."
Ze spreekt van afwisselend werk.

„Het spreekuur is het leukste. Ver-
der hebben we elke dag wel twee of

drie operaties, daartoe reken ik ook
röntgenfoto's en sterilisaties. Opere-
ren doen we meestal zonder dat de
eigenaren van het dier erbij zijn. Het
is in het verleden een paar keer voor-
gekomen dat mensen flauwvielen,
vandaar. Maar de meesten willen er

niet eens bij zijn. Toen mijn eigen
hond gesteriliseerd moest worden,
heb ik het door mijn collega laten

doen, want ik was veel te nerveus. Ik
had er een hele nacht wakker van
gelegen."

Keizersnede
„We voeren in principe alle opera-

ties zelf uit in Aalsmeer, behalve als

het zeer specialistisch werk betreft

zoals botoperaties. Ik heb bijvoor-

beeld ook nooit een vis op de opera-

• Sylvia Singewald onderzoekt een zenuwachtige Jack Russell Terriër

tietafel gehad, want zelfs daar zijn

specialisten voor. De allerleukste
operaties zijn de keizersneden bij

honden en katten. De eigenaren blij-

echt wakker van, maar het blijft

naar, ook al is het vaak beter voor
het dier. Ik weiger om gezonde die-

ren in te laten slapen. Het komt wel

'Nog nooit een vis

op operatietafelgehad

'

ven er dan meestal wel bij en dat is

wel nodig ook om al die puppies op
te vangen."
Het meest vervelende aspect van

de dierenartspraktijk is het laten in-

slapen van huisdieren. „Ik lig ér niet

voor dat mensen hun pas drie jaar
oude hond willen laten inslapen om-
dat ze er last van hebben of omdat ze
hem niet de baas zijn. Daar werk ik
niet aan mee. Het ligt anders als het
dier pijn lijdt en geen enkele behan-

Foto Bram de Hollander

deling meer helpt. Dan adviseer ik

het wel, maar het blijft uiteindelijk

de beslissing van de eigenaar. Maar
er zijn wel gevallen dat het niet eer-

lijk is tegenover het dier om te lang
te wachten met het laten inslapen."

Vind je het niet wat overdreven dat
-mensen met een zieke hamster naar
de dierenarts gaan om het dier te

laten redden?
„Nee, helemaal niet. Je kunt je net
zoveel hechten aan een hamster of
parkiet als aan een hond of kat. Ik
zie het verschil niet zo. En dat blijkt

ook uit de vele reacties die je altijd

krijgt. Men is over het algemeen heel
dankbaar als het dier hersteld is. Of
het nu om een konijn of hond gaat."

Chinchilla's in opmars als huis
DE CHINCHILLA is opnieuw ontdekt, als huisdier deze keer.

Een paarjaar geleden was het eekhoornachtige diertje

vooral geliefd hij kledingproducententen, die de vacht van
de dieren verwerkten tot bontjassen en andere kledingstukken.
Maar de strijd tegen de jacht op pelsdieren wordt steeds heviger

en inmiddels is het beestje in opmars als huisvriend.

door Johan Moes

Nora van Zalinge: 'Chinchilla's zijn net knuffeldiertjes'

Foto Bram de Hollander

Het is dan misschien nog geen
rage, maar steeds vaker neemt de
chinchilla de plaats in van de ham-
ster, de cavia en zelfs de hond en de
kat. In Animal World, een dieren-
winkel in Amsterdam-West, zijn de
chinchilla's te bewonderen en het is

één van de weinige winkels waar het
beestje ook te koop is.

Vooralsnog is de chinchilla als

huisdier iets bijzonders, zegt Nora
van Zalinge, eigenaresse van de die-

renwinkel: „Ik verkoop er nu gemid-
deld twee of drie per maand, maar
het is duidelijk dat dat langzaamaan
steeds meer wordt. Ik denk dat veel
mensen er nu eindelijk achter ko-
men dat het eigenlijk heel leuke en
lieve diertjes zijn."

„Chinchilla's zijn net knuffeldier-
tjes, ze zijn alleen in vergelijking
met cavia's en konijnen vrij duur.
Een cavia heb je al voor minder dan
35 gulden, maar voor een chinchilla
ben je al gauw tussen de honderd en
honderdvijftig gulden kwijt. De prijs

is nogal afhankelijk van de kleur:
chinchilla's met een bijzondere
kleur zijn duurder dan andere."
„De beestjes zijn heel geschikt als

huisdier. Het zijn, net als de eek-
hoorns, wollige springdieren. Daar-
om hebben ze een hoge kooi nodig,
waarin ze moeten worden opgeslo-
ten als ze alleen zijn. Maar als de
baas van het beestje thuis is, hoeven
ze niet in de kooi. Als je er één aan-

schaft als hij jong is, kan hij heel

tam worden en dan komt hij ook uit

zichzelf bij je zitten. De chinchilla is

een echt nachtdier. Hij slaapt tot een
uur of drie, vier 's middags, waar-
door het voor sommige mensen die

overdag werken een ideaal huisdier

is."

De 'knuffelbeesten' zijn echter

niet de enige dieren die bij Animal
World te koop zijn. Van Zalinge

heeft ook muizen, konijnen en woes-
tijnratjes in de aanbieding. Het
meest populaire huisdier is op dit

moment volgens haar de Russische"

hamster. „Dat is ook een heel goed-

koop, leuk en lief klein diertje, veel

kleiner dan een gewone hamster. Hij

is vooral bij kinderen populair."

Vergunning
Alleen voor de trouwe viervoeters

kan de klant niet terecht in een ge-

wone dierenwinkel, ook niet in Ani-

mal World. Maar als het aan Van
Zalinge ligt, komt daar in de toe-

komst verandering in.

„Het is een beetje onzin dat eige-

naars van dierenwinkels niet een
vergunning kunnen krijgen om in

hun winkel ook honden en katten te

mogen verkopen. Als ik een konijn
kan verkopen, kan ik ook een kat
verkopen: als ik slecht ben voor een
konijn zal ik ook slecht zijn voor een
kat en omgekeerd. Eigenaren van
dierenwinkels moeten zeker de kans
krijgen om in het bezit van zo'n ver-

gunning te komen."
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Diervriendelijke

Cosmeticagids
De eerste Nederlandse cosme-

ticagids van diervriendelijke
cosmetica is deze maand uitge-

komen. Via deze gids kan de
consument nagaan welke cos-

metica niet op dieren is getest.

Er staat een overzicht in van 61

merken waarvoor minstens vijf

jaar geen dierproeven zijn ge-

daan. De gids is uitgegeven door
ProefkoNEEN, een samenwer-
kingsverband van vier Neder-
landse dierenbeschermingsor-
ganisaties.

Om in de gids te worden opge-
nomen moet een beleidsverkla-
ring worden afgegeven, waarin
de fabrikant verklaart ook in de
toekomst af te zien van dier-

proeven. In de gids wordt verder
aangegeven welke produkten
geschikt zijn voor vegetariërs
en veganisten, die behalve van
vis en vlees ook afzien van zui-

velprodukten.
De gids is gratis aan te vragen bl]

proefkoNEEN, tel. 070-3246271.

Kattenscheurkalender
Hoe leert u uw kat de krab-

paal te gebruiken? Wat te doen
als uw kat allergisch is voor
vlooien? Dat zijn enkele wetens-
waardigheden die te vinden zijn

in de kattenscheurkalender. De
kalender bevat daarnaast veel
foto's.
De kalender is verkrijgbaar in de

kantoorboekhandels en warenhuizen
en kost ƒ 17,50.

Woordzoeker
Steensoorten. Van links naar

rechts en omgekeerd. Van boven
naar beneden en omgekeerd. Van
linksboven naar rechtsonder en om-
gekeerd. Van rechtsboven naar
linksonder en omgekeerd. Sommige
letters worden twee keer gebruikt.
De overige letters vormen, achter el-

kaar gezet, van boven naar beneden
de namen van twee steensoorten.
Amber - bag - bagge - bom - camee -

carneool - eoliet - erts - eterniet - gem
- gemma - gips - git - gneis - grind -

griott - kies - kiezelsteen - klei -

kwarts - leem - lei - leisteen - loss -

mica- meteoorsteen - olivijngesteen-

te - oöliet - plavei - puimsteen - pur-
persteen - talklei - topaas - tufsteen -

ulviet - zand.

Oplossing puzzel vorige week: globe-

trotter

1
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Wegwijs in onderwijs

Technische Opleidingen

Umond MTS

4-jarige middenkaderopleiding (MTS)

• Bouwkunde
• Restauratietechniek

• Weg- en waterbouwkunde
• Werktuigbouwkunde
• Produktietechniek

• Installatietechniek

• Procestechniek
• Milieutechniek

• Elektrotechniek

• Energietechniek

• Elektrische installatietechniek

• Elektronica

• Computertechniek
• Commerciële Techniek
• Besturingstechniek

• Motorvoertuigentechniek

• Operationeel Technicus

Umond
Col lege

Nautische Opleidingen

Maritiem Instituut Umond

Het Umond College, met het oog op jouw toekomst.

onderwijs lokatie

Umond MTS
Roos en Beeklaan 4, 2071 TD Santpoort-Noord

(5 min. lopen van NS-station Santpoort-Noord)

Tel. 023 - 38 31 34

Vrijdag 14 februari 1992
van 15.00 - 17.00 en 19.00 - 21.30 uur

4-jarige lange Vakopleiding

• Werktuigbouwkunde
• Elektrotechniek

2-jarige korte Vakopleiding

• Elektrotechniek

• Bouwkunde
• Werktuigbouwkunde
• Motorvoertuigentechniek

1-jarige dagopleiding

• Oriënteren

• Schakelen

Avond- en deeltijdopleidingen

OPEN HUIS
onderwijs lokatie

Maritiem Instituut BJmond
Kanaalstraat 7, 1975 BA Umuiden (bij de sluizen)

Tel. 02550-1 9016

Zaterdag 15 februari 1992
van 10.00 - 15.00 uur

4-jarig nautisch onderwijs

lange opleiding

• Maritiem Officier

• Operationeel Technicus

3-jarig nautisch onderwijs

lange opleiding

• Scheepswerktuigkundige A (MA)

• Stuurman / Werktuigkundige

Zeevisvaart onbeperkt (SW4)

2-jarig nautisch onderwijs

lange opleiding

• Scheepswerktuigkundige

Kleine Handelsvaart (W4)

• Stuurman Kleine Handelsvaart (S4)

• Stuurman / Werktuigkundige

Zeevisvaart NW-Europa (SW5)

2-jarige nautisch onderwijs

korte opleiding

• Scheepstechnicus

• Schipper / Machinist beperkt

werkgebied

• Stuurman / Werktuigkundige

Kustvisserij (SW6)

Zomercursus
Leerlingen met een MAVO- of LBO-diploma zonder voldoende

cijfers voor wiskunde of natuurkunde stellen wij in de gelegen-

heid van 1 juni tot uiterlijk 8 juli extra lessen te volgen in deze

vakken. De bedoeling is, dat op deze wijze de kans op een

succesvolle studie aan het Umond College groter wordt.

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Voor Havo-5-gediplomeerden is voor alle

studierichtingen een verkorte (3-jarige)

middenkaderopleiding mogelijk

Alle scholen van het Umond College zijn met
het openbaar vervoer uitstekend te bereiken.

Informatie / inschrijving
Een boekje met uitgebreide informatie over alle

opleidingsmogelijkheden en studierichtingen is verkrijgbaar

bij de bovenstaande adressen en tijdens het open huis.

In de periode januari t/m mei vinden er informatiebijeen-

komsten plaats. Hiervoor kan men zich telefonisch bij de

administratie van de betreffende school aanmelden.

Leren met een doel is met plezier
aan de toekomst werken

eu
co

OPEN AVOND: WOENSDAG 12 FEBRUARI
19.00 u.-21.30 u.

Sector Techniek (MTS en KMBO)
Vlaardingenlaan 25
Afd. elektrotechniek, motorvoertuigentechniek
Opleiding voor Volwassenen
Tel. 020-6154354

Meer en Vaart 5
Afd. bouwkunde, werktuigbouwkunde
Tel. 020-6190251

Sector Economie
Dongestraat 12
Afd. MEAO en HAVO/MBO
Tel. 020-6719373
Zocherstraat 23
Afd. MMO (ook 25/2, 31/3 vanaf 20.00 uur)

Tel. 020-6121211
Ariane Nozemanstraat 2
Afd. administratie
kort (KMBO)
Afd. detailhandel (KMBO)
Tel. 020-6179092
Waldeck Pyrmontlaan 23

dau ic 1/-AMCCMI Afd - LM0 (ook 25/2, 31/3 vanaf 20.00 uur)
rAr\ Jt ftANbfcN! Tel. 020-6620566
Je kunt je grenzen verleggen op het Europa College door te kiezen voor:
- Een school met internationale aspecten;
- Een modern onderwijsaanbod waarin theorie en praktijk goed op elkaar aansluiten;
- Persoonlijke studiebegeleiding;
- Een school met identiteit.

INTERCONFESSIONEEL ONDERWIJS
VOOR TECHNIEK EN ECONOMIE

Het zal we
op zate

worden in Diemen
ebruari.

Op zaterdag 15 februari a.s. houdt de Hogeschool Holland weer een voorlichtingsdag van 11.00 - 14.00 uur. Interessant als je meer wilt weten over hoogwaardige
HBO-opleidingen. Want we hebbenje veel te bieden. Docenten die dicht bij de praktijk staan. Eigentijdse voorzieningen. Kinderopvang. En een alleszins stimulerende omgeving.

Hoe stimulerend? Dat moetje zelf ondervinden. Hogeschool Holland, Wildenborch 6, 1112 XB Diemen. Goed bereikbaar met openbaar en eigen vervoer.

Stuur de bon in of bel 020 - 5601 234.

Lesplaats Dordrecht, deeltijdstudies Engels, Nederlands, Wiskunde, Economie. Tel: 078-175400.

HBO Alfa

De sector HBO Alfa staat

bekend om zijn hoogwaar-
dige, internationaal georiën-

teerde lerarenopleidingen en
de daarvan afgeleide alge-

mene beroepsopleidingen.

HBO Alfa verzorgt de
opleidingen (vt en dt) tot

tweedegraads leraar Aard-
rijkskunde, Geschiedenis,

Maatschappijstudies, Neder-
lands, Frans, Duits en

Engels.

Voor bezitters van een tweede-
graads getuigschrift ofMO-A
akte Geschiedenis, Neder-

lands of Engels zijn er

deeltijdopleidingen tot

eerstegraads leraar in deze
vakken.

Daarnaast is er binnen de
sector HBO Alfa een
mogelijkheid om af te

studeren in algemene
beroepsopleidingen /

afstudeervarianten *:

- Nationaal gids / Holland
tourist guide (vt en dt),

- Cultuur en beleid (vt),

- Cultuur en beleid inter-

nationaal (vt),

- Kunst, cultuur en educatie (dt),

- Voorlichting, publiciteit en
informatie (vt),

- Tekstschrijven (vt en dt),

- Literatuur en cultuur (dt),

- Training en opleiding* (vt),

- Algemene taalvarianten

Duits, Engels en Frans (vt en dt).

Voor informatie,

tel: 020-5601370 of 5601 286.

HBO Bèta

De sectorHBO Bèta biedt

een up-to-date studie voor
tweedegraads leraar (vt en dt)

in de vakken Wiskunde,
Natuurkunde, Scheikunde,

Biologie, Techniek,

Huishoudkunde, Algemene
economie en Bedrijfseco-

nomie. Tevens kan een oplei-

ding docent Informatica

gevolgd worden.
Speciaal voor (herintredende)

vrouwen is er een versnelde

studie Wiskunde (2e gr.).

Voor bezitters van een tweede-
graads getuigschrift of

MO-A akte Wiskunde, Alge-
mene economie en Bedrijfs-

economie zijn er deeltijd-

opleidingen tot eerstegraads

leraar in deze vakken.

De sectorHBO Bèta geeft

daarnaast gehoor aan de
vraag naar hoog opgeleid

personeel bij overheid en
bedrijfsleven door een aantal

algemene beroepsoplei-

dingen te verzorgen:
- Bedrijfswiskunde (vt en dt),

- Milieukunde (vt en dt),

- Management facilitaire

dienst (vt),

- Consumentenkunde (vt),

- Bedrijfspresentatie (vt),

- Algemeen management (vt).

Voor informatie,

tel.:020-5601279,

5601322,5601377.

HGZOen

Pedagogiek

De sectorHGZO en
Pedagogiek (Hoger

Gezondheidszorgonderwijs
en Pedagogiek) verzorgt op
de praktijk toegesneden

opleidingen voor Verpleeg-
kunde, Gezondheidskunde

en Pedagogiek.

De sector kent de volgende
beroepsopleidingen:

- Verpleegkunde (HBO-V)
(vt en dt),

- Verpleegkunde met vrij-

stellingen (HBO-Vv) (vt en dt),

- 2e graads lerarenopleiding

Verpleegkunde (dt, één- en
tweejarig),

- Verpleegkundige infor-

matica (dt),

- Management voor midden-
kader in de gezondheidszorg (dt),

- Management in de kinder-

opvang (dt, éénjarig),

- Psycho-sociaal werk (vt en dt),

- Gezondheidsvoorlichting

en preventie (vt en dt),

- 2e graads lerarenopleiding

gezondheidskunde (vt en dt)

- 2e graads lerarenopleiding

Pedagogiek (dt)

- Algemene beroepskwalifi-

cerende opleiding pedago-
giek op 2e graads niveau

(onderwijskunde, orthopeda-

gogiek, sociale pedagogiek) (dt),

- Hogere kaderopleiding

pedagogiek op Ie graads

niveau (HKP) (dt).

Voor informatie,

tel.:020-5601236.

HEAO

De sectorHEAO is een
brede managementopleiding
op bedrijfskundig, financieel

en commercieel gebied,

toegesneden op hogere
kader- en staffuncties.

Zowel in voltijd als in deeltijd

worden de colleges in kleine

groepen verzorgd: kwaliteit

door kleinschaligheid.

De sectorHEAO biedt de
volgende studierichtingen:

- Accountancy,
- Bedrijfseconomie,

- Bedrijfskundige informatica,

- Commerciële economie
(Internationaal management
en Marketing management),

- Economisch bedrijfs-

juridisch (Economisch
bedrijfsjuridisch en Human
resources management),

- Economisch linguïstisch (EL),
- European business

administration,(EBA).

EL is een uitgesproken inter-

nationale opleiding met
minimaal éénjaar studie in

het buitenland.

EBA is een volledig Engels-
talige opleiding waarbij af-

wisselend in Nederland en
Groot-Brittannië wordt

gestudeerd.

Voor informatie,

tel.: 020-5601272 of
5601228.

Theologie,

Levensbeschouwing

en Kunst

De Academie voor Theologie,
Levensbeschouwing

en Kunst biedt een aantal

boeiende en uitdagende
studierichtingen. De benade-

ring is open en kritisch.

Er is bij Theologie een tweede-
graads lerarenopleiding

voor het vak Godsdienst
(vt en dt).

Daarnaast biedt Theologie
de studierichtingen:

- Pastoraat (dt),

- Opbouwwerk (dt),

- Media (dt).

Bij Levensbeschouwingen,
Kuituur en Kunst (LKK) is er

keuze uit drie afstudeer-

mogelijkheden:
- LKK studies (dt),

- LKK counseling (dt),

- LKK communicatie (dt).

Voor informatie,

tel.: 020-6600106 (ma. en
do.) en 6600 112 (di. en wo.).

Amsterdamse

Academie

De Amsterdamse Academie
voor Bank en Financiën (AA)
is een unieke voltijdopleiding

van de Hogeschool Holland
en de Vrije Universiteit.

Bedoeld voor mensen die

een loopbaan willen in de
financiële dienstverlening.

Studeren aan de AA bete-

kent onder andere praktijk-

gericht bezig zijn in een
uitdagende omgeving, met

persoonlijke aandacht en met
contacten in binnen- en

buitenland.

Kenmerkend voor de studie:

- gezamenlijke HBO/WO-
propedeuse,

- afstuderen op HBO of .

UNIVERSITAIR niveau,
- integratie van economie,
informatica, management,
organisatie en bedrijfs-

communicatie.
Voor informatie,

tel.:020-5696211.

r
Informatiebon

Ik wil graag informatie over de sector(en):D HBO Alfa D HBO Bèta D HGZO en Pedagogiek D HEAO Theologie Levensbeschouwing en Kunst, D Amsterdamse Academie.

Ik wil graag informatie over de studierichting(en):

Naam: m/v. Adres:

Postcode: , Woonplaats:

n

L_
In open envelop zonder postzegel opsturen naar: Hogeschool Holland, Antwoordnummer 1125, 1110 VB Diemen.

illll
hogeschool holland

x-
Of bezoek een van onze voorlichtingsavonden op 9-4-1992, 14-5-1992 en 20-8-1992 van 19.00-21.00 uur.

Hogeschool Holland, Hoogwaardig HBO.
Multisectorale Hogeschool uitgaande van de stichting voor Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek hoger onderwijs te Amsterdam.

J
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier

Micro-arKertcntici voor zakenman en particulier kunnen

worden ge/et over 1 of 2 kolommen breedte in diverse

lettergrootten.

Particulieren verwij/en wij naar de speciale bon op de

pagiiin „MICRO'S".

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:

ZANDVOOKTS NIKUWSBLAD ƒ0,42 per millimeter.

Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.

U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of

afgeven/zenden aan:

-k Zandvoorls Nieuwsblad, Caslhuisplein 12,

2042 JM Zandvoort;

* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,

Postbus 2233, 1420 AE Uithoorn.

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:

Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmer-
meer, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant,

De Itonde Verier, Aalsmeerder Courant, alle edities

van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad de Pur-

mer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper.

ƒ 6,67 per millimeter.

Sluitingslijd: vrijdag 16.00 uur.

* Informatie over on/c overige aantrekkelijke adverten-

tiecombiuatics in de Micro's xijn op aanvraag op on/e

kantoren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in

rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.

* lïij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten

het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor

wordt ƒ 4,00 in rekening gebiuchl.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(ilil nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 - 1000 AC Amsterdam
De sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voor

plaatsing in dezelfde week.

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Divers personeel gevraagd

Voor ƒ 1650 bepaal je je eigen inkomen!
Word nu nj-instrukteur bij de goedkoopste en beste van Ned,
Evt. met werkgarantie. MICHEL: 020-6853057/070-6291546.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEll/E makelaars o.g. LBJ

Tel. 02507-12614 NVM
UAWLAAB

Winkelpersoneel gevraagd

Binnenkort opent

STERN JUWELIERS
haar deuren in het GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY.
Voor deze topjuwelierszaak vragen wij op korte termijn full- en
parttime verkopers M/V, die uiteraard goed hun talen spre-
ken, bijvoorkeur ook Japans en/of andere Aziatische talen.
Kennis van het juweliersvak is een pré. Schriftelijke sollicita-

ties vergezeld van een recente pasfoto kunnen gestuurd
worden naar: In de Wolken 226, 1186 BP Amstelveen.

Oproepen - Mededelingen

ZATERDAG 15 februari a.s. houdt de
Amsterdamsche Vereenigmg „DE PHILATELIST"

een grote RUILBEURS in het WOESTDUINCENTRUM,
Woestduinstraat 16-24, Amsterdam, van 10.00 tot 17.00 uur.

Bereikbaar met lijn 2, bus 15, toegang GRATIS.

* 50 jr. en nog beeldschoon
Dat is onze tante Moon! Felici-

taties van Marjolein en Judith.

* Alle kunstzwemsters van
De Zeeschuimers duimen
voor jullie, Ditte en Tamara!
Hel veel succes zaterdag!

Anti-snurk shirt
Voor informatie en/of bestel-

len bel 020-6846771 of stuur
een briefje naar: Stichting
Morfeus, Postbus 58022,
1040 HA te Amsterdam.

* Ditte en Tamara heel
veel succes bij de Nederland-
se Judokampioenschappen
kunstzwemmen in Maas-
tricht!! De Zeeschuimers.

Heeft u ook zo'n hoge gasre
kening? Bel nu het gasbedrijf!

• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

* Het is niet te geloven maar
waar, onze ouwe motormuis
wordt 1 1 febr. a.s. 40 jaar.

Je allergrootste fan.

• Het is waar!
Hoera, Bert wordt 40 jaar.

Hartelijk gefeliciteerd.

Wim en Nico.

* Hiep Hiep Hoera
Bert wordt 11-2 40 jaar. Nog
vele jaren, Rini en Herman.

* Hoera, Bert wordt dinsdag
40 jaar. Hartelijk gefeliciteerd.

Sylvia, Fred, Yoni en Terry.

* Nog een paar dagen 49+,
maar dan geeft Sara je een
kus! Van harte!! Dick en Wil.

ledere maandag-woensdag-
vrijdagmiddag peuter
knutselmiddag ƒ 2,50 p.p.

Tel. 19868.

• Jopiko bericht gezien.

Idee leuk Poet en pronk.

• Monica ontmoet Sara!!!

Van harte gefeliciteerd!

Karin en Kees.

* Pap, het leven begint bij

40, dus v.a. dinsdag mag je

echt gaan leven. Raymond en
Cindy.

• Ron, zondag 1,2,3,4 en
nog steeds met plezier, Ireen.

-* Verzamelbeurs Zandvoort
in gemeenschapshuis zon-

dag 9 febr. v. 10 tot 17 uur

veel verzamelobjecten. Toe-
gang gratis. Inl.: 02507-14234.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

* Wist U dat de stem van
008 al vijftig jaar wordt?
Tante Monica, van harte gefe-
liciteerd, Martine en Melanie.

Vrijwilligers

gevraagd

Vrijwilligers gevraagd voor

het aanleggen van bananen-

plantages in de Noord-Oost-

polder. Inschrijfformulieren

gratis verkrijgbaar bij uw
groentehandelaar.

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie

kantoor zijn opgegeven

• verloren/gevonden • weg/aan

komen lopen/vliegen • maximaal

5 regels • alleen voor particulier

gebruik • het aangebodene mag niet

boven ƒ300 uitkomen

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels

• brieven' onder nummer • de verkoop

van uit hobby verkregen artikelen

• woningruil • personeel

gevraagd/aangeboden • onroerend

goed te koop/te huur

gevraagd/aangeboden • commerciële

Micro's

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

Gebruik bij het invullen van uw tekst

de coupon en voor iedere letter, punt,

komma of cijfer één vakje.

Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele

woorden of lettergrepen.

Zoals het voorbeeld aangeeft.

T



SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit

ron beeldbuis euroscarl

stereo teletekst en al

standbediening Adv *2150

1479.
JVC63CMSUPERVHS
STEREO TELETEKSTm

, d HITACHI 63 CM KTV
ft STEREO TELETEKST» 1149.-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

»1999.-
SONY55CMKVX21TD
STEREO TELETEKSTm
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

®1249.-
SHARP 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 28GR5770 70cm flat

square in line quikstart beeld

buis stereo teletekst en af

standbedien ng Adv "2275

E^1695.-
PHILIPS 63 CM 5760
STEREO TELETEKST

1^1445.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

EH&1295."
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKSTm 1145.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

WÊ 875."
45 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantiem 845.-
37 CM AFSTANDBED.m 395.-
37 CM KLEUREN-TVm 385.

Wiï&s^&j
<" ' ':'.

i,. HM"'"-!" s
.

GRATIS 3JAAR

. vrM«c<»ro>

SONY CAMCORDER
F450 TopperiHiFi 3 lux 8x
zoom autofocus "2550m 1849.
KLEINSTECAMCORDER
(Sony) 8mm systeem 5 lux Hl

Fi 6 x zoom autofocus '2395

1449.-
SONY CAMCORDER
F250 Kompakt autofocus
Inkl accessoires Adv '2775

Ö1349.-

TOPMERKCAMCORDER
E10 (Sony) 8mm systeem Hi

Fi stereo 6xzoom 4 lux '2799

3^1679.-
SHARP CAMCORDER
VHS C 12xmotorzoom kleu

ren LCD zoeker Adv '2799

23^1679.-
JVC CAMCORDER
VHS C Super komakt '2199

22^1579--
PHILIPS CAMCORDER
6843 VHS C autofocus '2095

1279.-

JVC HI-FI VIDEO \S
830 TOPKLASSE' VHS HO
hi fi stereo geluid '1899

S1099.-
PHILIPS HI-FI VIDEO
VR6870 Afstandbediening
VHS HQ Hl Fl stereo geluid

Ned Philips garantie' '1995

1049.-
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570 VHS HQ stereo '1999

BLAUPUNKT HI-FI
RTV740 3 koppen VHS HQ
Hl Fl stereo geluid "2295

Effi-r 1299."
PANASONIC HI-FI
F60 4koppen VHS HQ '1894

vSm 1349."
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 Afstandbediening '1110

689.-
HDR520-,

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de ultvlndersl "1319

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD600 3 koppen, voor per-

fekt beeldl Afst bed '1429

779.-
BLAUPUNKT VIDEO"
RTV570 VHS HQ + afst bed
+ barcode leespen '1545 -

ëset 799.
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635 VHSHQ 4 koppen
8 uur afstandbed M695

irarangii

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

»1398.-
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKSTm 1598.-
GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

589.-

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

^1298.-
GRUNDIG 63 CM
LUXE TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST
52KV2527 20 Watt + 4 boxen

1098.
GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

949.-
PANASONIC VIDEO
NVJ 30 VHSHQ 3 koppen
afstandbed +leespen*1733m 849.-I
HITACHI VHS VIDEO
M720 HQ beeldkwaliteit'!

LCD afstandbediend '999

649.-
HITACHI VHS VIDEO
M7303 koppen Adv '1299

\mj 729.
AKAI VHS-HQ VIDEO
VSF10 afstandbed "878

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510 +TELETEKST '1549W 849.-I
PHILIPS VHS VIDEO
302 3 koppen perfekt beeld

LCD afstandbediend M295

779.-
PHILIPS VHS VIDEO
VR6290 HQi Afstandbediend'

Ned Philips garantie' '1195m 579.
ARISTONA VHS VIDEO I

2SB01 VHS HQ inkl af

standbediening Adv "1095

629.
STUNT! VHS HQ-VIDEOl
Inkl afstandbediening'm 479.-
VHS VIDEO-SPELER

329.-
EXPERTI
SONY camcorder CCDF355 1

AKAI video 3-kops VSF310
JVC video 560 'best getest*

SONY midi-set + cd D505 1

SONY MINI-set MHC1200
SONY versteiker TAF417R
SONY tuner + RDS STS370
SONY reverse deck TCRX370

SE
399,
84 9,
779^
299.-
999,
449.-
349r
299,

INDESIT REVERSERENDE
SUPER WASDROGER
Type D950R Droogautomaat die

beurtelings links en rechtsom draait,

speciaal koude luchtprogramma tegen
kreuken van het wasgoed kapiciteit 4 5 kg

droog wasgoed en trommel van
roestvnjstaal Adviespnjs'799

PHILIPS HI-FI STEREO
VHS-HQ VIDEORECORDER
VR6870 Topklasse beeld (HQ) en hl fi

stereo geluidskwaliteit' 8 programma s

autom opnemen tot 31 dagen vooruit 2

videokoppen synthesizer tuner met 48
voorkeuzezenders infrarood afstand-
bediemg Adviesprijs' 1875

PHILIPS MIDI-SET INKL.
CD-SPELER EN BOXEN
Digitale tuner met 20
voorkeuzezenders, Versterker

2x30 Watt, Dubbel cassettedeck,

CD-speler LCD display,

programmeerbaar, Philips 2-weg
boxen Infrarood afstandbe-
diening Adviespnjs*910-

_ . ook

dpp veel
goedkoper is q«» »-

--«!-*»rsss» r-j-s «-»

«•«ass^^SsBS?--
thu.sbezorgd

Zoais

MIELE 1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
TypeW750 Voorlader RVS
trommel EN kuip centrifu

geert tot 1 1 50 toeren p/m bui

tenmantel tweezijdig gee
mailleerd Adviesprijs '2199

SIEMENS WM3380

1265.-
WASDROOG KOMBINATIE
PHILC0103RVS
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine

b*M485.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stunt?anbieding' '1549

®1245.-
PHILIPS 800TOERENm 875.-
BAUKNECHT WA6500m 745.-

Wmm

INDESIT1200TOEREN
TypeW1200WDOJ Voorlader

centrifugegang 1 200trn/min

rvs trommel EN kuip '1399m 979.
1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk Trom
mei EN kuip roestvnjstaal'

ranfpr 869."
HOLL 1000 TOEREN

)Êfw 799."
ZANUSSI 400 TOEREN

Wm 699."
400 TOEREN LUXE

wm 599«"
INDESIT PROMOTIE
Type 2596 Adv '799m 489.-
STUNTl 550 TOEREN!
Type S50LB, Volledige gar

479.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
TypeAWG089 Opvolgervan
de nu reeds legendarische

PHILIPSCC100O echtermet

REGELBARE centrifugegang

tot 850 1 p min Thermisch ge
stuurd eco knop *1495

cSlf 999."
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800 toe

ren centrifuge Adv "1375

Ö1049.-
1000 TOEREN RVS BL

1199,.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen Kwalita

tief uitstekende koeler/vrie

zer Adviesprijs '848

445.
INDESIT 2-DEURS
Type 2023 Tweedeurs 4

sterren kombikast Adv '899

545.-
ZANUSSI 2-DEURSm 595.-
PHILIPS 240 LITER

675.-
BAUKNECHT 2304

725.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV De nieuwe met 260
litermhoud Adviesprijs '1159

SIEMENS KS2648

895.-
Vraarj, opmerking/probleem?

BeldeBCC

INFO-LIJN
020-6474939

Ghd prljs-lnto l.v.m. konkurr«ntlt|

Afd. kQnsumentenbelange'n
Ma.t/mVr. 10.00 tot16.00 uur

: Tijdstip van levering?
,

Bel de BCC :

TIJDENLIJN
020-6476219

tot 16:00 uur:

'

K

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter 2

deurs koel/vries kombinatie

Koelruimte op ooghoogte"

Adviespnjs*979

469.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"~ 769.-
PHILIPS ARG280 K/V

Eftfty 849-"
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/Vm 949.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoering metformica bo

venblad Officiële garantie

Uw 255."
145 LTR. KOELKAST
Coolcraft 1 45 liter 2 sterren For

mica bovenblad Garantiem 345.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075 Tafelmodel
krasvast bovenblad vriesvak

eSët 395."
ZANUSS1 140 LITER

445.-
BOSCH KTF1540Jm 545.-
PHILIPS 160 LITER

575.-
BAUKNECHT 160LTR

\mj 645."

ZANUSSI WASDROGER
type TD50 adv pr 649 -m 399.-
RVSREVERSEREND

Wiw 579."
BAUKN./BOSCH/AEG

EHïÊrv.a629."
PHILIPS/WHIRLPOOL

CONDENSDROGER

E3ET 849."
SIEMENS CONDENS

MIELE DROGER

GaËr 1179."
MERKCENTRIFUGE

\WÈ 169."

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen

219.-
MAGN. DIGITAAL
10 standen digitale tijdklok

en elektronische bediening

!

239.-
SAMSUNG RE570

269.-
SHARP MAGNETRON
Type R2V10, Draaiplateaum 289.-
MOULINEX FM1115

rJïïftl 329."
PHILIPS AVM704WHm 349.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610 20 liter Adv V69

A

(1

379.-
MAGNETRON + GRILL
TOPMERK'23litennhoud 800

Watt digitale klok Adv *999

499.-
BROTHER ER7341
29 liter digitaal draaiplateau

Adviespnjs'899

549.
KOMBI MAGNETRON
STUNT" 3 in 1 l'Maonptrnn

+ hete lucht oven + GRILL

599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180 750W + draaiplateau

799.-
PANASONIC NN8550

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 litennhoud 800 Wattver
mogen en digitale tijdklok~~

899.-

INDES
VAAT-^
WASSE
Type D310, Roestvrijstalen

interieur, 12 couverts 2 o

terende sproeiarmen, 6 progr

,

waterontharder geruisarm
Adviesprijs '1049

699.-
BOSCHVWPS2100"m 769.-
BAUKNECHT VW 3PR

I» 09g." n
MIELE VW G521

"
»1499.-

^
^ \dOCX5C

^
X_^JINDESIT

FORNUIS
Type k5400, Adviespnjs*799

WE 518.
STUNT! GAS-ELEKTRO
De ideale kombinatie koken

op gas en elektrisch bakken
en grilleren Adviespnjs'998 -

E3^
ETNA FORNUIS 14.00

598.-
INDESIT G/E FORNUIS
K5406 Gas elektro '1049-

EHEr 748."
PELGRIM FORNUIS
400IV, Gas elektro fornuis

E3E£ -898."
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV Gas elektro fornuis

Inkl grill draaispit en mixed

grill set Adviespnjs'1425

998.-
ATAG ELEKTRISCH
€FF225/234/275 Adv '1445

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje waar
altijd een plaatsje voor te vin

den is Adviesprijs '595

umj 348. 1

HOLL VRIESKAST

ËaEr 378."
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095, Adv '665m 498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GS D1311, Adv *848

EI^ 648."
STUNT !' VRIESKIST!!

^^ 498."

eS^1098."
ATAG INFRA TURBO
KFF452, Luxe gas elektro

fornuis met hete luchtoven

grill, kookwekker en gratis

kookboek Adviespnjs'1735

1298.-

fé

flj

Al

ri

4

4

m 198.-

i

ATAG KOOKPLAAT ti

GKF334,4-pits Adviespnjs'445
PW

SUPER KOOKPLAAT
4-PITSGASKOOKPLAAT *298

cS^ 348. 1

PELGRIM WASEMKAP
WA15 Adviespnjs'245

128.-
ATAG WASEMKAP
OWA425AN 3 standen '380 •

168.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
HAARLEM

Nu uw favori.t. aankoop vanaf ƒ 30, - par maand, j VUinkalcantrum Schalkwijk
Uw aanvraag-foldar ligt klaar in onza winkals. I Riyiiradra.f 37

I

BEVERWIJK
Winkelcentrum Da Bavarhof
Bavarhof 1 6 (allaan witgoad)

AIVISTËRDAIVI AMSTELVEEN : | DEN HAAG ZOETERWOÜDE
BADHOEVEDORP I LEIDSCHENDAM
HILVERSUM I MAARSENBROEK

\CTA l\ OPENINGSTIJDEN:1^1 XlIJ maandagmiddag 1 tot 5.30 uurw ^* m m »'r .

'..• ' V dinsdag t/m vrijdag .............. 9 tot 5.30 uur
,

. zaterdag .............9 tot 5 uur.KÓOPAVOND:
'Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag 7 tot 9 uur
zoals aangegaven door officiële Wtaarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur

importeur of fabrikant overig* filialen dondardag ...... 7 tot 9 uur
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Kaartverkoop start vrijdagmorgen negen uur

Extra nostalgische filmavond

• De belangstelling voor de filmavonden is enorm. Bij de start van de kaartverkoop, afgelopen donderdag,
vormde zich een lange rij gegadigden voor het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad. Foto Bram stijnen

ZANDVOORT - De belang-
stelling voor de twee nostal-
gische filmavonden van het
Zandvoorts Nieuwsblad is zo
overweldigend, dat besloten
is er een derde filmavond aan
toe te voegen Deze wordt ge-
houden op vrijdag 28 februa-
ri De voorstellingen op dins-
dag en donderdag die week
zijn uitverkocht

Een lange rij

vormde zich
belangstellenden
donderdagavond

voor het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad, nog voordat de kaart
verkoop van start ging Hoewel die
pas om half zeven zou beginnen,
stonden de eerste gegadigden al om
half zes op de stoep De enorme be
langstelling had als gevolg, dat de
kaarten voor beide filmavonden,
dinsdag 25 en donderdag 27 februari,

binnen een uur uitverkocht waren
De dagen daarna werd onze krant

veelvuldig benaderd om kaarten
Om teleurstelling bij veel lezers te

voorkomen, is nu besloten er een
derde filmavond aan toe te voegen
Deze wordt gehouden in dezelfde

week als de andere voorstellingen
en wel op vrijdagavond 28 februari
in De Krocht
De kaartverkoop voor deze ex-

tra filmavond begint morgenoch
tend en vindt plaats tijdens de ge
bruikelijke openingstijden van
het kantoor aan het Gasthuis
plein Die zijn vrijdag 9 12 uur,
maandag 1 4 uur, dinsdag 10 4

uur, woensdag 9 11 uur en don
derdag 10 12 en 1 4 uur Maar
gezien de belangstelling voor de
filmvoorstelling, geldt hier zeker
'Die het eerst komt het eerst
maalt'

Bestuursleden surfstichting
ontkennen aansprakelijkheid
ZANDVOORT - Het college

van burgemeester en wethou-
ders gaat zijn claim op het be-
stuur van de Stichting Pro
World Cup Zandvoort, in to-

taal 59 000 gulden, heroverwe-
gen De bestuursleden van
deze stichting die in de jaren
1986 tot en met 1988 de wereld-
kampioenschappen surfen
heeft voorbereid, wijzen alle

aansprakelijkheid van de
hand Ook VVD-raadslid Met-
horst is het niet eens met de eis
van het college, hij heeft maan-
dag m de commissie voor Fi-

nancien op een nieuw onder-
zoek aangedrongen
Het bedrag bestaat uit een ge

meentegarantie uit 1986 a 44 000 gul-

den en 15 000 gulden voor verleende
diensten in 1988 Het college van
burgemeester en wethouders heeft
de bestuursleden, Hem Rietberg en
Paul Zonneveld, in een brief van 4

(ADVERTENTIE)

PROEF
DE LENTE

tijdens de 59e

WESTFRIISi rjj

FLORA ©rOj©

• 4 000 !ti
J overdekte voorjaars-

tuin met schitterende arrange
menten bolgewassen

• 1 000 m2 gezinsbeurs

• Groei- en bloei-mfo

• Zelf via veilingklok bloemen
en planten kopen
Kindertuin met boerderijdieren

'Ooëgang

• Thema Schotland

Openingstijden

14/2 13 18u, 15-19/2 9-1 8u
20/2 9-2 lu, 21-23/2 -9-18u

De lente begint m
BOVENKARSPEL

14 f/m 23 februari 7992

Waterstanden 1
Datum
10feb
14 feb

15feb
16 feb
17 feb
18 feb
19 feb
20 feb
21 feb

Maanstanden
VM dinsd 18 feb 09 04 u
Spnngtij 20 feb 16 46u NAP+125cm

HW LW HW LW
10 06 05 04 22 56 17 44
11 36 0614 -- 19 20
00 16 08 00 12 45 21 15
01 26 09 14 13 45 22 05
02 15 10 05 14 35
03 06 00 32 15 17 10 55
03 47 01 26 16 00 11 36
04 27 02 13 16 46 12 26
0513 02 53 17 27 13 16

februari jongstleden hoofdelijk aan
sprakelijk gesteld, wegens 'gebrek
aan baten van de stichting' Voor de
betaling wordt een termijn van veer
tien dagen gesteld, net als na een
eerste schrijven m november 1991
Er zal 'geen enkele juridisch middel'
ongemoeid gelaten worden om de
vordering te incasseren, laat het col
lege dit keer weten

I

'Wanbeleid'
Het stichtingsbestuur heeft zich

volgens B en W schuldig gemaakt
aan 'wanbeleid' 'Dit vloeit onmis
kenbaar voort uit het feit dat de
stichting zonder c q met onvoldoen
de middelen allerhande financiële
verplichtingen is aangegaan' Vol
gens het college is het absoluut on
aanvaardbaar dat het financiële risi

co van dit soort evementen op de
gemeente wordt afgewenteld Ook al

zou de stichting zijn opgericht 'op
verzoek van de ondernemers van
Zandvoort', zoals zij in 1988 in een
brief aan de gemeente schreef 'Wij

zijn van mening dat de ondernemers
van Zandvoort het bovengenoemd
evenement slechts om commerciële
redenen hebben binnengehaald', al

dus het college

„We hebben van de gemeentega
rantie gebruik moeten maken, om
dat een aantal ondernemers niet aan
zijn toezeggingen heeft voldaan",
zegt Rietberg, oud secretaris pen
ningmeester van de enkele jaren ge
leden opgeheven stichting Hij wijst

alle aansprakelijkheid van de hand
„De toenmalige wethouder Aukema
ging ermee akkoord dat wij de ge
meentegarantie zouden aanspreken
Wij hebben indertijd volledige open
heid van zaken gegeven, alle papie
ren daarover liggen op het raadhuis
Wij zouden alleen terugbetalen als

we wat over hadden, maar we zijn

geëindigd met 9000 gulden schuld
aan Eurotrading" Door deze gang
van zaken is het bestuur absoluut
niet 'nalatig' te noemen, aldus Riet
berg

Diensten
Eurotrading, dat verdere organi

satie van het surfevenement in han
den had, is volgens Rietberg ook
aansprakelijk voor de 15 000 gulden
voor door de gemeente verleende
diensten „Wij hebben die rekening
direct naar hun doorgestuurd"
Daarom kwam het bedrag totaal niet

voor op de begroting van de stich

ting Voor beide bestuursleden re
den om 'de beschuldiging van finan
cieel wanbeleid volledig af te wijzen'
'Wij vinden het een slechte zaak dat
vier jaar na dato dit pas ter tafel

komt', aldus beide oud bestuursle
den
Rietberg rekent erop dat het colle

ge tot andere gedachten komt „We
hopen dat het niet tot een rechtzaak
komt Dat zou bo/endien een slech
te promotie betekenen En daar ging
het toen toch allemaal om' Daar
voor hebben we drie jaar lang onze
benen uit het Irjf gelopen"

GolfafdelingZHC achter voorstel Gran Dorado

'Golfcourse is kans voor
honderden Zandvoorters'
ZANDVOORT - Het circuit

vervangen door een achttien
holes tellend golfterrein, is een
uitstekend idee Dat zegt de af-

deling golf van de Zandvoortse
Hockey Club (ZHC) Alleen in
Zandvoort zijn er al vijf- a zes-

honderd mensen die er graag
gebruik van zouden maken
Bovendien zou de golfcourse
een internationale uitstraling
hebben Dat zegt J C Meijer,
voorzitter van de golfafdeling,
die haar volle steun geeft aan
het voorstel van Gran Dorado
De golfafdeling gaat er bij het
gemeentebestuur op aandrm
gen, het voorstel serieus m
overweging te nemen

„Zo'n golf gelegenheid zal onge
twijfeld veel mensen trekken", zegt

Meijer „Overal in de omgeving zijn

er enorme wachtlijsten Zo werden
bijvoorbeeld in Spaarnwoude on
langs nog 1500 mensen van de lijst

afgevoerd, omdat zrj voorlopig toch
met geplaatst kunnen worden" Ook
m Zandvoort is de belangstelling

voor de golfsport enorm, zegt hij

„Ik schat dat er zo'n vijf a zeshon
derd mensen zijn die er direct op af

zouden komen"

De ledenvergadering reageerde
onlangs enthousiast op het voorstel
van Gran Dorado, dat kort tevoren
bekend was gemaakt De afdeling
zou graag gebruik maken van de
nieuwe golfcourse Momenteel moet
zij het doen met vijf holes op twee
sportvelden Voor een officiële er

kenning zijn negen holes nodig

Uitkijken
Daarbij worden de golfers flink be

perkt door de andere sport activitei

ten om hen heen „Als er op het veld
naast ons wordt gehockeyed, moe
ten we uitkijken dat daar geen golf

bal terechtkomt", verklaart Meijer
Deze golfclub krijgt daardoor niet of
nauwelijks de kans 'volwassen' te

worden „Wij zien goede mogelijkhe
den", bevestigt de voorzitter Al met
achthonderd leden zou een en ander

rendabel te maken zijn, schat hij Nu
telt de afdeling zo'n 125 leden
Meijer maakt samen met Jons

Dommeck en Cor van Brero deel uit

van de 'overlegcommissie' van de
golfafdeling „De ledenvergadei ing
heeft ons gevraagd zo snel mogelijk
actie te ondernemen", zegt Brero
„In het overleg met Gran Dorado is

ons toegezegd, dat inwoners van
Zandvoort tegen een gereduceerd ta

rief kunnen spelen' Het college van
burgemeester en wethouders heeft
enige tijd geleden al afwijzend gerea
geerd op het voorstel van Gran Do
rado Toch zal de overlegcommissie
binnenkort het gemeentebestuur be
naderen, met het verzoek het voor
stel wel serieus in overweging te ne
men

Milieubeleid
„Het is een vorm van actieve re

creatie, die hand in hand kan gaan
met een verantwoord milieubeleid",
zegt Jons Dommeck Volgens hem
zijn er bestrijdingsmiddelen, nodig
om het grasveld te onderhouden, die

ecologisch verantwoord zijn „De
stichting Duinbehoud vindt het van
uit milieutechnisch oogpunt een
verbetering" „En het maakt geen
lawaai", zegt Brero „Bij de afslag

ben je zelfs verplicht stil te zijn"

Dommeck verwacht dat een golf

terrein meer en vaker publiek naar
Zandvoort haalt „Races vinden bij

na alleen maar m het weekend
plaats, een golfcourse wordt de hele
week door bezocht Het wordt dus
het verschil tussen incidenteel den
ken, het circuit, en structureel den
ken, de golfcourse"
Een ander voordeel volgens de he

ren is de mindere piekbelastmg in

het verkeer Daarnaast biedt het
golfterrein Gran Dorado de moge
lijkheid voor nieuwe vakantie gol

farrangementen Dat trekt nationaal
en internationaal golfers naar Zand
voort, is hun overtuiging „En als er
bijvoorbeeld een KLM Open komt,
heeft dat een enorme promotiewaar
de voor Zandvoort", zegt Meijer

Financiële voordelen
„En daarnaast biedt het voorstel

van Gran Dorado nog een aantal

Sponsors gezocht voor Zandvoortse gehandicapte skiër

Nieuwe Zandvoortse stichting

voor skiër Martijn Wijsman
X3 ^ï&>"

«*Öl
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„A##'

• Martijn Wijsman, hier tijdens een open Oostenrijks kampioenschap. Over enige weken wacht hem de deelname
aan de Olympische Spelen. Dankzij een nieuw in het leven te roepen stichting, hoeft zijn talent niet verloren te

gaan.

ZANDVOORT - Er breken waarschijnlijk
goede tilden aan voor Martijn Wijsman Enkele
ingezetenen uit deze gemeente willen een stich-

ting in het leven roepen, waarmee de Zand-
voortse gehandicapte skiër gesponsord wordt

De jonge Martijn Wijsman is een waar ski talent, ook
al beschikt hrj maar over één been Dat is afgelopen
jaren wel gebleken, tijdens nationale en internationale
wedstrijden Daarom is hij ook uitverkoren om deel te

nemen aan de Olympische Spelen voor gehandicapten,
waarvoor hy in maart naar Albertville in Frankrijk
vertrekt De kosten van voorbereidingen, trainingen,
kleding en verblijf lopen flink op Vandaar dat Martijn
al enige tijd op zoek was naar sponsors om het beoefe
nen van zijn sport, nu en later, mogelijk te maken

Graag helpen
Een nieuwe sponsor lijkt hrj nu alvast gevonden te

hebben, in een stichting die onder auspiciën van de
Stichting Zandvoort Promotie binnenkort wordt opge
richt Burgemeester Rob van der Herjden wordt waar
schijnlijk voorzitter van de stichting „Als we een gehan
dicapte skiër uit Zandvoort kunnen helpen om zijn

talenten verder te ontwikkelen, en zo meer kans te

maken in internationale wedstrijden, dan zullen we dat

graag doen", aldus Van der Heijden
Het initiatief blijkt afkomstig van Rob Molenaar, die

liever wat op de achtergrond blijft „Het idee om iets

voor Martijn te doen, komt van zijn fysiotherapeut

Gerard Groot, die ik toevallig ken", zegt Molenaar
Groot wist ook dat er al in een andere gemeente, Heer
jansdam, een vergelijkbare stichting bestaat, die goed
werk doet Volgens Molenaar is de sponsoring voor
meer gehandicapten van belang „Er zijn zoveel gehan
dicapten die met beseffen wat zij toch nog zouden kun
nen doen Met zo'n actie kun je ook hen over de drempel
helpen" De directeur van de Stichting Zandvoort Pro
motie, Simon Paagman, is bereid gevonden de plannen
verder uit te werken

Lievelingssport
Martijn zelf is gisteien naar Duitsland vertrokken

voor deelname aan de Open Duitse Kampioenschappen
Hij en de rest van het gezin Wijsman zijn erg blij met het
initiatief Tafeltennis, waarin Martijn ook goed is, is wel
goedkoper maar skiën is toch zijn lievelingssport Bo
vendien maakt hrj hierin de beste kansen „Het zou erg
leuk zijn, als hij hierdoor na de Olympische Spelen kan
doorgaan met trainen", zegt zijn moeder „Want hierna
zou hrj graag mee willen doen met de wereldkampioen
schappen, die zijn over een jaar of twee"

voordelen voor Zandvoort Finan
ciele voordelen in de vorm van on
roerend goedbelasting door de bouw
van extra vakantiebungalows, in de
vorm van rente op de verkoopsom
van de grond en van toenstenbelas
ting Bovendien kun je het hele jaar
door ook meer toeristen in het dorp
verwachten Datziejenual sinds de
komst van Gran Dorado
„De golfsport geniet een groeiende

populariteit", zegt Dommeck ,Dat
kun je ook in de regio duidelijk zien
Overal is, smds een jaar of vijf het
elitaire karakter sterk aan het ver
dwijnen In de politiek bestaat daar
misschien nog wat misverstand
over"

De politiek moet ook wat moder
ner' gaan denken, als het aan de
commissieleden ligt „Het wordt tijd

dat we wat serieuzer aan alternatie

ven voor het circuit gaan denken
Vroeger was er geen alternatief, nu
hebben we dat wel met het voorstel
van Gran Dorado Die plannen gaan
meer in de richting van de ideale
situatie"
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ge Amsterdammer is opgepakt

Acties
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medemens kinderen in Polen en
vluchtelingen in Joegoslavië t

Vrouw maakt
'slippertje'
ZANDVOORT Een twintigjarige

vrouw uit Haarlem heeft zondag
aanzienlijke schade aangericht, na
dat zij op de Dr CA Gerkestraat
met haar auto in een slip was ge
raakt De weg was door bevriezing
glad geworden Met haar voertuig
raakte zij drie geparkeerd staande
auto's, die daardoor schade ophe
pen

SWOZ helpt ouderen met
hoge energie-afrekening
ZANDVOORT De Stichting

Welzijn Ouderen Zandvoort is

een beperkte hulpactie begon-
nen voor ouderen die de hoge
gasafrekening over vorig jaar
niet of nauwelijks kunnen be-
talen Op het kantoor aan de
Koninginneweg liggen formu
lieren klaar voor een betalings
regeling

Bij veel mensen is het gasverbruik
vorig jaar veel hoger uitgevallen dan
van tevoren was ingeschat Daar
door valt de definitieve afrekening
over 1991 voor menigeen onver
wacht hoog uit Sommigen dreigen
daardoor in financiële problemen te

komen Het is echter mogelijk een
betalingsregeling te treffen met het
Energiebedrijf Zuid Kennemerland,
gevestigd m Heemstede zuid Om te

voorkomen dat zij daarnaar toe
moeten, kunnen 55 plussers hier
over ook advies krijgen bij de Stich
ting Welzijn Ouderen Zandvoort
(SWOZ)
„Voor sommige mensen is het be

slist niet te doen om naar Heemste
de heen en weer te reizen", zegt coor
dinator Nathalie Lindeboom van
SWOZ Daarom heeft zij bij het
Energiebedrijf Zuid Kennemerland
formulieren aangevraagd voor een
betalingsregeling, die op het kan
toor aan de Koninginneweg te ver
krijgen zijn

Dat kan tijdens het spreekuur op
dinsdag en donderdagmiddag van
half twee tot drie uur Mensen die

slecht ter been zijn kunnen ook tele

fonisch inlichtingen krijgen tussen
09 15 en 15 15 uur, tel 19393 Eventu
eel kan men een boodschap mspre
ken op het antwoord apparaat
Daarop wordt altijd gereageerd, ver
zekert Nathalie Lindeboom
Wat de kosten van komend jaar

betreft, kunnen sommigen in aan
merking komen voor een bijzonde
re bijstandsuitkering Dat kan ech
ter alleen op medische indicatie De
uitkering is afhankelijk van het in

komen Of men hiermee echt gehol
pen is, moet worden afgewacht er
blijft een eerste eigen bijdrage van
180 gulden

Strandloop ter ziele
ZANDVOORT - De befaamde

Zandvoortse Strandloop is ter ziele

Dick Castien en Klaas Koper laten
weten dat de Rijwiel Toer Club
Olympia uit Amsterdam heeft beslo
ten dit evenement niet meer m hun
programma op te nemen Zo komt er
een einde aan vijfentwintig jaren
strandloop
Om te proberen de Strandloop

voor Zandvoort te behouden is, via
een mailing van de Sportraad ge
tracht een sportvereniging binnen
deze gemeente, voor het overnemen
van de organisatie te interesseren
Dit heeft geen resultaat opgeleverd
Aangezien de Strandloop jaarlijks

met een positief saldo werd afgeslo
ten, hebben de organisatoren beslo
ten het restantsaldo over te maken
op de rekening van het Rode Kruis
en de ANBO

(ADVERTENTIE)

NIEUW voor Zandvoort e.o.

DE PEN-KOERIER
administratief dienstverleningsburo voor
belastingzaken, boekhoudingen, balansen,
administratie-adviezen

Wat heeft u voor uw balans betaald?

Tel.: 02507-14546/077-514249, Kantoren Lorentzstraat 222 Zand

voort H Geeststraat 25 Venlo (Becon-nr 353358)

De Pen-Koerier heeft een oplossing of vindt er een

Natuurlijk, die krant moet ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat zich in mi)ii

omgeving afspeelt Ter kennismaking ont\ang ik het /and\oort_s Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

\H Nieuwehladl
Naam (m/\ ) I L

Adres i i i i

j l I i I J I L
I I I J I I I I I I L

I I I J I I I I L J I L
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Postcode/Plaats

Itlefoon I 1 1 1 I 1 1 1 L_J 1 1 | I (,n ,„ i miroli hi/»n,m|.> [WK

Guo/Bankni i i i i i

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ 16 00 D half jaar ƒ 29,00 D ]aar ƒ 52 00

* Voor postabonnees gelden andere tanev en

l kunt uw abonnuiu'iit ook telefonisch aan ons
opgeven 020 66MÏ00
Stuui dew bon in een open envelop naar

Weekmedia Antwoordnummer 10051 1000 I'\

Amsterdam U hoeft geen post/egel te plakken 710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Veilig in Jezus' armen.

Diep bedroefd, doch dankbaar voor hetgeen zij

voor ons heeft betekend, geven wij U kennis van
het heengaan van onze innig geliefde mamma,
oma en klein oma

Hendrikje Rudolphus-Strijk
weduwe van Roelof Rudolphus

op de leeftijd van 84 jaar.

Zandvoort:
H. R. Rudolphus

Alphen aan den Rijn:

A. Engels-Rudolphus
J. Engels

Leek:
J. W. Loos
L. Loos-Schouten

Kleinkinderen en
achterkleinkind

7 februari 1992
Kostverlorenstraat 26,

2042 PG Zandvoort.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de
Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Moegestreden, maar dankbaar dat aan deze onge-
lijke strijd een einde is gekomen, delen wij U met
droefheid mede, dat is overleden mijn lieve zorg-
zame vrouw, onze moeder, schoonmoeder en
schoonzuster

Cock van der Vliet-Bos

op de leeftijd van 69 jaar.

B. van der Vliet

Marion Bouman-van der Vliet

Peter Bouman

Bob jr. en José

A. Chevallier-van der Vliet

J. W. Chevallier

2041 TD Zandvoort, 9 februari 1992
Celsiusstraat 73

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

DOKTERSBERICHTEN

Afwezig

C. A. Jagtenberg, huisarts
van 17 februari t/m 25 februari

Waarneming overdag
Dr. F. B. Weenink, tel. 12499
Dr. J. G. Anderson, tel. 12058

Waarneming: 's avonds (na 17.00 uur)

en weekend tel. 30500

ADVERTENTIES

Mam en Guido

12% jaar hokken
zonder knokken

Voor het recept bel 18842

BAREND en PIE^
willen hierbij iedereen

HÉÉL HARTELIJK BEDANKEN
voor de belangstelling, kado's enz:

en vooral La Bastille voor het grandioze

feest ter ere van hun huwelijk.

Het was fantastisch!

SKISPRINGEN

RODELEN
SLALOM
MART SMEETS

SAMENVATTING VAN DE DAG

Olympische Spelen
even zat?

Het hoogtepunt van de dag.

A.s. Zondag 16 februari begint om 16.00 uur in La Bastille.

„Even weg van de buis en lekker genieten van de te gekke live

muziek."

THE MAL0U MEL0U ALL STARS
een band van wereldformaat!!

IKZIEJEINLABASTILLE

Emm
wonigbouwvereniging eendracht maakt macht
RUILRUBRIEK
1 . 4-kamer flatwoning, Keesomstraat 2e etage, met lift. Huur / 737,94 incl.

stookkosten per maand.
Gevraagd: eengezinswoning liefst in Noord.

2. 4-kamer flatwoning met cv. (25 t/m 180). Huur ƒ753,08 incl. stookkos-
ten per maand.
Gevraagd 3- of ruime 2-kamerflat nabij centrum.

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, lidnummer en geboortedatum uiter-

lijk 29 februari a.s. bij EMM.

tel. 02507-
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Prijsvraag moet

slogan opleveren
ZANDVOORT - De Stichting

Zandvoort Promotie organi-
seert een prijsvraag, die een
vaste slogan voor Zandvoort
op moet leveren. De prijsvraag
is landelijk en de stichting
hoopt dat landelijke dagbla-
den, regionale en huis aan
huisbladen aandacht besteden
aan de prijsvraag.

Om dat te stimuleren heeft Simon
paagman, de directeur van de Stich-

j
ting Zandvoort Promotie, een spe-
ciale actie voor redacties in petto:

Kranten die de bij de prijsvraag ho-
rende tekst plaatsen en een exem-
plaar van de krant naar de stichting
opsturen, maken kans op een geheel
verzorgd weekend voor twee perso-
nen.

De winnaar van de sloganwed-
btrijd ontvangt duizend gulden. De
tweede prijs bedraagt vijfhonderd
gulden en de derde prijs 250 gulden.
Er zijn ook nog 25 troostprijzen.

Creatief
Het is de bedoeling dat heel Zand-

voort de slagzin zal gaan gebruiken,
paagman: „We willen kijken hoe
creatief de Nederlander is. Er zijn al

een aantal slogans zoals 'Even Apel-
doorn bellen' of 'Hoog Catharijne,
winkelhart van Nederland'. Zo wil-

len we kijken wat er met Zandvoort
mogelijk is. De slagzin moet pak-
kend zijn."

De inzendingen moeten voor 23
maart binnen zijn. Slogans kunnen
gestuurd worden naar Stichting
Zandvoort Promotie, Postbus 410,
2040 AK Zandvoort.

Talentenshow brengt veel covers
ZANDVOORT - De nummers van Roy Orbi-

son en René Froger waren veruit favoriet bij de
eerste voorronde van de donderdagavond ge-
houden talentenshow. Het was, voor het vooral
jeugdige publiek, een lange zit in het Circus
Theater.

Vijftien kandidaten zongen in totaal vijfenveertig
nummers. Covers waren favoriet. Slechts een enkeling
had een (eigen) vertaling gemaakt van het favoriete
muziekstuk. Om kwart over twaalf sprak de jury het

verlossende woord en zeven kandidaten, uit het hele
land, mogen het op donderdag 19 maart tijdens de halve
finale opnieuw proberen.
Voor de Zandvoortse rapgroep D.S.P. (zie foto) was er

geen plaats weggelegd. Donderdag 20 februari volgt de
tweede voorronde. De Zandvoorter Steven de Roo, dise-

jockey bij de lokale omroep, zal dan proberen de eer van
de badplaats hoog te houden.
Men kan zich nog voor de Zandvoortse Talentenshow aanmelden

bij: Luuk Hasselman Produkties, telefoon 020-6390932.
Kaartjes voor de tweede voorronde zijn te koop bij de kassa van het

Circustheater voor vijf gulden.
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Weekend: 15/16 febr. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als. zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-

ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten i
Weekend: 15/16 febr. 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, m.m.v. Hervormd Kerkkoor
Tevens 10.00 uur jongerendienst i.h.

Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: dhr. Volker uit
Amstelveen
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag geen dienst.
Dinsdag 18 feb. 10.30 uur koffie-och-
tend, 20.00 uur Jonge Gespreks-
groep
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Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-
niedienst
Zondag 10.00 uur: woord/commu-
niedienst, dhr. P. v.d. Smaal en
mevr. M. Wassenaar
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,

Haarlem):
Zondag 10.30 uur: ds. D. Powers
Zondag 19.00 uur: dhr. R. Blom
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur.

Inlichtingen: R. van Rongen, L.

Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

023-244553.

B Burgerlijke stand B
Periode: 4 • 10 februari 1992

Ondertrouwd:
Van der Spijk, Arie Tjeerd en Bos,
Mirjam Ingrid
Gijselaar, Nicolaas Marcel en Gu-
tierrez, Cindy
Van den Brom, Sjoerd Jan en Wul-
fers, Catharina Edith Louise
Boerma, Harm Victor en Van Dol-
der, Geertje Janna Bernardina
Gehuwd:
Oosterom, Barend en Gansner, Hed-
wig Helene
Geboren:
Yoëlle Michelle, dochter van: Van
Andel, Michel en Nieuwenburg, Yo-
lande Ehsabeth
Overleden:
Baas, Adriana Hermanna, oud 74
jaar
Kuijpers Wentink geb. Herpel, Jo-

hanna Wilhelmina Jacoba, oud 92
jaar
Groen, Gerritje Kendrika Jacoba,
oud 95 jaar
Bot, Nicolaas Theodorus, oud 57
jaar
Stegenga geb. Stoové, Aaltje, oud 89
jaar

Subsidie op oud-papier
ZANDVOORT - De gemeente

gaat de ophaalkosten voor oud
papier aan in Zandvoort geves-
tigde instellingen, zoals scho-
len, sportverenigingen en in-

stellingen met een sociaal of
cultureel doel, vergoeden.
Sinds het begin van 1991 is er spra-

ke van een sterke daling van de prijs

van het oud papier. In verband hier-

mee brengen oud-papierhandelaren
een vergoeding in rekening voor het
ophalen. De vergoeding, die de ge-

meente betaalt, bedraagt twee cent
per kilo oud papier. Er is ook een
bonussubsidie van twee cent per
kilo, voor de aangeleverde hoeveel-

heid die het totaal van veertig kilo

per lid van een vereniging of instel-

ling overtreft. Instellingen die voor
de subsidieregeling in aanmerking
willen komen, moeten zich voor 1

mei aanmelden bij de gemeente. Or-
ganisaties die al in aanmerking ko-
men voor de subsidieregeling, kun-
nen de desbetreffende bonnen bij de
gemeente indienen.
De subsidieregeling oud papier

heeft als doel het stimuleren van
oud papierinzameling door scholen
en verenigingen, waardoor papier
niet bij de dure afvalstroom terecht
komt en bovendien opnieuw ge-

bruikt kan worden.
Informatie: tel. 61499 of 61492.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

j C
Bioscoopprogrammering 14 t/m 20 febr.

Een heel hieuw
avontuur!

: GedlstfibuwiUdoorW/anierSgjs.

MICHAEL J. FOX
is

HOLLYWOOD

Dagelijks om
13.30 en 15.30 uur

DE REDDERTJES IN

KANG0ER0ELAND
Kaarten: tot 12 jaar ƒ 9,00

volwassenen ƒ12,50

Dagelijks om
19.00 en 21.30 uur

'DOC

HOLLYWOOD'
Kaarten ƒ12,50

NIET OP VRIJDAG
14 FEBRUARI

NIET OP DONDERDAG
20 FEBRUARI

Op DONDERDAG 20 FEBRUARI

GROTE TALENTENSHOW
AANVANG: 20.00 uur KAARTEN a ƒ 5,00 p.p.

Informatie bij Luuk Hasselman, tel.: 020-6390932

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Verzet ambtenaren
tegen overplaatsing
ZANDVOORT - Drie mede-

werkers van de Algemene Be-
graafplaats, gelegen aan de
Tollensstraat, zijn naar hun
vakbond gestapt omdat zij niet
overgeplaatst willen worden.
Door de mannen elders in de
plantsoenendienst onder te
brengen, wil de gemeente een
bedrag van ƒ 100.000,- bespa-
ren.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft een bureau inge-
schakeld om te onderzoeken wat de
gevolgen zouden zijn van een over-
plaatsing. De uitkomst is, dat hier-
mee ongeveer dertig procent op de
kosten van de Algemene Begraaf-
plaats kan worden bespaard. De be-
groting, drie ton, wordt hiermee te-

ruggebracht tot rond de ƒ 200.000,-.
Aanleiding tot het onderzoek is

Klaverjas bij TZB
ZANDVOORT - De softbalvereni-

ging Clicks/TZB organiseert aan-
staande vrijdagavond een klaverjas-
wedstrijd voor koppels. Ook dit keer
komt de opbrengst ten goede aan het
onderhoud aan het softbalcomplex.
Behalve klaverjassen wordt er een
loterij gehouden waarbij fraaie prij-

zen te winnen zijn. De klaverjasbe-
kers worden ditmaal beschikbaar
gesteld door sponsor Wilto. De
plaats van handeling is de TZB kan-
tine aan de Kennemerweg. De aan-
vang is gesteld op acht uur en de
kosten zijn zeven gulden vijftig per
koppel.

een jaarlijks tekort van /' 135.000.

Een van de oorzaken is, dat steeds
meer mensen zich - binten Zand-
voort - na hun overlijden laten cre-

meren. Het aantal sterfgevallen in

deze gemeente ligt gemiddeld op on-
geveer tweehonderd, het aantal cre-

maties bedraagt zo'n G5 procent.
Een ander voordeel van de over-

plaatsing zou zijn, dat daarmee het
personeelstekort elders in de plant-

soenendienst opgevangen kan wor-
den. De vaste werkzaamheden op de
begraafplaats, graven delven en assi-

steren bij begrafenissen, zouden uit-

gevoerd kunnen worden door op-
roepkrachten, terwijl de administra-
tie bij een ambtenaar wordt onder-
gebracht.

De drie medewerkers, Janssen,
Terol en Visser, zijn volgens hoofd
plantsoenendienst Bob Boekelman
indertijd aangesteld als medewer-
kers van deze dienst. De begraaf-
plaats hebben zij echter al enige ja-

ren als vaste werkplek. Zo werd
Janssen, in 1969 aangenomen voor
de plantsoenendienst, volgens zijn

eigen zeggen in 1985 officieel beheer-
der. In die functie volgde hij de heer
Gorter op. Terol werd zijn plaatsver-
vanger. Zij en ook Visser voelen
niets voor een overplaatsing. Vol-
gens Janssen zou de oplossing ge-

vonden kunnen worden in het ver-

hogen van de grafprijzen.

De drie hebben inmiddels overleg
gepleegd met het gemeentebestuur,
en verwachten over een week of drie
antwoord. Daarnaast hebben zij hun
vakbond ingeschakeld.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Politie pakt

schilderijendief
ZANDVOORT - De schilde-

rijen van de heer Bier, twee
weken geleden gestolen uit het
Cultureel Centrum Zandvoort,
zijn terug. De doekjes zijn ge-

vonden in een woning in Am-
sterdam. De dief is aangehou-
den.
De politie kwam de dief op het

spoor, na een melding van de be-

heerder van het Cultureel Centrum
Zandvoort, Emmy van Vrijberghe
de Comngh. Zij ontdekte zondag-
middag dat er net een tweede schil-

derijenroof had plaatsgevonden. Sa-

men met de politie ging zij achter de
vermoedelijke dader aan, die in de
Haltestraat werd opgepakt.
De man, een 48-jarige Amsterdam-

mer, had de twee schilderijen die hij

net had gestolen met meer bij zich.

Toch gat hij de diefstal toe, ook die

van de twee schilderijtjes van de
heer Bier. Deze werden later deze
week tijdens een huiszoeking m Am-
sterdam aangetroffen. „Als dat de
gestolen schilderijtjes zijn, zou ont-

zettend tijn zijn", aldus Emmy van
Vrijberghe de Comngh. Zij heeft goe-

de hoop dat de andere twee schilde-

rijtjes nu ook spoedig terechtko-

men. Waarschijnlijk zijn deze in

Zandvoort aan handlangers van de
dief afgegeven. Het zijn een land-

schap en een portret op zijde, ge-

maakt door Nel Sandbergen.

De dief was beslist geen kunstlief-

hebber, zegt politiewoordvoerder
Hans Konijn. „Hij had ze gestolen
om er zelf financieel wijzer van te

worden".

ZAKELIJKBEKEKEN

Beach-Him zaterdag weer open

ZANDVOORT - Beach-Him in de
Kerkstraat is deze week gesloten
voor een tamelijk ingrijpende veran-
dering van het interieur. Het assorti-

ment blijft hetzelfde, aldus Ron en
Corine Kaales.

De zaak wordt zaterdag alweer ge-

opend, dan zijn ook de vaste mede-
werkers Mike en Corrie weer aanwe-
zig, met behalve een nieuw interieur

ook de nieuwe voorjaarsmode.

Valentijnsdag
ZANDVOORT - McDonalds, Raad-

huisplein 3, viert vrijdag Valentijns-

dag met een speciaal Valentijnsdi-

ner. Het restaurant wordt hiervoor
sfeervol gedecoreerd.
Het eten wordt bij kaarslicht ge-

serveerd door kelners in feestelijke

kleding. Van 17.00-21.00 uur.

Achter de schermen
JelleAttema

• Jelle Attema filmt alle belangrijke gebeurtenissen in het dorp. Hij houdt van Zandvoort, zegt hij. „Maar het

heeft helaas geen allure meer". Foto Bram stenen

ZANDVOORT - Jelle Atte-

ma (65) is al jaren betrokken
bij station Zandvoort van de
Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij, voor-
heen KNZHRM. Daarnaast
kennen velen anderen hem
waarschijnlijk als onderne-
mer, of als oud-raadslid en
-wethouder. In 1986 verdween
hij van het Zandvoortse poli-

tieke toneel, nadat hij twintig
jaar in de raad had gezeten.
Eerst als raadslid voor de
VVD, later als wethouder. Hij
noemt zichzelf een „oer-
-Zandvoorter" en hij is dan
ook gek op de badplaats.
„Waar ik ook ben, als ik er-

gens een krant zie, moet ik

altijd kijken of er iets in staat

over Zandvoort". Een inter-

view met een markante per-

soonlijkheid.

door Ivar Dobber

JELLE ATTEMA werd op 15

mei 1926 geboren in Zand-
voort uit ouders van Friese
afkomst. In 1945 werd hij ge-

meente-ambtenaar voor de dienst
van de wederopbouw. Vijftien jaar
later begon hij als makelaar voor
zichzelf. In 1966 werd hij raadslid
voor de VVD, nadat hij vier jaar
eerder lid was geworden van deze
partij. Later werd hij ook nog wet-
houder. Hoewel Attema niet.meer
in de politiek actief is, heeft hij nog
wel een uitgesproken mening over
zijn grote liefde Zandvoort. En zijn

conclusie: het gaat slecht met de
badplaats.
„Zandvoort is ih de loop van de

jaren echt achteruit gegaan. Ik
vind dat de badplaats echt verpau-
pert. Er is een andere sfeer dan
vroeger, er komt ook ander pu-
bliek. Het is jammer dat we geen
gerenommeerd hotel meer hebben,
zoals voor de oorlog. Ik zou niet

weten waar je tegenwoordig in
Zandvoort mensen met 'niveau',

toeristen met geld, onder zou moe-
ten brengen. Wij missen die allu-

re".

„Als je het in het verleden goed

In de rubriek
'Achter de schermen'

gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'

achter bekende personen
in

deze gemeente.

Deze week
JELLEATTEMA,
oud-raadslid en

-wethouder, bestuurslid
van de

Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij,

station Zandvoort.

had willen doen, dan had je de hele

noord-boulevard moeten slopen en
opnieuw moeten inrichten. Zo'n
Beach Hotel is een mooi ding,

maar de exploitatie ervan, de ap-

partementen, stelt niets voor."
Voor de bouw van een groot hotel
naast het casino heeft Attema ook
geen goed woord over: „Je had er

een groot hotel moeten neerzetten

en daarbij een casino, maar niet

andersom. Zoiets als dit moeten
we niet hebben, want dan houden
we dat rugzakken- en patattenpu-
bhek."

Zaligheid
Jelle Attema is eigenlijk make-

laar, maar in dat vak doet hij niet

zo veel meer. Hij heeft een andere
bezigheid, waar hij zijn ziel en za-

ligheid in legt: filmen. Dat doet hij

al ruim vijftien jaar, eerst met een
gewone filmcamera, later met een
videocamera.

In 1987 is hij gestart met het ma-
ken van videojournaals. „Ik heb nu
vijf journaals met beelden van din-

gen waar ik tegenaan loop. Ik film

de dingen, die ik leuk vind. En za-

ken waarvan ik denk dat ze latei-

indruk maken", aldus Attema,
„dat ze belangrijk zijn voor het na-

geslacht. Ik ben zelf lid van het
Genootschap Oud Zandvoort en ik

wil dat de banden daar later naar
toe gaan, of naar het gemeentebe-
stuur."
Attema heeft, volgens eigen zeg-

gen, unieke opnamen. „Zo heb ik

de grote rel rond de caravans op
het Roggeveld op film, maar ook de
vervuiling op het Gran Dorado ter-

rein en de wateroverlast in 1987.

Niemand anders heeft die beel-

den."
Naast het vastleggen van Zand-

voort op celluloid voor het nage-
slacht brengt Attema ook veel tijd

door in de natuur, met name in de
Zandvoortse duinen. „Als jongetje

van negen jaar ving ik vroeger fa-

zanten in de duinen, met anijszaad.

Als mijn moeder vroeg wat we zon-

dags zouden eten, antwoordde ik

'fazant' en dan ging ik ze vangen.
Nu doe ik dat natuurlijk niet meer.
Tegenwoordig wandel ik graag in

de duinen, voor mijn rust. Dan
neem ik wat brood en korsten mee
om de vossen te voeren."
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drogisterij-parfumerie-schoonheidssalon

Haltestraat 1 - tel. 16123

leuke Valentijnsaanbieding

set van Estee Lauder
mascararoller - rinse off cleanser e.d.p.

Knowing van 20,- nu

12,95
op 14 februari voor iedereen een leuk kadootje

ra

14 februari

VALENTIJN
voor iedereen

die eens lief wil zijn.
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h „erica"
grote krocht 24
zandvoort,

tel. 02507-12301
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BLOEMENDAAL AAN ZEE
TEL. 023-252280

Familiediner?

Trouwreceptie?

Huwelijksdiner?

Club-etentje?

In alle gevallen bieden wij een ideale accommodatie.
Aparte ruimte beschikbaar, zonder zaalhuur. Of het

nu gaat om een diner, een warm/koud buffet of een
receptie, altijd kunt u verzekerd zijn van uitstekende

kwaliteit tegen zeer redelijke prijzen.

Gaarne zullen wij u

vrijblijvend informeren.

Wij zijn alle dagen van de week geopend en
beschikken over een ruime eigen

parkeergelegenheid.

B B B

£y \J 1/4*11.Vrijdag:

Valentijns-

dag"

Q2<s
schnitt y?*

Zaterdag: Schnitt Albertville 97^

135
JL •

Apfelstrudel
van 1.60 voor

17T7T®J

-Q,ckte ^Sakker ^alk
HOGEWEG 28, TEL. 12989

oekhandel
DE KROCHT

Grote Krocht 18

Uitgebreide sortering

VALENTIJNSKAARTEN
en nog veel meer kadootjes

om iemand eens echt te verwennen.

O.a. CD., BOEKEN,
BRIEFPAPIER

enz. enz.

;,
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Valentijnsdag is de feestdag van de heilige

Valentmus.

14 februari is echter beter bekend als de dag der

vriendschap

Voor Nederland is dit gebruik komen overwaaien uit

de Verenigde Staten waar dit zeer groots wordt

aangepakt.

Inmiddels is Valentijnsdag over de hele wereld zeer

populair waarbij miljoenen kaarten worden verstuurd.

In Japan is dit de dag waarop elke vrouw en meisje

een doos chocola koopt voor haar man of vriend

Ook in Nederland is de populariteit stijgende. Dit is zo

gek nog met gezien het feit dat het natuurlijk erg

gezellig is om je vnend(m) of partner eens extra te

verwennen

Een leuke attentie vergezeld van een passende kaart

zegt al een hele hoop. De mogelijkheden voor een

leuke attentie zijn legio. Wat dacht u van een boeket

bloemen samengesteld in uw partners lievelingskleur,

een cd van zijn of haar favoriete artiest of een lekkere

parfum of aftershave en dit kunt u dan nog eens extra

feestelijk laten inpakken.

Om de dag in sfeer af te sluiten kunt u zorgen voor

een heerlijk etentje en of u dat nu thuis klaarmaakt of

met een stel intieme vrienden naar een romantisch

restaurant gaat, het wordt in ieder geval een dag waar

u elk jaar weer naar zult uitkijken.
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NET EVEN ANDERS
Zeestraat 56 - Zandvoort
vrijdagavond geopend

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

Violen

Tuinaarde

Bemesting

Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

vrijdag Valentijndag

vergeet u die ene niet

wij hebben voor u: chocolade Biedermeier

luxe dozen bonbons

Valentijn taartje

en zaterdag

4 Emmaplakken voor

9,75

6,50

Wij maken
van uw
Valentijnsdag

een gezellige

Valentijnsdag
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H BOECKANIERSNESTCAFE- RESTAURANT

ZANDVOORTSELAAN 187 -2042 XL ZANDVOORT - TEL. 02507- 12401

(Reserveren gewenst - Ruime parkeergelegenheid)
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E MilMÜ
De keuze van het vervolgonderwijs moet weer bepaald worden. Voor
deze moeilijke opgave zien tienduizenden gezinnen zich jaarlijks

geplaatst.

Om een verantwoorde keuze te maken uit de vele
opleidingsmogelijkheden is goede en uitgebreide informatie
noodzakelijk. Daarom verschijnt er jaarlijks in week 8 een
speciale bijlage in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
De redactie zal uitvoerig ingaan op de algemene aspecten van
vervolgonderwijs in de regio.

NAAR EEN VOLGENDE SCHOOL!
MAAR WELKE?
Basisschool-verlaters en hun ouders/verzorgers kunnen geïnformeerd
worden over de specifieke eigenschappen van uw school via deze
unieke bijlage. Door een uitgekiend editiestelsel kunt u meestal precies
het door u gewenste gebied bereiken tegen relatief lage kosten.

Alle advertentietarieven en combinatiemogelijkheden, te zamen met
verspreidingsgebieden, vindt u in de brochure ,,Wegwijs in onderwijs",
die u kunt aanvragen bij één van de onderstaande verkoopafdelingen

van Weekmedia:

Weekmedia - kantoor Amstelveen - 020-6453529
Weekmedia - kantoor Purmerend - 02990-23921
Weekmedia - kantoor Uithoorn - 02975-40041
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Felle schaaksters in halve finale N.
Wellicht ookfinale in Zandvoort

ZANDVOORT - Afgelopen vrijdagavond werd in Hotel Faber een
begin gemaakt met de halve finale van het Nederlands
kampioenschap damesschaak. De organisatie is in handen van
Ghess Society Zandvoort en die vereniging weet doorgaans wel
raad met zulke evenementen. Burgemeester Van der Heyden
verrichtte de opening, door de eerste set te doen tegen debutante
Lucrecia Rodas. Daarna gingen de dames er fel tegen aan en dat
leverde na drie ronden een toch wel verrassende tussenstand op.

door Aaldert Stobbelaar

Voor de tweede maal is Chess Socie-

ty Zandvoort gastheer voor de top-

schaaksters van Nederland. Even-
i als vorig jaar werd burgemeester
i Van der Heyden bereid gevonden de
opening te verrichten. Na welkom

Sterk basketbal

The Lions dames
ZANDVOORT - De basketbal-
sters van The Lions behaalden
een fraaie 55-35 overwinning
op koploper Hillegom 2. Daar-
door heeft Lions weer aanslui-
ting met de top. De jongens-
junioren leden in een te ruwe
wedstrijd een kansloze 50-83

nederlaag tegen Onze Gezel-
len.

De dames van The Lions speelden
een ijzersterke partij basketbal.
Goed geconcentreerd en in een hoog
tempo. Het was dan ook de laatste

kans voor Lions om uitzicht te be-

houden op een goede eindklasse-
ring. Defensief stak Lions perfect in

elkaar, waardoor Hillegom nauwe-
lijks gevaarlijk werd. Via een 21-9

tussenstandwerd de rustbepaald op
23-15.

In de tweede helft bleef het gehele
team uiterst sterk acteren. Onder
aanvoering van de met scherp schie-

tende Aniecke van Litsenberg (22

punten) stoomde Lions door naar
een voortreffelijk 55-35 overwinning.

te zijn geheten door voorzitter

Drost, sprak de Zandvoortse burge-
meester de hoop uit dat Chess So-
ciety ook de finale zou organiseren.
Een finale, die de Zandvoortse
schaakvereniging best aan zou kun-
nen.

Interesse
De Koninklijke Nederlandse

Schaak Bond heeft Chess Society
gepolst naar die mogelijkheid. En
Chess heeft er best interesse in,

maar dan zou de bond het tijdstip

moeten aanpassen.

Nu wordt de finale altijd in juli of
augustus gehouden. „En op dat tijd-

stip is goede zaalruimte niet be-

schikbaar in Zandvoort", meent
Nico Luykx. „Als de bond het kam-
pioenschap naar november wil ver-

plaatsen, dan is het mogelijk voor
ons", vult bestuurslid Hans van
Brakel aan. „Echter dan is er het
probleem van studerende schaak-
sters, die dan anderhalve week de
studie moeten onderbeken. On-
danks dat willen we het best doen".

Het onderkomen van de schaak-
sters tijdens deze halve finale is uit-

stekend te noemen. In Hotel Faber
aan de Kostverlorenstraat kunnen
de schaaksters zich optimaal con-
centreren op hun partijen. En dat
bleek reeds in de eerste partijen. De
twintig dames zijn verdeeld in twee
poules van tien, waarbij van elke
poule de eerste twee zich plaatsen
voor de finale. De beste drie van de
finale van vorig jaar zijn reeds ge-

• Burgemeester Van der Heyden verrichtte de opening, door de eerste set te doen tegen debutante Lucrecia Rodas. Foto Bram Stijnen

plaatst. De overgebleven drie finale-

plaatsen zijn zogenaamde wild-

cards.

Verrassingen
In groep A mocht eerste reserve

Lucrecia Rodas een opengevallen
plaats innemen. Wat niemand voor
mogelijk had gehouden presteerde
de jeugdige debutante. Na drie par-

tijen bezet Lucrecia Rodas met twee
en een half punt verrassend de eer-

ste plaats. Favorieten Ineke Tichel-

man en Erika Belle verwees zij

voorlopig naar de tweede en derde
plaats. Tichelman kwam tot twee
winst partijen maar moest het afleg-

gen tegen het jeugdige talent Rodas.
Erika Belle kwam niet verder dan
drie remise partijen.

In groep B ging het er ook verras-

send aan toe. Kanshebsters op een
finale plaats Marleen van Ameron-
gen en Carla Bruinenberg slaagden
er nog niet in hun faam waar te ma-
ken. Ook hier een niet verwachte

koploopster. Helene Wuts heeft na
drie partijen met twee en half punt
de leiding, gevolgd met twee punten
door Caroline Slingerland, Marian
Luursema en Anneke Schol.

De strijd is echter nog geheel
open aangezien aanstaande zater-

dag en zondag nog twee partijen op
het programma staan Het is best
aanbevelenswaardig een bezoek te

brengen aan dit op hoog peil staan-
de schaaktoernooi. Zaterdagmiddag
beginnen de partijen om een uur en
zondagmiddag wordt de eerste set
gespeeld om twaalf uur.

Positie Z75 riant ondanks gelijkspel
ZANDVOORT - Ondanks het
1-1 gelijkspel tegenKMVZ is de
situatie op de ranglijst voor
Zandvoort'75 nog rooskleuri-
ger geworden. Verspeelden de
Zandvoorters een punt, con-
current ZOB behaalde hele-

maal geen punt. Daardoor
heeft Zandvoort'75 nu een
voorsprong van drie punten op
ZOB.

Vooral in de eerste helft heeft

Zandvoort'75 de kansen op een over-

winning laten liggen. Door snel te

voetballen kregen de Zandvoorters
vele kansen en mocht KMVZ van
geluk spreken dat het niet op een
ruime achterstand werd gezet. De
Amsterdammers speelden geens-
zins een slechte wedstrijd, kwamen
zo nu en dan gevaarlijk voor het
Zandvoortse doel, maar moesten het
wat voetbal betreft toch duidelijk af-

leggen.
Reeds na een paar minuten zette

Edwin Ariesen de bal goed voor het
doel, maar de bal bereikte jammer-
genoeg geen medespeler. Zoals ver-

meld: kansen waren er genoeg. Top-
scorer Paul Longayroux is na de
winterstop nog niet trefzeker ge-

weest en ook nu zag hij een inzet

door de KMVZ doelman gestopt
worden. Even later was het opnieuw
de Zandvoortse spits, die vrij voor
de Amsterdamse doelman ver-

scheen. Deze doelman was echter
uitstekend op dreef en pareerde ook
deze inzet. Ook Bas Heino onder-
nam een aantal pogingen om de
doelman te verschalken. De juiste

richting ontbrak ook bij hem.

Eindelijk
Tussen de aanvallende bedrijven

van Zandvoort'75 door, poogde
KMVZ wat terug te doen. Daarbij
moest de Zandvoortse doelman
Pierre Visser handelend optreden.
Na een halfuur voetballen was het

eindelijk raak. Edwin Ariesen stond
aan de basis van de openingstreffer
door de bal op maat voor te geven.

Rob Koning knalde Zandvoort'75
toen naar een 1-0 voorsprong. De
badgasten probeerden meteen ver-

der afstand te nemen. Robin Castien
en Rob Koning waren dicht bij een
doelpunt, maar de voortreffelijke

doelman liet zich niet verrassen.
KMVZ trachtte nog voor de rust wat
terug te doen en zou daar wonderwel
inslagen. Eerst verdween een vrije

trap rakelings langs het Zandvoort-
se doel, doch in blessure tijd werd

wanorde in de defensie door KMVZ
afgestraft: 1-1.

In de tweede helft waren de partij-

en meer aan elkaar gewaagd. De bes-

te mogelijkheden waren ook nu
weer voor het team van trainer Ge-
rard Nijkamp. De schutters Robin
Castien en Paul Longayroux konden
de toch wel aardige mogelijkheden
niet benutten. Aanvallend kwam
KMVZ vaker aan de beurt dan m de
eerste periode. De Zandvoortse de-

fensie had de zaken echter goed in

de gaten.

Met onder andere schoten van

Rob Koning, Dennis Keuning en Ro-
bin Castien, hebben de Zandvoor-
ters tevergeefs geprobeerd de winst
binnen te slepen. De mooiste kans
was nog, in de laatse minuut, voor
Longayroux. Vanaf zeer dicht bij

knalde hij echter de bal hoog over
het doel. Het bleef zodoende bij een
1-1 gelijkspel.

Komende zaterdag gaat Zand-
voort'75 op bezoek bij DZS. Een las-

tige opgave aangezien in de thuis-

wedstrijd tegen de enige nederlaag
werd opgelopen. Reden genoeg dus
voor een revanche.

Zaalvoetbalteams goed op dreef

ZANDVOORT - Na een minde-
re periode hebben de zaalvoet-
ballers van Nihot/Jaap Bloem
Sport de smaak weer te pak-
ken. In het weekend werden
twee wedstrijden gespeeld.
Eerst gelijk tegen Intercle-
an (2-2) en vervolgens winst op
Succes (3-2). ZVM/Aannemer
Winter behaalde een 4-3 over-

| winning op BSM en lijkt op
weg naar de titel.

Interclean bleek een lastige tegen-

stander voor Nihot/Jaap Bloem
Sport. Al snel nam Interclean een 2-0

| voorsprong, maar nadien was het
uitsluitend Nihot/Jaap Bloem Sport
dat de teugels in handen had. In
hoog tempo werden de aanvallen op-
gezet wat resulteerde in twee doel-

punten. Dennis Keuning en Bas Hei-
no zorgden voor het verdiende 2-2

gelijkspel.

Tegen Succes zetten de Zandvoor-
ters het goede spel door. Succes
kreeg ook wel kansen maar in het
Zandvoortse doel was 'good-old'
Jaap Bloem geweldig op dreef. De

Zandvoorters namen vlak voor de
doelwisseling een 1-0 voorsprong,
door een doelpunt van Robin Cas-
tien. Doordat Succes in de tweede
helft meer aanvallend speelde kreeg
Nihot/Jaap Bloem Sport veel ruim-
te. Rob van der Bergh zorgde voor 2-

en Bas Heino besloot een fraaie

solo met een gaaf doelpunt: 3-0. Met
nog een paar minuten te gaan trad er

concentratie verlies op bij de Zand-
voorters, waardoor Succes de eind-

stand bepaalde op 3-2.

ZVM/Aannemer Winter
Na de 13-4 zege op Trefpunt en het

teleurstellende 4-1 verlies tegen
Car.Snoeks kwam BSM op bezoek.
ZVM/Aannemer Winter opende met
sterk aanvallend voetbal wat al snel
leidde tot 1-0 via Henry Marcelle.
Vijf minuten later was het Henk
Gaus die 2-0 aantekende. De Zand-
voorters bleven pressen en het werd
via een mooie combinatie 3-0 door
Bob Brune. Vlak voor de rust kwam
BSM verrassend terug tot 3-1.

In de tweede helft kregen de Zand-
voorters kans op kans, maar de af-

werking was zoek. BSM profiteerde

hiervan door via een counter 3-2 te

scoren. John Bosman vergrootte de
voorsprong voor ZVM/Aannemer
Winter: 4-2. Door een blessure van
Chris Kuin ontstond er een lichte

chaos in de Zandvoortse defensie en
daar profiteerde BSM van door nog
eenmaal te scoren, eindstand: 4-3.

Met nog zeven wedstrijden te gaan
en vier punten voorsprong moet de
promotie naar de hoofdklasse moge-
lijk zijn.

Wim Buchel actief
ZANDVOORT - Sportschoolhou-

der en ex-topscheidsrechter bij de
judosport Wim Buchel heeft nog
volop plannen. De inmiddels 35 jaar
in Zandvoort gehuisvestejudoleraar
organiseert, in samenwerking met
Jaap Methorst en de Judobond Ne-
derland in juni een seminair. Dan
komen zestig Europese topscheids-
rechters naar Zandvoort voor het
houden van deze studiebijeen-

komst.

Later meer gegevens over dit gebeu-
ren.

Goede prestaties

kunstzwemsters
ZANDVOORT - Afgelopen

weekend vonden de Nederland-
se jeugd kampioenschappen
kunstzwemmen in Maastricht
plaats. Twee zwemsters van de
Zeeschuimers mochten hieraan
deelnemen omdat zij de hoge li-

miet, die vereist was, behaald
hadden.

Tamara van Rhee zwom op B-
niveau mee en behaalde een vrij

hoog resultaat, ondanks dat ze
pas voor de eerste keer meedeed
aan deze nationale kampioen-
schappen. Zy werd 69e van de 83
deelneemsters. Ook Ditte Valk
heeft goed gepresteerd. Zij

zwom op A-niveau mee en werd
44e van de 67 kunstzwemsters.
Het lrjkt niet erg hoog, maar

gezien de verschillen in trai-

ningsuren, is dit toch een aardi-

ge prestatie. De verenigingen
die hoog eindigden trainen elke

dag en De Zeeschuimers, trai-

nen slechts driemaal per week.
Een groot verschil dus en daar-

om toch een geode prestatie van
de Zandvoortse zwemsters.

GehavendZVM geklopt
ZANDVOORT - Zowel het
zondag als het zaterdag voet-
balteam van Zandvoort-
meeuwen kregen een neder-
laag te incasseren. De zondag
voetballers legden het met 2-

1 af tegen DIOS, terwijl de
zaterdagspelers niet uit de
verf kwamen tegen Velse-
noord.

Het was voor Zandvoortmeeu-
wen de derde uitwedstrijd op rij.

Na twee overwinningen moest een
gehavend team naar DIOS. De ge-

hele achterhoede was met vakan-
tie of was geschorst. Ondanks dat
was het team van trainer Piet
Keur geenszins de mindere. In de
openingsfase waren de teams aan
elkaar gewaagd. Zowel DIOS als

Zandvoortmeeuwen konden geen
doelrijpe kansen creëren. Pas na
een half uur zou er gevaar ont-

staan voor het Zandvoortmeeu-
wen doel. Een DIOS voorwaarts
rukte op en scoorde de openin-
streffer. Hierbij raakte de Zand-
voortse doelman Wilfred Koper,
dusdanig geblesseerd dat hij zich
in de rust moest laten vervangen.

Nog voor de rust kreeg Zand-
voortmeeuwen een goede gelegen-
heid op de gelijkmaker. Een voor-
zet op maat werd door Rick de
Haan tegen de lat gekopt. In de
tweede helft had Willem van der
Kuyl de plaats onder de lat inge-

nomen en kwam Jaap Harteveld
als speler in het veld. De Meeuwen
drongen sterk aan. Het overwicht
werd groot en het wachten was op
de gelijkmaker. Het zat Rick de
Haan opnieuw niet mee. Zijn kop-
bal raakte wederom het hout-
werk. Even later was Mischa Tib-
boel dicht bij de gelijkmaker,
maar van kort bij ging zijn schot
rakelings naast.
Zandvoortmeeuwen nam grote

risico's door met veel spelers aan

te dringen. De DIOS uitvallen wer-
den tot een kwartier voor het ein-

de goed opgevangen. Toen was het
echter raak: 2-0. Het pleit voor de
badgasten dat er met veel inzet
door werd geknokt. Dat leverde
drie minuten voor het einde de
verdiende tegen treffer op van de
voet van Jaap Harteveld. In de
laatste minuut kreeg Zandvoort-
meeuwen een riante mogelijkheid
op de gelijkmaker. De ongelukkig
spelende Rick de Haan kwam vrij

voor de doelman, die ten koste van
een hoekschop redde. Dat was de
laatste mogelijkheid voor Zand-
voortmeeuwen, dat komende zon-
dag koploper Hillegom op bezoek
krijgt.

Zaterdagteam
Het team van trainer Alex Hee-

semans zit op dit moment in de
problemen en zakt, na een goede
eerste helft van de competitie, be-
hoorlijk op de ranglijst. Ook tegen
Velsenoord kon Zandvoortmeeu-
wen niet imponeren. Reeds na vijf

minuten keken de Zandvoorters
tegen een 1-0 achterstand aan. In
deze stevige partij voetbal pro-

beerde Zandvoortmeeuwen de ba-
kens te verzetten. De echte felheid

ontbrak echter om het Velsenoord
lastig te maken. Vlak voor de rust
werd de achterstand verdubbeld.
Een hoekschop kon de Velse-

noord spits ongehinderd inkop-
pen: 2-0.

In de tweede helft had Zand-
voortmeeuwen wel een veldover-
wicht, doch echt gevaarlijk werd
het niet Velsenoord kwam zelfs

op een 3-0 voorsprong. In de slot-

fase slaagde William Rubeling er
in om de eer te redden. Meer zat er
met in voor de Meeuwen. Aan-
staande zaterdag krijgt Zand-
voortmeeuwen de gelegenheid het
puntentotaal op te voeren als

SIZO op bezoek komt.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Degradatiezorgen
voor Casino-ZVM

ZANDVOORT - De Casino-
ZVM handballers zitten op dit

moment in de hoek waar de
klappen vallen. Door de onver-
diende 12-14 nederlaag tegen S
en K is er acuut degradatie ge-
vaar ontstaan.

De 0-4 achterstand, opgelopen m
de beginfase, is het team van coach
Joost Berkhout funest geworden.
Met toch wel knap handbal kwam
Casino-ZVM terug in de wedstrijd
Aan beide zijden waren de doelver-
dedigers in een geweldige vorm. Jo-

han Molenaar keepte een voortreffe-

lijk partij. De Zandvoorters slaag-

den er in de de achterstand terug te

brengen tot een 6-8 ruststand

In de tweede helft bleef Casino-
ZVM in hoog tempo de aanvallen
opzetten, om zodoende de achter-

sand weg te werken. Dat lukte en bij

de stand 10-10 leek S en K ineen te

storten. De inhaalrace had kennelijk
veel kracht gekost, waardoor S en K
opnieuw een lichte voorsprong kon
nemen. De Zandvoorters bleven vol-

houden, schiepen zich goede kansen
maar het gelukte niet aan de neder-
laag te ontkomen: 12-14.

„Het is jammer dat je toch weer
met tot winst komt. Het klinkt wat
eentonig, maar we heben echt goed
gespeeld", stelde Joost Berkhout.
„We hebben een goede groep, de
sfeer blijft prima, maar we moeten
nu toch wel punten gaan pakken".

Doelpunten Casino-ZVM: Menno Trouw 5,

Kees Hoek 2, Guido Weidema 2, Ronald Vos
1, RIchard Vos 1, Peter Pennings 1.

TZB mist de

fraaiste kansen

ZANDVOORT - Na vele weken
van stilstand konden de voet-
ballers van TZB afgelopen zon-
dag eindelijk de voetbalschoe-
nen weereens aantrekken. En
dat TZB er lang uit was ge-
weest, bleek wel uit het spel-

verloop. Door het missen van
de meest fraaie kansen leed
TZB een 3-2 nederlaag tegen
Spaarnevogels.

Doordat de bond TZB pas donder-
dagvond inlichtte over de te spelen
wedstrijd tegen Spaarnevogels, had-
den enige spelers al ander plannen
gemaakt voor het weekend. Daar-
door een met invallers aantredend
TZB dat toch de gehele wedstrijd het
beste van het spel had. De vele kan-
sen waren echter aan de Zandvoor-
ters niet besteed. Alleen Duisterhof
wist eenmaal het doel te raken. Een
hogere score zat er dik in en voor het
verstrijken van de eerste helft had
TZB de strijd kunnen beslissen. Nu
brak de rust aan met een 1-1 stand,
aangezien Spaarnevogels vlak voor
het rustsignaal gelijkmaakte.

In de tweede helft even een onop-
lettendheid in de TZB defensie en
Spaarnevogels nam een 2-1 voor-
sprong. De Zandvoorters zetten toen
alles op de aanval. Ook nu vele kan-
sen, die eigenlijk met te missen wa-
ren. Na een half uur spelen was het
eindelijk raak, Edwin Miezenbeek
zette goed door en scoorde: 2-2. In
het laatste kwartier heeft TZB we-
derom de kansen laten liggen. De
Zandvoorters hadden moeite met
het afmaken der aanvallen doch dat
ging Spaarnevogels duidelijk beter
af.

Vlak voor het einde een counter,
die koelbloedig werd afgemaakt.
TZB keerde zodoende met lege han-
den huiswaarts en staat nu onder-
aan de ranglijst.

Goede scores Zandvoortse Bridgeclub
ZANDVOORT - De Zandvoort-
se Bridgeclub speelde vorige
week de vierde wedstrijd in de
derde competitie. De beide
partners van mevrouw Mole-
naar en mevrouw Visser waren
op skivakantie en zodoende
speelden zij afgelopen woens-
dagavond in de A-lijn met el-

kaar. Dit liep goed af want met
een score van 56,25 procent
werden zij eerste. Mevrouw De
Leeuw en de heer Braun wer-
den knap tweede.

De stand in de A-lijn is na de vierde
wedstrijd als volgt: Eerste zijn me-
vrouw De Leeuw en de heer Braun,
terwijl op de tweede plaats staan de
heren Bakker en Brandse. Mevrouw
Spiers en de heer Emmen behielden
de derde plaats.

Het echtpaar Potharst was in de
B-lijn al behoorlijk afgezakt en dat
was hun eer te na. In deze wedstrijd
ging het beter en met een score van
59,82 pakten zij de eerste plaats. Het
echtpaar Van Gellekom deed het
ook goed door tweede te eindigen.

Het echtpaar Hoogendijk heeft zich
met moeite op de eerste plaats kun-
nen handhaven. Zij worden op de
voet gevolgd door mevrouw Paap en
de heer Vergeest, terwijl de "dames
Dear en Verburg opgerukt zijn naar
de derde positie.

In de C-lijn gaan de dames Havin-

ga en Van der Meer het steeds beter
doen. Ook in deze wedstrijd scoor-
den zij goed met 57,81 procent
Tweede werden de dames Berkhe-
mer en Verhage. Na vier wedstrijden
is de kop van de C-lijn ongewijzigd.
Op de eerste plaats bleven de dames
Van Beek en Stocker. De tweede
plaats is voor de heren Boom en
Verburg, maar op de derde plaats
staan nu de dames Beijer en Rau-
werda.
De dames Kalff en Polm hadden

een goede avond in de D-hjn want zij

werden fraai eerste en maken nu

kans op promotie. Tweede in deze
lijn werd Mevrouw Harms, die met
diverse spelers uit de A-lijn speelde.
De koppositie in de D-lijn blijft on-

veranderd in handen van de dames
Rudenko en Rudolphus. Naar de
tweede plaats is het echtpaar Ovaa
opgestoomd. De dames Kalff en
Polm legden beslag op de dereje

plaats.

Inhchtignen over de Zandvoortse
Bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H.Emmen,
telefoon 18570. Alleen in de avond-

__ O W«.kim.dld/JB

Topscorers
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OPLEIDINGSSCHOOL voor
SCHOONHEIDSSPECIALISTE te HAARLEM
Erkend door de Minister van onderwijs en wetenschappen op
grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de
stichting mspektie opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.
Lid vereniging vakopleiding schoonheidsverzorging (VAKOS)

DINY VERSPOOR
ROSÉ EBBINGE
Vanaf heden staat de inschrijving open voor de dag-,

avond- en spoedcursussen die voor de navolgende
Stivasdiploma's opleiden-

- schoonheidsverzorging

- manicure
De lessen beginnen in september a s.

Linschotenstraat 21 - Haarlem
Tel.: 023-311932 b.g.g. 023-283068 of 377186.

Umond
Co lege

Met het oog

op jouw toekomst

OPEN HUIS
onderwijslokatie

Umond MTS
Roos en Beeklaan 4, 2071 TD Santpoort-Noord

(5 min lopen van NS-station Santpoort-Noord)

Tel.: 023 - 38 31 34

Vrijdag 14 februari 1992

15.00 - 17.00 en 19.00 - 21.30 uur

Technische Opleidingen
Bouwkunde . Elektrotechniek . Elektronica . Computertechniek .

Besturingstechniek . Werktuigbouwkunde . Installatietechniek .

Motorvoertuigentechniek . Weg- en Waterbouwkunde .

Proces- en Milieutechniek

onderwijslokatie

Maritiem Instituut Umond
Kanaalstraat 7, 1975 BA Umuiden (bij de sluizen)

Tel : 02550 - 1 90 16

Zaterdag 15 februari 1992

10.00- 15.00 uur

Nautische Opleidingen
Maritiem Officier . Operationeel Technicus . Scheepswertuigkundige .

Stuurman / Werktuigkundige Zeevisvaart . Stuurman Kleine Handelsvaart

.

Scheepstechnicus . Schipper / Machinist beperkt werkgebied .

Stuurman / Werktuigkundige Kustvisserij

Alle scholen van het Umond College zijn met het openbaar vervoer uitstekend te bereiken

- -OjgJSSïi'CU.V, '
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zorg voor het milieu
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HijWilU Beschermen.
Wat veiligheid betreft kan de Peugeot

106 gezien worden als de nieuwe norm in /'n

klasse Allereerst dankzij de stevige carrosserie

met speciale versterkingen onderlangs

Maar ook door veiligheidsmaatregelen

als een kooiconstructie, een T bar constructie

in de portieren en energie absorberende

kreukelzones Voorzieningen die het inzitten-

den compartiment optimaal intact houden

als het erop aankomt

IRII/I\ INC! lil* I\( 1 kOMIN

Een ander voorbeeld bij een frontale

botsing van 50 km/uur kan het stuur hooguit

3 centimeter naar u toe schuiven Dit ligt fors

onderde norm van 12 7 centimeter

Ook een goede wegligging is voor de

veiligheid van groot belang De lange wiel

basis, de grote spoorbreedte en onafhankelijke

wielophanging staan hiervoor garant

Kortom, de Peugeot 106 is gebouwd

om onder alle mogelijke omstandigheden

RIJM \\R \1\ki \ WIJ/K IV h\ \OORHE HOUDI \ AKliilllD 1)1 I 1 UCI O! IOf

optimale bescherming en veiligheid te bieden

De 106 is verkrijgbaar in 4 uitrustings

niveaus, met 3 typen motoren, in fraaie kleuren

Reeds vanaf 21 150-

De Peugeot 106 Test hem maar Hij staat

bi) ons klaar voor een proefrit

Peugeot 106.

Een Mirakels Maatje.
\SI M11UI I MOK IN Ml E KI'RIIS

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT_
DYNAMISCH OP WEG

VERKOCHT
Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,

maar eerst moet u mooi uw huidige

woning kwijt.

De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.

Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten.
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PAR Wij zijn maandagmorgen ook geopend. Celsiusstraat 192

"s-''

VACATURES

l

Bij het bureau parkeer- en belastingcontrole van de Gemeente Zandvoort
bestaat een vacature voor de functie van

PARKEER- EN

BELASTINGCONTROLEUR M/V
(volledig dienstverband)

Het bureau parkeer- en belastingcontrole is organiek een secretarie-

onderdeel, doch de betrokken ambtenaren zijn te werk gesteld bi| de

politie.

De werkzaamheden vinden afwisselend plaats gedurende zeven dagen in

de week. '

Functie-inhoud:
- het (als meewerkend-voorman) mede-leiding geven aan de overige

parkeer- en belastingcontroleurs,

- controle op de naleving van de Wet inzake parkeerbelastingen, de

Wegenverkeersweten de overigegemeentelijke belastingverordeningen;
- het uitschrijven en verwerken van bekeuringen en naheffingsaanslagen;

- het legen en controleren op |uiste werking van de parkeermeters en

-automaten;

- het toepassen van de wegsleepregelmg en de wielklem;

- het in voorkomende gevallen ondersteunen van de politie;

- administratieve afhandeling werkzaamheden

Functie-eisen:
- indicatie leeftijd van 30 tot 40 jaar,

- Mavo of vergelijkbaar niveau,

- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid,

- goed met het publiek om kunnen gaan,

- bereidheid tot het volgen van op de functie gerichte opleidingen,

- praktische kennis van de Duitse taal, ervaring met de te verrichten

werkzaamheden alsmedemethetgebruikvan automatiseringsapparatuur

strekken tot aanbeveling

Salaris:
De functie wordt eind dit jaar gewaardeerd In afwachting van het

resultaat van deze functiewaardering vindt aanstelling, afhankelijk van

opleiding en ervaring, maximaal plaats in schaal 5 (f 3.175,- bruto per

maand), vermeerderd met een toelage voor het verrichten van onregel-

matige diensten Bij goed functioneren kan verdere doorgroei naar schaal

6 (f 3 509,-) op termijn tot de mogelijkheden behoren

Informatie en sollicitaties:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer B. ten Haave,

coördinator beheersdienst of de heer RJ. Bruntink, coördinator execu-

tieve diensten, telefoon 02507- 1 3043

Bij de selectie wordt een vertegenwoordiging van het personeel betrokken

De sollicitatie dient binnen tien dagen te worden ingezonden
aan de korpschefvan politie, postbus 2 1 0, 2040AE Zandvoort.

ZORG GEVEN IS MENSENWERK
Op onze afdeling Ambulante Hulpverlening kunnen geplaatst

worden

VERZORGENDEN
voor de avond- en weekenddiensten in BENTVELD en
AERDENHOUT
Onze instelling is werkzaam in de gemeenten Bloemendaal,
Bennebroek, Heemstede en Zandvoort
Wij willen onze klienten zo lang mogelijk in de eigen

thuissituatie laten wonen Thuiszorg is dan onontbeerlijk

Daarom vragen wij medewerkenden die in het bezit zijn van
- diploma helpende, verzorgende of ziekenverzorgende of

gelijkwaardige opleiding
- tussen de 21 en 50 jaar oud zijn

- minimaal 6 a 8 uur per week beschikbaar willen zijn

Wij bieden
- zelfstandig, verantwoordelijk en zinvol werk
- werkbegeleiding en kollegiaal kontakt/overleg
- (bij)schohngsmogelijkheden
- 7 weken vakantie per jaar mcl ATV-dagen
- salaris volgens de CAO-Gezinsverzorging
- onregelmatigheidstoeslag
- plaatsing in rayon van uw keuze

Voor informatie en of sollicitatie kunt u zich wenden tot

STICHTING GEZINSZORG
KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout
tel 023-213421 (op werkdagen van 9 00-15 00 uur)

:& SINT LUCAS ZIEKENHUIS

• AMSTERDAM
Het Sint Lucas Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een opname-
kapaciteit voor 524 patiënten

Ten behoeve van diverse poliklinieken van ons ziekenhuis, vragen wij op
korte termijn

doktersassistenten m/v 100%
U dient in het bezit te zijn van het diploma doktersassistent(e)

Tevens vragen wij ten behoeve van de polikliniek Oogheelkunde en de
Chirurgische Nabehandelingspolikliniek

leidinggevende
doktersassistenten m/v 100%

Naast het diploma doktersassistent(e) vragen wij van u enkele jaren werk-
ervaring en leidinggevende kapaciteiten

De arbeidsvoorwaarden zijn konform de CAO voor het Ziekenhuiswezen

Nadere funktie-informatie wordt u gaarne verstrekt door mevrouw
A van der Spek-Theunisz waarnemend hoofd Poliklinieken,

telefoon 020-5108613

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan mevrouw
A H M van Velzen-Lambregts van de afdeling Personeelszaken,
Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam

A 92-07

WEEKMEDIA OP

MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

Personeelswerving

dichtbij huis?

Voor personeelswerving dicht bi) huis werkt Weekmedia
Onze kranten verschijnen editie-gewijs zodat u gericht
kunt adverteren in de directe omgeving van uw onderne-
ming

Elke week opnieuw geven de personeelspagina s van
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Am-
sterdam De lezers weten deze pagina s te vinden zij

zoeken een baan dicht bij huis

De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks In
een oplage van 650 000 exemplaren

De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
verschillende kranten in hun gebied innemen Zn bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze wor-
den daarom intensief gelezen

Wilt u meer weten' Vraag de brochure over personeels-
werving aan 020-562 62 76

Weekmedia werkt!

Collega's !

zijn altijd welkom

Sint Jacob is een r k gecombineerd Bejaarden

verzorgings- en verpleeghuis voor ruim 500

oudere bewoners

Voor onze verpleeg- groepsverzorgings en

kamerverzorgingsafdehngen zoeken wij enkele

fulltime of parttime

zieken

bejaarden

m:rf.g.o, -

verzorgenden

vp/vz'ers

Die het team op onze afdelingen komen verster-

ken om de goede leef- en werksfeer in ons huis

vast te kunnen houden

Wij zoeken collega's die:

bekend zijn met het verzorgingshuis en /of

verpleeghuis of hiermee bekend willen raken.

zelfstandig kunnen werken,

initiatief tonen en verantwoordelijkheden op de

afdeling niet uit de weg gaan,

goed in teamverband kunnen en willen werken

waarbij collegialiteit erg belangrijk is

Ook gediplomeerden die al een langere tijd niet

meer werkzaam zijn in de verpleging of verzorging

kunnen solliciteren, we geven bijschohngscursus

De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO
ziekenhuiswezen

Voor nadere informatie kunt u bellen 020-6254962

en vragen naar mevrouw E de Wit, (toestel 123)

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan de

afdeling personeelszaken van

R K Bejaardenverzorgings- en Verpleeghuis

Sint Jacob, Plantage Middenlaan 52 u&
1018 DH Amsterdam

Sint Jacob ^

U zoekt vast en zeker
een hoge rente.

Bij de Verenigde Spaarbank
nu 2 jaar lang een lA% extra.

Bij de Verenigde Spaarbank begint het nieuwe spaar-

jaar goed' Als u m de periode 3 tebruau t/m 28

februan 1992 minimaal f 1 000,- 2 jaai —jj

lang vast zet krijgt u maai liefst 8% ïente

p v 7V0 Kom snel langs bij een van

on/c kantoren voor meer informatie verenigde
(n i»i ii if.i^mi,! ii i mi/ 1 lunuli n) spaarbank

Grote Krocht 38, 2042 LX Zandvoort, tel (02507) 13039
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Het Onze Lieve

Vrouwe Gasthuis te

Amsterdam is een alge"

meen Ziekenhuis met
praktisch alle voor

komende specialismen
Er werken 1600 mensen

Voor onze moderne apotheek vragen wij voor zo
spoedig mogelijke indiensttreding een

apothekers-

assistent(e)
Functie-inhoud

• bereiding en distributie van geneesmiddelen

• bereiding van steriele geneesmiddelen

• a septische bereidingen cytostalica en

radioiarmaca

• overige uitvoerende en beheersmatige werk

zaamheden

De apotheek is gehuisvest in een volledig nieuw

gedeelte van ons ziekenhuis

Wij vragen

• het diploma Apothekersassistent(e)

• bereidheid tot het volgen van de vervolg

opleiding

• bereidheid tot het verrichten van onregelmatig

heids en bereikbaarheidsdiensten

Wij bieden

• een salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring

conform FWG (Funktie Waardering Gezond
heidszorg) 40

• overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO voor het Ziekenhuiswezen

Sollicitatieprocedure

Inlichtingen over deze functie worden u gaarne

verstrekt door mevr CTh M van der Linden

ziekenhuisapotheker of de heer P Vonk coor

dinator apotheek telefoon 020 5993026

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen
na het verschijnen van dit blad richten aan de Per

soneelsdienst van het OLVG onder vermelding van

vakaturenummer 92D 05

1e Oosterparkstraat 179, 1091 HA Amsterdam

UITZENDBUREAU

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!
Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst

PR0D. KRACHTEN/
MAG.KRACHTEN
voor div bedrijven in Haarlem en omgeving

PARTTIME/FULLTIME
CATERING MEDEWERKERS
voor een bedrijf op luchthaven Schiphol in wisseldien-
sten

Kom langs en laat je inschrijven bij Liane
ledere dag open van 14 00-17 30 uur

Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel man-
nen als vrouwen reageren
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst 1

Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel 02507-31013

JM COIFFEURS
zoekt

knipmodellen
jongens en meisjes
dames en heren

voor de woensdagavonden

opgeven bij:

JM COIFFEURS
Kerkstraat 22 (galerij)

Swaluestraat 26d: Driekamermaisonette op 1e
en 2e etage Bouwj 1984 Ind 1e et woonk met bal

kon keuken toilet trapkast 2e et badk met douche
toilet en wastafel 2 slaapk Serv k ƒ 55 - p m Vr pr

ƒ142 500- kk

Leeuwerikenstraat 14/4: Dnekamerapp op 4e
et met groot balkon zuid Ind entree hal woonk 2
slaapk keuken met mb app badk met douche en
wastafel Serv k ƒ450- pm Vr pr ƒ149 000- kk
Garage ƒ15 000- kk

Van Speykstraat 14a: Goed onderh bovenwo
ning met balkon aan voor- en achterzijde Ind entree
hal gang toilet/douche woonk (10 2x3 8m) 2
slaapk keuken Vrpr ƒ 159 000- kk

Hogeweg 22/1: Zeer luxe verbouwd dnekam app
(vh 4) op fe et Balkon west Ind entree hal toilet

woonk met spiegelwand luxe open keuken met
mb app slaapk met vaste spiegel/kastenwand
badk met ligbad douche en dub wastafel c v Serv k

ƒ 137 34 p m Vr pr ƒ 229 000 - k k

Dr. C. A. Gerkestraat 121: Halfvnjst hoekwon
met garage Ind entree hal gang toilet woonk uit-

gebouwde keuken 1e et 3 slaap k badk met wasta-
fel douche en toilet balkon oost Vr pr ƒ 275 000 -

kk

Van

SCHAIK
Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 '/Fax 02507-17596

Café Sam-Sam
Dorpsplein 2

vraagt iemand die 2 keer per week
onze /aak wil

schoonhouden
Tel. 19299 of 19455

Gezocht per 1 maart

Hulp in de huishouding

voor twee of drie ochtenden per week

Goede betaling

Telefoon 15859
(tussen 's middags 4 en 6 uur)

SPAR NOORD
Celsiusstraat 192

vraagt voor uitbreiding van hun
team

full-time of part-time
CASSIERE

ml vragen naar de
Hr Bouwens, tel. 14361

Gevraagd per 15 maart

Kamermeisjes/ontbijtserveersters
voor ± 30 uur per week

Leerling kelner/barman
voor ± 30 uur per week
Salaris volgens CAO
Contract tot 1/1 1 92

Hotel Bad Zandvoort
Thorbeckestraat 23 2042 GL Zandvoort
tel 02507 13520

3 SECEUROP
NEDERLAND

Ruim 33 jaar gespecialiseerd in

beveiligen en bewaken van
velerlei soorten objekten in met

name de Randstad

Seceurop Nederland B.V.

afd personeelswerving

Postbus 9021

1006 AA Amsterdam

De aktiviteiten van Seceurop Nederland B V vinden veelal

plaats in en om Amsterdam, vele opdrachtgevers hebben de
specifieke beveiligingstaak aan ons uitbesteed

Teneinde te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar
deze professionele vormen van dienstverlening, willen wij

ons team

BEVEILIGINGSBEAMBTEN
dit voorjaar rigoureus uitbreiden

De taak van de beveiligingsbeambte is veel omvattend, te

veel om dit hier te kunnen be&chnjven Wij willen u graag in

een persoonlijk gesprek hierover informeren en u inlichten

omtrent uw mogelijkheden binnen Seceurop Nederland en
onze wensen ten aanzien van nieuwe medewerkers

Enkele algemene voorwaarden die wij stellen zijn

- opleiding op mininaal LBO-C niveau
- leeftijd vanaf 20 jaar
- bereidheid tot het volgen van vakopleiding
- goede beheersing van de Nederlandse taal

- liefst in het bezit van rijbewijs B
- woonafstand vanaf Amsterdam niet meer dan 35

kilometer
- flexibele instelling

Aanstelling geschiedt in principe op basis van een vaste
arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 40 uur per week,
echter in overleg is parttime aanstelling ook mogelijk

Voor dames hebben wij beperkte plaatsingsmogelijkheden
in Amsterdam-Z O , u dient dan wel in Amsterdam, Diemen
of Ouder-Amstel woonachtig te zijn

Wanneer u denkt aan deze eisen te kunnen voldoen en niet

opziet tegen onregelmatige diensten, nodigen wij u uit een
kort briefje te schrijven aan nevenstaand adres, met daarin
- uw persoonlijke gegevens
- uw opleiaing(en) en eventuele werkervaring
- uw motivatie om naar deze funktie te solliciteren

- opgave waar en wanneer u telefonisch bereikbaar bent
- een recente pasfoto

Na ontvangst van uw brief wordt u door ons gebeld voor het

maken van een persoonlijke afspraak op ons hoofdkantoor,
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Bosch koelkast
KGE 31 12*1 76 liter koelruimte,

97 liter vnesruimte *electnsche

j
temperatuur-regeling *volautomatische

|
ontdooiing *deur links of rechts

j
draaiend 'invnescapaciteit 18kg/ 24h.

of 40.- per maand

*' "
"
!

9i"\

1599.- 1099.-
of 55.- per maand

Philips/Whirlpool

droger
AWG901 *capaciteit S Mg droog wasgoed

"tydscbakelaar ts.t. 140 min.

geïntegreerde zoemer.

./fImaand
,

\

Blue Air Wasaut
AR 1 278 TX*5 kg inhoud

j

500-1 150 toeren/minuut
"

"

en kuip *16wasprogramr]

iaat
uzetoets

! trommel

799;
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JFOro

Kodak, Fuji

enDixons

fotorolletjes

'3 halen,

2 betalen.

Palmbeach
*5 UVA lampen van elk 100 Watt

"handig zwenkstatief *in 3 hoogten

verstelbaar *timer met automatische

afslag.

of 30.- per maand

Mlele stofzuiger
S269 1 *jnax. vermogen 1400 Watt

*3 rondom draaiende zwenkwielen

*opbergbeugel voor zuigbuis *4-voudige

iuchtfiltering met supercleanfiiter.

599?
Headstart

personal computer
Explorer *IBM compatible PC 'met 40 MB
harddiskdnve en 14" monochroom beeld-

scherm *tncf. muis *incl. software

tekstverwerking, rekenmachine,

kaartenbak, agenda. Computer Ease.

1499.-
of 50.- per maand

Bright SX
personal computer

Specificaties: '80386 sx processor met een

kloksnelheid van 20 MHz *2 MB Ram
geheugen (ur&reidbaar tot 32 MB) *80 MB
harde schijf (18 ms) *3.S" diskdrive (1 .44

Mb) en 5.25" diskdrive (1 .2 Mb) 'super VGA
kleurenmonitor met maximale resolutie

(non-interlaced) 1024x768 'incl. MS DOS 5.0

en Geoworks Ensemble beiden Nederlands-

talig 'software reeds geïnstalleerd.

5999.-
of 180.- per maand

. _ * •"- wi uii k UKJl
VOPRDmCHEQUE

Als u nu 3 videobanden
koopt maakt niet uit welk merkdan krijgt u een Gran Dorado

,
voordeelcheque t.w.v. 100- I

boekmgskorting voor een verblijf jn
I Gran Dorado bungalowpark '

Port Zélande.

TDK E- 180
videobanden Mm
3pak

|9#
99
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TDKP5-90
video 8
cassettes
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Minolta reflexcamera
3Xi body 'compacte camera met

ingebouwde flitser 'met expert intelligentie.

dus altijd scherp, goed belicht en perfect

geflitst 'eenvoudig te bedienen.

Pentax
compactcamera

Zoom Super *zoombereik38-105 mm
'2 macro-instellingen 'LCD infoscherm

'automatisch scherpstellen. belichting.

"ir
'

"T r i i n. H uden.

j 11 eUr Irj ' I ig.

CD aanbieding
Per 4 CD-box 100 originele hits

uit de 60 en 70-erjaren.

Bosch wasautomaat
WFA1010 'capaciteit 5 kg

'18 wasprograma's 'energiespaar-

programma 'toerental-keuzetoets 800-1000

toeren/minuut 'zelfreinigende afvoerpomp.

" —"W-. „,
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Rowenta
koffiezetapparaat
FT01 'onbreekbare warmhoudkan

'inwendige watenndicator 'geschikt voor

2-10 koppen koffie 'automatische

uitschakeling 'opbergbaar snoer.

Philips strijkijzer
HD 1463 'luxe lichtgewicht stomer

'voorzien van silverstone zooiplaat met
knopenrand *2 stoomstanden 'groot

doorzichtig waterreservoir.

Sony kleurenTV
KVC21Z1 '55 cm softline design KTV

'stereo '60 voorkeuzezenders * 1 20 kanalen

'teletekst met 4 pagina's geheugen

'on-screen display 'taalkeuzeschakelaar

r/o II Ti 1 ii

Aristona kleuren TV
43KV242S '60 voorkeuzezenders 'teletekst

met 3 pagina's geheugen 'on-screen display

'automatische afstemming.

Sony discman
D-33 *8x oversampling RMS (20x)

'shuffle play 'repeat 'anti-shockmecha-

nisme 'groot LCD display 'incl. adapter,

hoc'c'l'Jr-ccri .na nslu-Tcr

Akai videorecorder
VS-F 30Q 'intelligent HQ 'quick response

systeem 'DX-3 koppen 'shuttle knop
'8 programma's/ 365 dagen '45 voorkeuze-

zenders 'incl. afstandsbediening.

Kenwood midiset
M45X '2x40 Watt versterker '30 voor-

keuzezenders 'FM, MG en LG

*CD-speler voor 20 nummers
programmeerbaar 'dubbel cassettedeck:

Pioneer miniset
N 50 Twin '25 Watt versterker 'twin

CD-speler 'autoreverse dubbel deck

'dolby B/C 'tuner met 24 voorkeuzezenders

'AM/FM/LG tuner *3-weg luidsprekers.

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 22 februari 1 992,

zolang de voorraad strekt. Pnjs- en drukfouten voorbehouden.

II99.-

Amstelveen (Centrum)
Galerij NO, 020-6479466

WEEnMUMM geeft u meer!

^o&c8xu)SWW
BRUSSELS AIRPORT

SHOPPING WEEKEND BRUSSEL
In samenwerking met het Holiday Inn Brussel Airport biedt
Weekmedia haar lezers de gelegenheid om te genieten van
een shopping weekend in Brussel op vrijdag 2 1 , zaterdag 22
en zondag 23 februari 1992.

De kosten bedragen 1.500 Bfr. (ƒ 90,-) per persoon in een
tweepersoonkamer per overnachting, incl. ontbijt, een

welkomstdrankje en een voucherboekje met waardebon-
nen, waarmee u een korting of een klein geschenkje ont-
vangt bij de betreffende winkel. De toeslag voor een één-
persoonskamer bedraagt 800 Bfr. (ƒ 48,-) per persoon per
overnachting. Deze kosten dienen in Belgische francs in het
hotel te worden afgerekend.

Reservering is alleen mogelijk door het volledig invullen
van de onderstaande bon en deze voor 1 4 februari 1 992 in te
sturen naar:

Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

U ontvangt dan een schriftelijke resevering met routebe-
schrijving van het Holiday Inn Brussels Airport, Holiday-
straat 7 in Diegem, Belgié.

Jon voor onze lezers
Hiermee reserveren wij een shopping weekend in het Holi-

day Inn Brussels Airport voor het weekend van vrijdag 21,

zaterdag 22 en zondag 23 februari 1992:

... 2-persoonskamer(s) a f 90,= p.p. per overnachting voor ...

t/m ... februari 1992 (keuze data invullen)

... toeslag 1 persoonskamer(s) d f 48,- p.p. per overnachting

Naam: Tel:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

WEEM1DHI\ geeft u meer!

Hoe bespaart

u ruimte, tijden
geld opuw :

krantenarchief?

^

c.

WEEKMEDIA OP

MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement of nadere
informatie

Tei. 020-562.2485
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André van Duin
,-VELSEN - André van Duin

houdt dinsdag 10 en woensdag 11

maart twee extra voorstellingen
met zijn revue in de Stadsschouw-
burg Velsen.
De voorstellingen worden toege-

voegd aan de drie geplande avon-
den, op 12, 13 en 14 maart. De tele-

visie-opnamen die producent
Joop van den Ende op die dagen in
Velsen gepland had, gaan niet

door. De kaartverkoop voor beide
extra voorstellingen is inmiddels
gestart. Entreeprijzen vanaf vijf-

tig gulden. Inlichtingen: Stads-
schouwburg Velsen, tel. 02550 -

15789.

Zuidelijk Toneel
In het zelfde theater is op dins-

dag 18 februari De Eenzame Weg
te zien, van het Zuidelijk Toneel,
naar een werk van Arthur Schnit-
zler. De regie is in handen van Ger
Thijs.

Een directeur van een kunstaca-
demie wacht met zijn gezinen an-
deren op de dood van zijn vrouw.
Dat maakt een verleden los en
dwingt tot confrontaties. Aanvang
20.15 uur, entree 22,50 gulden.
CJP/JTK/Pas 65 50% korting.

TC kust SL
I li keur \X

tips & suggesties

Gasthuisplein 12 - 2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Claw Boys Claw in Patronaat
Claw Boys Claw treedt zaterdag 15 februari op in het Patronaat, Zijlsingel

2, Haarlem. De groep behoort al vanaf 1983 tot de top van het clubcircuit.
Een paar jaar geleden is de ritmesectie veranderd, wat de band nieuw elan
gaf. Zo was het optreden vorigjaar in het Patronaat, naar aanleiding van het
album Angelbite als vanouds zeer geïnspireerd. Inmiddels heeft de groep
met Geert de Groot, ex-Fatal Flowers, een nieuwe bassist. In het najaar
wordt er weer een nieuw album verwacht. Aanvang 21.45 uur, entree 15

gulden, CJP/P-pas 12,50. Supportact: trio The Pamilyman.
Morgenavond, vrijdag 14 februari, staat Evan Johns & The H-Bombs op

het programma, met als supportact Tuxedo Buck. Het gitaarspel van Evan
Johns is geïnspireerd op de sfeer van het wilde westen, maar behalve
Country and Western ook invloed van Rock & Roll, blues en Rythm and
Blues. Aanvang 21.45 uur. Entree 10 of 7,50 gulden. Voorverkoop Toneel-
schuur (Smedestraat 23) en WV-kantoor (Stationsplein) in Haarlem.

Flairck
De Nederlandse muziekgroep

Flairck is vrijdag 21 februari in
Velsen te zien, met het theatercon-
cert De Optocht.
Vijf top-instrumentalisten die

de illusie wekken, dat er een grote
stoet verschillende muzikanten
voorbijtrekt, zoals bijvoorbeeld
een Japanse lampionoptocht of
een Braziliaanse carnavalsstoet.
Entree 27,50 gulden. CJP/JTK/Pas
65 50% korting. • Claw Boys Claw

Korte tips

• Wandelen door Kraansvlak,
uniek duingebied tussen Zand-
voort en Overveen, op 19 februari,
aanvang 14.00 uur. Rondleiding
met deskundige voor maximaal 40
personen. Start- en eindpunt Ma-
nege de Bokkedoorns aan de Zee-

weg, voorbij Bloemendaal aan
Zee. Kaarten kosten 1,50 gulden
en zijn op werkdagen verkrijgbaar
bij het hoofdkantoor van het Wa-
terleidingbedrijf Noord-Holland
PWN, Essenlaan 10 te Bloemen-
daal. Kinderen tot 6 jaar kunnen
gratis mee.
• Openbare Bibliotheek Zand-
voort, Prinsesseweg 34, expositie
Hilly Jansen (uit Zandvoort) ge-

durende de maand februari. Met
o.a. kinderportretjes en opvallen-

de vrouwenfiguren, 'verweven'
met exotische dieren. Hilly Jan-
sen kreeg haar eerste schilderles-

sen van oom Kees Manders.
• Atelier Paulus Loot, gevestigd
Boulevard Paulus Loot 21, ge-

opend op zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur: grafisch werk,
collages en mengtechnieken met
felle kleuren en teksten van Anne
Frydrychowicz, tentoonstelling
tot 1 maart '92.

• Holland Casino Zandvoort: ten-

toonstelling schilder Gerard van
Iersel, tekeningen en etsen. Dage-
lijks van 14.00 tot 02.00 uur.
• 't Lief toneel der blijde lustwa-
rande, tentoonstelling in Histo-
risch Informatiecentrum Haar-
lem, Groot Heiligland 47, Haar-
lem, tel. 023-256026. Aan de hand
van oude prenten en een maquette
wordt een beeld gegeven van de
tuinaanleg bij de Heemsteedse en
Bennebroekse buitenplaatsen in

de periode 1750-1850.

Te zien tot 15 febr., open dinsdag
t/m zaterdag 12-17 uur, zondag
13-17 uur. Entree gratis.

SPORTAGENDA
VOETBAL
Zaterdag: DZS - Zandvoort'75 14.30

uur
Zandvoortmeeuwen - SIZO 14.30

uur complex v.m. binnencircuit.
Zondag: Zandvoortmeeuwen - Hille-

gom 14.30 uur, complex v.m binnen-
circuit.

TZB - SVIJ 14.30 uur, terrein Kenne-
merweg.
ZAALHANDBAL
Zondag: BSM - Casino-ZVM dames
13.00 uur, te Bennebroek.
Tonegido - Casino-ZVM heren 13.45

uur, te Hippolytushoef.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort'75 - DIO 2 C-
jun., 18.30 uur Zandvoort'75 - Goal
D-jun., 19.00 uur Zandvoort'75 - HBC
B-jun., 19.45 uur Trefpunt - DVS'85,
20.40 uur Zandvoortmeeuwen - Bloe-
mendaal vet., 21.25 uur TZB 3 -

DVS'85 2, 22.10 uur TZB - Zandvoort
Noord vet..

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Bad Zuid/ZVN - 'De Fles,

21.35 uur Nihot/JBS - Video dames,
22.00 uur Zandvoortmeeuwen 3 -

TZB 4.

SWOZ krijgt geld
van Julianafonds
ZANDVOORT - De Stichting

Welzijn Ouderen Zandvoort
krijgt duizend gulden van het
Juliana Welzijn Fonds, om
Zandvoortse ouderen te ver-
voeren naar een dagopvang-
-project in Bennebroek.
De dagopvang is voor ouderen die

nog thuis wonen, maar overdag veel
hulp nodig hebben. In sommige ver-
zorgingshuizen wordt hiervoor een
opvangmogelijkheid gecreëerd. In
Zandvoort bestaat die nog niet, maar
wordt wel later dit jaar verwacht,
naar schatting over acht maanden.
De Gezinszorg Zuid-Kennemerland
is bezig met de voorbereidingen hier-
voor. Zolang kunnen de Zandvoortse
ouderen, die hiervoor in aanmerking
tomen, opgevangen worden in Ben-
nebroek. De vervoerkosten vormden
tot nu toe echter een groot pro-
bleem. Daarom heeft de SWOZ een
bijdrage aangevraagd bij het Juliana
Welzijn Fonds. Daarop is nu positief
gereageerd.
Met de duizend gulden kunnen de

ouderen, momenteel drie, wel ver-
voerd worden. Dat gebeurt door vrij-

willigers van het Centrum voor Vrij-

willige Hulpverlening. Zij krijgen
voor de rit naar Bennebroek een au-
tokostenvergoeding.
Het Juliana Welzijn Fonds geeft

jaarlijks voor ruim 20 miljoen gul-
den steun aan projecten op het ge-
bied van maatschappelijk welzijn.

Dennen gerooid
ZANDVOORT - De gemeente heeft

deze week een aantal dennen in de
Linnaeusstraat gerooid. De hoogop-
groeiende dennen veroorzaakten
hinder voor een aantal bewoners,
die geen uitzicht meer hadden. De
bomen veroorzaakten ook proble-
men voor het verkeer, doordat auto-
mobilisten minder overzicht had-
den. De plantsoenen worden dit
voorjaar nog beplant met lage hees-
ters en rozen.

Bruiloft in Zandvoorts klederdracht
-ï|^.y*^; v\ < v ^v
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• Onder grote belangstelling traden Barend Oosterom en Hedwig Gansner donderdag in traditionele Zandvoortse
kledij in het huwelijk. Dit werd voltrokken door mevrouw Van der Heijden. Foto Bram stijnen

ZANDVOORT - 'Een wel
heel bijzondere bruiloft',

noemde de ambtenaar van de
burgelijke stand, mevrouw
Van der Heijden, de huwelijks-
voltrekking afgelopen donder-
dag in het raadhuis van Zand-
voort. Ten overstaan van een
bomvolle zaal beloofden de
twee dorpsbewoners Barend
Oosterom (27), oorspronkelijk
afkomstig uit Haarlem, en
Hedwig Gansner (25), beho-
rende tot een generaties-oud
Zandvoorts geslacht, elkaar
die dag de 'eeuwige trouw'.

Aanzienlijke
brandschade
ZANDVOORT - Een brand heeft in

de nacht van maandag op dinsdag
voor een ton schade aangericht in
een flat aan het Favaugeplein. Ande-
re woningen in de flat liepen rook-
schade op.

Omstreeks kwart over drie brak er
brand uit in een woning van een
78-jarige Zandvoorter. De huiska-
mer in de woning brandde groten-
deels uit. De door het lawaai gewekte
buurman trapte de voordeur van de
woning in en trof de bewoner in ver-
warde toestand aan. Het slachtoffer
werd na medisch onderzoek tijdelijk

ondergebracht in het bejaardenoord
Huis in de Duinen.

Alle bewoners van de flat moesten
hun woningen verlaten in verband
met de rookontwikkeling. De brand-
weer bestreed het vuur met een blus-
voertuig en een ladderwagen. Door
middel van een hogedrukspuit was
de brand binnen vijf minuten ge-

blust.

(ADVERTENTIE)

Nieuw bij

De Beauty Studio
Slank 1 cm per week eraf! Met unieke crème van Nifri

bekend van R.T.L 4, weekbl. Weekend enz.
Tevens schoonheidsbehandeling met div. produkten

van Nifri. Ter introduktie slechts ƒ35,-
Bel voor info 18766.

De bruiloft vond plaats in de tradi-

tionele Zandvoortse klederdracht
en leverde zo een leuk schouwspel
op voor de honderden toeschouwers
op het Raadhuisplein. 'Echt op z'n

ouderwets', zo omschreef een oude
dorpsgenoot, deze grote stap. Ge-
flankeerd door het voltallige leden-

bestand van folklorevereniging 'De
Wurf', allen gestoken in oud-Zand-
voortse kledij, maakte het kersverse
bruidspaar, eveneens voorzien van
kleding anno 1900, zijn opwachting.

'Zo'n jaar of vijf geleden leerde het
stel elkaar kennen in het plaatselij-

ke uitgaansleven', zo vertelde de
ambtenaar tijdens de huwelijksvol-
trekking. Barend viel direct voor de
charmes van de toen twintigjarige

Zandvoortse. Hedwig zelf bleek aan-
vankelijk weinig te voelen voor de
toenaderingspogingen van de jonge-

man. Hij was 'lucht' voor haar.
Om zijn avanches enige kracht bij

te zetten besloot hij tot een driester

optreden. De historie verhaalt hoe
hij twee rozen kocht, een rode en een
gele. Hiermee 'gewapend' toog hij

naar een plaatselijke kroeg, waarvan
hij wist dat zijn ideaal zich daar zou
bevinden. Tot verbazing van het aan-

wezige publiek mepte hij met de
bloemen zijn aanstaande bruid om
de oren. Dat hielp. Hedwig bleek zo
onder de indruk van 's mans liefdes-

verklaring dat zij instemde met een
vaste relatie.

Zoals gezegd: afgelopen donder-
dag trouwden zij. Het gebruikelijke
'Ja ik wil' bleef bij Barend echter
achterwege. Op de vraag of hij zijn

geliefde tot zijn wettige echtgenote
wilde nemen, antwoordde hij met
een volmondig 'Ja natuurlijk'.

Secretaris Gevers

verlaat gemeente
ZANDVOORT - Gemeentesecreta-

ris H.J.M. Gevers verlaat per 18 mei
de gemeente Zandvoort. Hij wordt
de nieuwe gemeentesecretaris van
de gemeente Veghel in Noord-Bra-
bant. De gemeenteraad van Veghel
moet eind februari nog een beslis-

sing nemen over de voordracht van
Gevers, die overigens de enige kan-
didaat voor deze functie is.

Veghel, dat 27.000 inwoners heeft,

staat aan het begin van een ingrij-

pend reorganisatieproces. In Zand-
voort heeft Gevers een belangrijke

rol gespeeld bij de reorganiatie van
het gemeentelijk apparaat. Sinds
1988 was hij werkzaam in Zand-
voort. Daarvoor was de 44-jarige Ge-

vers gemeentesecretaris in de Bra-

bantse gemeente Oud- en Nieuw
Gastel.

Inentingen
ZANDVOORT - In het Gezond-

heidscentrum aan het Beatrixplant-

soen 1 worden op woensdag 19 fe-

bruari de inentingen verzorgd van
kinderen van vier en negen jaar oud.
De vierjarigen uit 1988 krijgen een
D.T.P.-injectie. De negenjarigen uit

1983 krijgen een D.T.P. en B.M.R.-in-

jectie. De intentingen vinden plaats

tussen een uur en half vier. Kinde-
ren, die in aanmerking komen voor
de injectie, krijgen persoonlijk een
oproep thuisgestuurd. Kinderen die

verhinderd zijn, bijvoorbeeld in ver-

band met ziekte, kunnen zonder af-

spraak terecht bij de GG en GD in

Haarlem op iedere eerste dinsdag-
middag van de maand tussen half

vier en vier uur.

Interne competitie

van de schaakjeugd
ZANDVOORT - In de interne

competitie van de Zandvoortse
schaakjeugd werden eveneens ne-

gen partijen afgewerkt. De uitslagen
bij de jonge talenten zagen er als

volgt uit: Bas van der Meij-Marc Ha-
bets 1-0, Martine Botman-Florian
van der Moolen 0-1, Nanouk Mar-
quenie-Florian van der Moolen 0-1,

Thomas Hesse-Niels Filmer 1-0,

Henk Willemse-Bart Timmermans
0-1, Dominic Hoogendijk-Remco de
Roode 0-1, Mare Habets-Rebecca
Willemse 0-1, Bas van der Meij-Mar-
tine Botman 1-0, Jan Koning-Na-
nouk Marquenie 0-1.

Vanavond krijgen de jeugdige le-

den van de Zandvoortse Schaak
Club de derde schaakles. Dit alles in

het Gemeenschapshuis van zeven
uur tot kwart voor acht.

Kindercarnaval

zondag 1 maart

ZANDVOORT - Het Kinder-
carnaval vindt dit jaar plaats
op zondag 1 maart, in 't Stekkie
in Zandvoort-noord. Het feest
is voor kinderen tot en met 12
jaar.

Jongerenwerker Fred van der Pols
en carnavalsvereniging De Schuim-
koppen hebben het programma deze
week rondgekregen. Het carnavals-
feest begint om twee uur 's middags
en duurt tot vijf uur. De muziek
wordt verzorgd door de vaste boe-
renkapel van de carnavalsvereni-
ging, De Zotte Muggen. Daarnaast
zijn er enkele shows van goochelaar-
/clown Spekkie (half drie, half vier
en half vijf), met tussendoor, vanaf
drie uur, hossen op onvervalste car-
navalskrakers, met een optreden
van een echte zanger. Om vijf uur
vindt de prijsuitreiking plaats, voor
de beste, meest originele, kreatiefs-
te, grappigste (enzovoorts) carna-
valskleding. Een van de tien prijzen
is een teddybeer van 1.20 meter
hoog.

De middag staat onder supervisie
van Prins Ronaldi de Urste, zijn
Prinses en de Raad van Elf van car-
navalsvereniging De Schuimkop-
pen. Als speciale gast is de Jeugdkar-
navalsvereniging De Woudlopers
aanwezig. De presentatie is in han-
den van Bram Stijnen.

Acties voor medemens in buitenland
ZANDVOORT - Op twee plaatsen in Zand-

voort wordt deze week actie gehouden voor de
hongerige en in slechte hygiënische omstandig-
heden verkerende medemens.

De Nicolaasschool, Lorentzstraat 15, voert tot en met
14 februari de actie voor de stichting Tomcio Paluch,
Pools voor 'klein Duimpje'. De stichting bestaat sinds 1

december 1986. De kinderen zamelen spullen in voor
hulp aan Poolse kindertehuizen, met bewonertjes van
tot 5 of oudere kinderen van 5 tot 20 jaar. Over het

algemeen bestaat in deze tehuizen een groot tekort aan
voedingsmiddelen en artikelen voor de hygiëne. Maar
ook aan kleine medische apparatuur, zoals injectienaal-

den, spuiten, bloeddrukmeters, stethoscopen en koorts-

thermometers. Kleding wordt dit jaar overgeslagen,

driejaar geleden zijn de tehuizen daarvan in ruime mate
voorzien. Goede schoenen blijven echter welkom.

De andere inzameling is een 'bliksemactie' van de
Rotary Club Zandvoort, waarover vorige week reeds

werd bericht. Deze is gericht op hulp aan zo'n tiendui-

zend vluchtelingen in de Joegoslavische badplaats
Umag, vlakbij de Italiaanse grens. De vluchtelingen,

Kroaten, zijn vooral vrouwen, ouderen en kinderen. Zij

hebben hun huizen elders in het land moeten verlaten

in verband met het oorlogsgeweld. Ook in dit dorp
heerst een groot gebrek aan voedsel en hygiënische
artikelen.
De Rotary wil zaterdagochtend 15 februari, tussen

half tien en drie uur, bij de Katholieke Agathakerk
graag noodpakketten inzamelen.

• Ljerka Steiner - van oorsprong Joegoslavische -

mocht, namens Rotary Club Zandvoort, deze week het

eerste pakket ontvangen van de negentigjarige me-
vrouw Van de Busken-Kellenbach.

Met oog en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Soms, heel soms heb ik nog wel
eens een heldere gedachte. Anders
gezegd: bij tijd en wijle ontspruit
uit mijn geest nog wel eens een
briljant idee. Neem nou mijn brie-

venbus. Een simpel attribuut, ik

weet het. Toch kan een dergelijk

fenomeen diep ingrijpen in de zie-

leroerselen van een eenvoudige
dorpsbewoner zoals ik. Nog net
niet rijp voor het Riagg raak ik, na
het openen van de brievenbus-
klep, soms danig over mijn toeren,

't Is niet de bekende blauwe enve-
loppe die mij van mijn stuk
brengt. De oorzaak is de grote hoe-
veelheid drukwerk die mij weke-
lijks in vele kilogrammen cadeau
wordt gedaan.
Hoe het u vergaat weet ik niet.

Ik krijg de laatste tijd steeds vaker
de pest in over al de folders, mede-
delingen en aanbiedingen die mij
ongevraagd worden toegezonden.
Een stikker met de mededeling
dat ik verschoond wens te blijven
van al die milieuvervuilende
troep, helpt niet. De PTT-beambte
inclusief de bezorgers keilen im-
mer lachend hun handel bij mij in

de bus. 'Gedeelde smart is halve
smart', zo hield men mij vroeger
voor. Ook mijn buren kampen
met dit probleem. Onlangs sprak
ik via de telefoon met een 'hoge
baas' van dit geprivatiseerde
staatsbedrijf. Hij toonde begrip
voor mijn frustraties en adviseer-

de mij contact op te nemen met
het kantoor aan de Louis Davids-
straat. Ik heb er een morgen voor
uitgetrokken.

Vertwijfeld
Inderdaad. Slechts een van de

vijf loketten bleek bemand. Van-
uit de morrende rij tot aan de
draaideur werd verwonderd ge-

sproken over de toevallige samen-
loop van omstandigheden die de
onderbezetting achter de balie te-

weeg had gebracht. 'Allemaal
ziek', zei een mij bekende WAO-er.
'Ze hebben de zak', zo meende ie-

mand, die vanwege een verregaan-
de sanering bij zijn voormalige
werkgever al geruime tijd een
WW-uitkering ontvangt. 'Welnee',
suggereerde een derde, 'ze hebben
met z'n allen een ATV-tje opgeno-
men. Tegen de middag stond ik

'oog in oog' met de lokettist. De
man zag er vermoeid uit, geen
wonder als je in je eentje een heel
postkantoor moet runnen. Met
een blik van herkenning keek hij

mij aan. Ik zag hem denken; al-

weer zo'n kneus.
Het moet gezegd: hij bleef be-

leefd. Hij zei 'Meneer' tegen mij.

Zijn hand zweefde al boven de
geldla. 'Hoeveel', vroeg ie. 'Van-
daag niet', zei ik. 'ik heb een
klacht'. Zijn blik werd nu wanho-
pig. Vertwijfeld hief hij zijn armen
ten hemel. 'CHEF', riep hij.

'CHEF'. Zijn baas hoorde hem
niet. Ik zag hem zitten in zijn kan-
toortje. Met in zijn ene hand een
beker koffie bladerde hij in zijn

ochtendkrant. Ik had hem graag
met een aai over zijn bol gerust
gesteld. Het gepantserde glas tus-

sen ons in belette dat.

Gillend
Nadat ik mijn probleem aan

hem had uitgelegd, werd de balie-

-medewerker weer wat rustiger.

'Formulier 20897' mompelde hij

en overhandigde mij een vel pa-

pier. Bij nadere beschouwing
bleek dit een aanvraag voor een
sticker. Speciaal ontworpen door
'tante pos' zelf, om mij in de toe-

komst te vrijwaren voor het zo
door mij verguisde drukwerk.
Naam, voornamen (voluit) , adres,

geboortedatum en plaats, geloof,

beroep, belastbaar inkomen, aan-
tal familieleden en hobby's, waren
slechts enkele zaken die ik in

diende te vullen. De laatste regel
van het epistel deed voor mij ech-

ter de deur dicht. Hierin werd mij
verteld dat al de gegevens 'naar
waarheid' dienden te worden inge-

vuld. Het viel me nog mee dat er

geen drie maanden lik op stond,
als bleek dat je valsheid in ge-

schrifte had gepleegd. Gillend ben
ik het postkantoor uitgerend.
Thuisgekomen heb ik alle lec-

tuur, die mij de .afgelopen weken
clandestien was toegestopt, verza-
meld. Met een tas vol ben ik ver-
volgens naar de eerste de beste
rode brievenbus gestapt. U raadt
het al. Mijn tas was nog voor de
helft gevuld. De PTT-bus zat ech-
ter propvol. Is dit nu briljant of
niet? Weet u, het is mijn brieven-
bus. Dus ik bepaal zelf wel wat ik
er in wil hebben of niet. Daar heb
ik de post met voor nodig. Deze
privé-actie is met bedoeld om u op
dezelfde gedachten te brengen,
onze PTT-bezorgers doen ook
maar hun werk. Het is hun met
kwalijk te nemen.

Duckies
Ik schreef al eerder over de ruil-

en verzamelbeurs die elke eerste
zondag van de maand in het Ge-
meenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat wordt gehouden. Ikzelf
pleeg daar iedere keer weer heen
te gaan. Niet alleen vanwege de
daar heersende gezelligheid (het
lijkt wel of het er iedere keer druk-
ker wordt) maar ook vanwege het
feit dat de aanwezige zaken, zoals
curiosa, boeken, ansichtkaarten
en postzegels mij zeer wel interes-
seren. Laatst sprak ik een dorps-
bewoner. Hij toonde zich bijzon-
der in zijn schik. Hij kocht on-
langs voor tien gulden een serie

oude Donald Ducks. Binnen een
week kon hij de boekwerkjes weer
verkopen voor ... het tienvoudige.
Vierhonderd gulden dus.
Afgelopen zondag kwam ik hem

weer tegen. Snuffelend, op zoek
naar handelswaar, begaf hij zich
langs de tafels die in de zalen ston-
den stonden opgesteld. Wie kan
mij helpen aan enkele 'Duckies'.
De jaargangen zijn niet belangrijk.

Parkeerontheffing
Vroeger zag je ze regelmatig, de

auto's met een parkeerontheffing.
Het halve dorp had wel zo'n brief-

je, ondertekend door de Zand-
voortse politie achter zijn voor-
ruit. Even voor alle duidelijkheid:
een parkeerontheffing heeft nog
steeds tot voordeel, dat je je auto
op alle plaatsen in het dorp waar-
voor de vergunning is afgegeven,
gratis kunt neerzetten. Je hoefde
in het verleden slechts aan te to-

nen dat je 'onmisbaar' was voor
onze gemeenschap en je was met-
een ongrijpbaar voor de parkeer-
wachters.
Sinds kort is er echter een ken-

tering gekomen aan de vrijgevig-

heid van onze bestuurders. De fis-

calisering van de parkeergelden
zal daarbij wel een rol gespeeld
hebben. Vanaf begin dit jaar is de
verordening parkeerbelasting
1992 van kracht geworden. Deze
verordening stelt regels voor de
heffing en invordering van par-
keerbelastingen.
Dit heeft tot consequentie dat

iedereen bij een parkeermeter be-
lastingplichtig is. Wettelijk is het
dan ook niet meer mogelijk om
voor die lokatie een parkeeron-
theffing te krijgen. Op dit moment
zijn de gemeenteambtenaren re-

gels aan het bedenken, die in de
toekomst moeten leiden tot een
beter parkeerbeleid. Te denken
valt daarbij aan bijvoorbeeld het
op voorhand huren van een par-
keerkaart, voor bij een parkeer-
meter. Het voordeel daarvan is,

dat je niet om de haverklap een
kwartje in de meter hoeft te gooi-

en. Nadeel is echter, datje nooit of
te nimmer aanspraak kunt maken
op een vrije parkeerplaats: vol is

vol. Een ding is echter zeker. Fi-

nancieel vaart onze gemeente wel
bij deze regeling. En dat is weer
mooi meegenomen.
Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

Koplopers verstevigen

hun positie
ZANDVOORT - Door over-

winningen op hun naaste riva-

len, hebben de koplopers John
Ayress en Dennis van der Meij-
den hun positie op de ranglijst
verstevigd. In de competitie
verloor net eerste team van de
Zandvoortse Schaakclub met
5-3 van De Uil-4.

De achttien deelnemers aan de in-

terne competitie, hebben vorige
week donderdag, met wisselende re-

sultaten hun wedstrijd gespeeld. De
partij tussen John Ayress en Ed-
ward Geerts, de nummers 1 en 3,

trok echter wel de meeste aandacht.
In de eerste sessie had Geerts met
wit verloren. Twee uur spelen gaf
voor beide spelers nog geen duide-
lijk resultaat op het bord met de 64

velden. Een gelijke stand op het
bord wat stukken betrof, gaf niet

aan dat Edward Geerts het moeilijk
zou krijgen. Zijn grootste vijand was
niet zijn direkte tegenstander, maar
de onverbiddelijke klok.

Met nog maar twintig minuten
speeltijd moest Geerts nog zeven-

tien zetten doen. Ayress daarente-
gen had daar nog ruim drie kwartier

voor. Dit tijdsvoordeel wist Ayress
duidelijk uit te buiten. In de laatste

vijf minuten moest Geerts nog tien

zetten uitvoeren wat hem niet lukte
Ayress sloeg toe en pakte' de over-
winning.

l)e resultaten van de laatste speelavond
waren: Schiltmeijer-Frederking 1-0. De
Oude-Klljn 1-0, Marqucnie-Gortcr 1-0. Berk-
hout-Oud? 0-1. Twint-Kok 0-1, Franck-lMap
remise. Van Eik-Lindeman 0-1, Termes-Van
der Meijden 0-1, Ayress-Geerts 1-0. De eerste
tien op de ranglijst zijn. 1. Av ress. 2. Van der
Meijden, 3. Geerts. 4. Danibrlnk. 5. Linde-
man, (>. Termes, 7. Kok, X. Van Elk. 9. Paap.
10. Gude.

Schaakclub
verliest

ZANDVOORT - Het geluk was
niet met de spelers van het eerste
team van de Zandvoortse Schaak
Club. Het team verloor vorige week
maandag in Hillegom de vijfde com-
petitiewedstrijd met 5-3 van De Uil-4.

In de bekercompetitie gaat het vier-

tal van de Zandvoortse Schaak Club
het opnemen tegen een team van De
Vennep uit Nieuw-Vennep. Deze
wedstrijd staat gepland op 22 maart
aanstaande.
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GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graaf Juweeltjes in o a Essen,

Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt Met

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar

liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met

rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon

programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed 1

WAND

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met

fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., don-

ker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel

om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten

Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,

contrasterend of -heel apart- spiegelstnps 1

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

lafonds^de

Jarmuiden 47 (Sloterdijk lil), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

modern en hyper-modem. In legio afwerkingen:

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of zonder praktische kastmteneurs.

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

N0UIL0N MARM0LEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.ti. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.

Werkplaats Schelpenplein.
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WIJ LEIDEN OP VOOR:
- kaderfuncties in handel- en dienstverlening
- vestigingspapieren

DOORSTROMING NAAR
- Middelbaar- en Hoger Beroepsonderwijs

STREAMS VOOR
- Detailhandel

- Groothandel
- Internationale handel

- Branche-opleidingen

- KMBO afd. handel

oca ONDERNEMERSCOLLEGE AMSTERDAM

R.K. school voor Lager en Middelbaar handelsonderwijs
Karel Klinkenbergstraat 1 (hoek J. Tooropstraat)

1061 AH Amsterdam, telefoon 020-6119925

Het OCA maakt deel uit van het Hoofdstad College

VOORLICHTINGSAVONDEN DAGSCHOOL: OPEN HUIS:

dinsdag 18-02-1992 vrijdag 20-03-1992
dinsdag 17-03-1992 van 10.00 tot 14.00 uur
AANVANG 20.00 UUR

Er zijn ook avondcursussen in:

AMBULANTE HANDEL, „MIDDENSTAND", PD-BOEKHOUDEN, MBA, BASISKEN-
NIS BOEKHOUDEN, COMPUTERBOEKHOUDEN-MKB, TEKSTVERWERKING WP,
WERKEN MET COMPUTERS EN INTRODUCTIE MS-DOS (voor beginners), ETALE-
REN/DECOREREN, RECLAMESCHRIFT, MARKETING NIMA-A, VOOROPLEIDING
VESTIGINGSDIPLOMA'S ANDERSTALIGEN.

START: tweede helft februari en september.

Het OCA is te bereiken met: tramlijn 1-13
GVB buslijn 18-19, CN buslijn 146, 147-64
De school ligt aan de Schiphollijn - Halte C. Lelylaan

Communiceren
zonder

misverstanden

ons faxnummer is

020-5626283

TZICH NOG WEL

EVEN OMDRAAIEN
(De nieuwe collectie is toch nog niet binnen)

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produktief

met PCT Want PCT rijdt s nachts en levert voor de

ochtend Bel voor informatie: 03402 - 59900

=lf>PCT
EXPRESDISTRIBUTIE MET IN NIGHT SERVICE

Multitech kleurenTV
KT8228 *37 cm beeldformaat

*30 voorkeuzezenders *automatische

zenderzoeker *incl. afstandsbediening

BrightSX
personal computer
Specificaties: "80386 SX processor met
een kloksnelheid van 20 MHz "2 MB
Ram geheugen (uitbreidbaar tot 32 MB)
*80 MB harde schijf (18 ms) "3.5"

diskdrive (1.44 Mb) en 5.25" diskdrive

(1.2 Mb) *super VGA kleurenmonitor

met maximale resolutie (non-interlaced)

1 024x768*incl. MS DOS 5.0 en Geoworks

Ensemble beiden Nederlands-talig

•software reeds geïnstalleerd.

Akai videorecorder
VS-F 200 *qufck response system

^Intelligent HQ *8 programma's/ 365

dagen *quick finder *zelfzoekende

hyperbandtuner met 45

voorkeuzezenders

*incl. afstandsbediening.

Polaroid

direkt klaar camera
Impuls AF *eenvoudig in gebruik "auto

focus *pop*up Bitser *groot flitshereik

*inkarjokitnti met gratis llkA
film, album en fotopen. |5^3^#'

1-iriruilkorting.aisuui

klaar camera inruilt

Sony walkman
WM'FX40 *autoreverse "radio

ontvangst FM/ AM
* 1B voorkeuzestations Itffeffe
"bandsoortschakelaar. flyy

Akai mini-set
MX90 *2x25 Watt versterker *dubbel

cassettedeck met Dolby B "synthesizer/

tuner *1 9 voorkeuzezenders *CD-speler,

16 nummers programmeerbaar

*incl. afstandsbediening QAA —
en boxen.Q^5r •

of 30.- per maand

Pentax
compactcamera
Zoom 60X
"volautomatische carnera met Pentax

powerzoomobjectief 38*60 mm "LCD

display "automatische ÖX filmcode en

filmregeling "zelfontspanner,

automatische flitser eüv

belichtingsregeling.

GRATIS 100- GRAN DORAÖÖ
: VÖORDEELCHEQUE

Bij aankoop van 3 videobanden

Ais o nu 3 videobanden bij Dixons
koopt, maakt niet uit welk merk,
dan krijgt u een Gran Dorado

'

voordeelcheque t.w.v. 100.-
boekingskorting voor een verblijf in

Gran Dorado bungalowpark
Port Zélande.

^ B U N G fi

-3<'OWucto-

TDK E- 180
videobanden
3pak|£

99

TDK P5-90
video 8
cassettes
3voo4499

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 22 februari 1992,

zolang de voorraad strekt Pnjs- en drukfouten voorbehouden je komt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9, 03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.
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Tahoe is goede
vervanger
van vlees

EN uitstekende vleesver-
vanger is tahoe, ook wel
soja-kaas genoemd. De

smaak kunnen we er zelf aan
geven want het heeft van zich-
zelf weinig smaak. Een bijdra-
ge van het Voorlichtingsbu-
reau voor de Voeding.
Tahoe, tofu of sojakaas bereidt

men van sojamelk die men laat
stremmen door het toevoegen van
bijvoorbeeld calciumfosfaat. Nadat
het overblijvende vocht is verwij-

derd, snijdt men de sojakaas in blok-
ken. Deze 'kaas' is voor onze wester-
se begrippen nogal flauw van smaak.
Tahoe kan net zoals tempeh wor-

den gemarineerd, gestoofd, gebak-
ken of gekookt. De dagelijkse portie
vlees, vis of kip inclusief vleeswaren
van honderd gram kan vervangen
worden door honderd gram tahoe.
Houdbaarheid: Mits onder water

en in de koelkast bewaard, is tahoe
enkele dagen te bewaren; gekookt
oen paar dagen langer. Ingevroren
en verpakt in aluminiumfolie is ta-

hoe één maand houdbaar.
U vindt tahoe in reformwinkels,

supermarkten, Chinees-Indische
winkels en soms ook bij de groente-
winkels in de koeling. Na aanschaf is

het het beste de tahoe zo snel moge-
lijk in de koelkast te leggen.

Recept
Tahoe met zoetzure saus (voor 2

personen): 1/2 rode paprika, marga-
rine, 2 dl appelsap, 2 eetlepels zilver-

uitjes, gemalen kruidnagel, 1/2 eetle-

pel aardappelmeel, 2 eetlepels ho-
ning, citroensap, 100 g taugé, 1 blok
tahoe, peper, zout.
Was de paprika en snijd hem in

dunne repen. Smoor de paprika in
de margarine zacht. Voeg de appel-
sap, de zilveruitjs en een mespuntje
gemalen kruidnagel toe. Breng dit

aan de kook en bind het vocht met
het aangemengde aardappelmeel.
Maak de saus op smaak met de ho-
ning en citroensap. Was de taugé en
verwijder de groene dopjes. Snijd de
tahoe in dunne plakken en bestrooi
ze met peper en zout. Bak de tahoe
in de margarine goudgeel. Schep de
taugé door de saus en warm dit goed
door. Leg de tahoe op de schaal,
schep er wat saus op en geef de rest
apart erbij.

Voedingswaarde per portie: 500
KJ, (130 kcal), 8 g eiwit, 7 g vet, 11 g
kh..

Menusuggestie:
tahoe met zoetzure saus
sperziebonen
(zilvervlies)rijst
variillevla

Voor vragen over voeding kunt u op werk-
dagen 'van twaalf tot vier uur de Voedlngste-
lcfoon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: 070-3510810.

Wekelijkse Weékmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tij
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Handel in boeken over milieu floreert

flili ^ in mi nn ^*ffli5SliflWffTnï

H ET GAAT slecht met het
milieu, maar de handel
in boeken over dit onder-

werp floreert als nooit tevoren.
Daarover kan men in Milieu-
boek te Amsterdam meepra-
ten. De titels met consumen-
tinformatie over natuur en mi-
lieu zijn nauwelijks nog te tel-

len. Wonderlijk genoeg wordt
slechts een klein percentage
op milieuvriendelijk papier

vervaardigd.
• 'Er zijn tegenwoordig heel leuke boekjes bij'

door Everhard Hebly

Milieuboek is gevestigd in het
Hugo de Vriescentrum naast de
Hortus Botanicus te Amsterdam.
Het voormalige pand van de vak-
groep Botanie van de Universiteit
van Amsterdam fungeert als lande-
lijk natuur- en milieucentrum. Een
betere plaats voor deze gespeciali-

seerde boekwinkel was dus niet
denkbaar. Sinds de verhuizing een
jaar geleden heeft Milieuboek een

meer publieke functie. Milieuboek
begon een jaar of tien geleden als

onderdeel van Milieudefensie en
was toentertijd tamelijk actiege-

richt. Geleidelijk is de aandacht ver-

schoven naar informatievoorzie-
ning richting consument. Deze vindt
er de meest gespecialiseerde boek-
handel in milieu en natuur en kan er
bovendien terecht voor de artikelen
van Natuurmonumenten en 'hebbe-
dingetjes' van kringlooppapier.
Paul Vader van Milieuboek: „We

willen de winkel aantrekkelijk laten
zijn voor een breed publiek en niet

meer alleen voor de milieu-specialis-

ten. Vandaar dat we ook natuurboe-
ken in het assortiment hebben opge-
nomen en nu ook verkooppunt van
Natuurmonumenten zijn. Ons be-
langrijkste streven is dat we de ken-
nis van het milieu en de daarmee
gepaard gaande problematiek willen
vergroten."

„Wij zijn de enige winkel in Neder-

Foto Bram de Hollander

land met de combinatie natuur en
milieu en die daarnaast gespeciali-

seerd is in milieu. Zowel op het ge-

bied van natuur als milieu vind je

hier meer dan in de gemiddelde er-

kende boekhandel. In totaal tellen

de schappen hier ongeveer 3500 ti-

tels, inclusief de vele rapporten van
de verschillende organisaties. We
hebben geen echte selectiecriteria

voor de titels die we aangeboden
krijgen. Het belangrijkste criterium
is tegenwoordig dat een boek of rap-

H lOE BELANGRIJK ou-
ders de opvoeding en het
geluk van hun kinderen

ook vinden, de meesten staan
nooit stil bij wat er gebeurt als
één of beide ouders op jonge
leeftijd komen te overlijden.
Een advies van de Nederlandse
Vereniging van Makelaars in
Assurantiën en Assurantie-ad-
viseurs (NVA).

Het verdriet en leed dat als gevolg
van het overlijden ontstaat wordt
vaak onnodig verergerd als blijkt

dat er niets is geregeld voor de ach-
terblijvende kinderen. Want wie
gaat de opvoeding en dagelijkse ver-
zorging op zich nemen? En wie gaat
dat betalen?
Het is in het belang van het kind

dat er zo goed mogelijk voor hem of
haar wordt gezorgd bij het overlij-

den van één of beide ouders. In de
wet staat dat in zulke gevallen voor
kinderen onder de achttien jaar al-

tijd een voogd benoemd moet wor-
den die voor ze gaat zorgen. Daar-

'Zorg goed voor

achterblijvende

kinderen'

naast wordt ook een toeziend voogd
genoemd, die er op toeziet dat de
voogd inderdaad goed voor het kind
zorgt.

Als één ouder komt te overlijden,
wordt de overblijvende ouder auto-
matisch voogd. Ook in dit geval
wordt een toeziend voogd benoemd.
In de verdrietige situatie die ont-

staat bij het overlijden van één of
beide ouders, is het voor alle betrok-
kenen emotioneel heel zwaar als de
voogdij nog geregeld moet worden.
Het is dus goed om als ouders nu al

Plannen maken voor vakantie
ERWORDEN al weer volop

plannen gemaakt voor de
komende zomer. Reisbu-

reaus werken op volle toeren
en thuis worden de kleurige
gidsen verlekkerd doorgebla-
derd. In deze rubriek weer ver-
re bestemmingen, afgewisseld
met uitstapjes voor naast de
deurreizigers en voor hen die
georganiseerd op pad gaan.

door Leni Paul

BOOT. North Sea Ferries, vorig
jaar weer goed voor meer dan een
miljoen passagiers, speelt in op de
individualiseringstrend. Meer op
maat gesneden arrangementen en
ruimte voor eigen ideeën. Met de
gerieflijke boten vaart men uit Hoek
van Holland en Zeebrugge naar Huil
waar men na overnachting, diner en
ontbijt de volgende ochtend bronwa-
terfris aankomt. Yorkshire en het
merendistrict binnen handbereik en
Schotland op enkele uren rijafstand.
Inf. tel. 01819-55500.

SKI. Leuke meevaller voor wie de
komende weken nog even wil skiën.
Wie met Swissair naar zijn winter-
sportbestemming vliegt, krijgt in 52
Zwitserse wintersportplaatsen tien
procent korting op de huur van ski-

materiaal. Inf. Zwitsers Verkeersbu-
reau, tel. 020-6222033.

GRIEKSE HUIZEN. Sinds enkele
jaren renoveert de Griekse regering
huizen met een bepaalde architecto-
nische stijl. Wie ooit in zo'n geres-
taureerd onderkomen sliep, is verlo-
ren. Deze huizen met historische
waarde staan onder meer in het ro-

mantische Makrinitsa in het Pilion-
gebergte, in het bekende Santorini,
bij de Peleponesos en bij Epirus.
Twee-, drie- en vierpersoonskamers
zijn mogelijk. Inf. Theo Alexandro-
poulos, Polyplan, tel. 020-6575657 of
Grieks verkeersbureau, 020-6254212.

BULGARIJE. Bulgarrje-gangers
zijn doorgaans 'repeaters'. Dat wil
zeggen dat wie eens dit Balkanland
bezocht er graag terugkomt. Naast
zon, zee, strand en veel cultuur in de
vorm van oude kloosters en histori-
sche steden zoals Plovdiv is er het
voordeel dat de prijzen er nog steeds
zeer laag zijn Inf. Bulgaars Ver-
keersbureau, tel. 020-6248431.

CRUISE. Wel duurder dan Bulga-
rije, maar inmiddels toch niet meer
voorbehouden aan sjiek en happy
!sw is de cruise. Ook niet langer
heeft de cruise het image van een
wat duf rustig reisje in de middelba-
re leeftijdsfeer, maar een goede gele-
genheid in korte tijd veel te zien. 's

Nachts vaart je hotel en 's ochtends
kan het land worden verkend en dit

Rietgedekte bungalows op Ameland

alles zonder koffers sjouwen. Inf.

Holland Cruise Centre (023-290303),

VCK-reizen (020-6116205), Vernu
Reizen (020-6228622) en Zeetours
(010-4388099).

BRUGGE. Wie Brugge, bijge-

naamd 'die Scone' nooit bezocht,
mist veel. Dit jaar heeft deze Belgi-

sche stad er een attractie bij . De vier

bekendste musea van Brugge (Groe-
ninge, Gruuthuse, Memling en de
Gotische Stadhuiszaal), verstrek-
ken nieuwe, zeer fraaie toegangsbe-
wijzen. Het zijn kleine reprodukties
van kunstwerken uit deze musea,
zoals details van de Vlaamse Primi-
tieven. Het entreekaartje is dus te-

vens een leuk souvenir.

AMELAND. Terecht moet dit

Waddeneiland zich de parel van de
Waddenzee. Rust, fraaie natuur en
een weertype dat net even beter is

dan in de Randstad. In januari en
februari is er bij de VW van dit

eiland (tel. 05191-2020) al een run op
de vele huizen en appartementen en
daarbij blijkt dat velen een voorkeur
hebben voor huizen met een rieten

dak. Dit vanwege de romantische
uitstraling, zegt VW-direkteur Pie-

ter Smit, die er aan toevoegt, dat
vakantiehuisjes met pannen daken
minstens zo veel comfort bieden.

VIKING. Zeilen op replica's van
Vikingschepen, dat kan deze zomer
in de Deense wateren. De Volksuni-
versiteit van Aalborg organiseert
spectaculaire zeiltochten en ook met
andere gerestaureerde oude zeil-

schepen zijn tochten langs de kust
van Funen en Jutland uitgezet. Inf.

Deens Verkeersbureau, tel. 070-

3465694.

ENGELAND. Men kan op diverse
manieren naar Engeland varen,
maar met de Olaulijn vanuit Vlissin-

gen komt men wel het dichtst bij

Londen aan. Sheerness ligt maar 80
km van de Britse hoofdstad. In de
nieuwe Olaugids o.a. extra voordeli-

ge Budgethotels voor jongeren en
mogelijkheden tot het huren van ro-

mantische landhuizen met boom-
gaard en soms zelfs wat vee. Inf. tel.

01184-8800.

LANDINWAARTS. Over de over-
volle Spaanse Costa's met hun toren-
flats en mammoethotels is al genoeg
bekend. Minder weten we doorgaans
van het achterland en daarom zijn

nu bij het Spaans Verkeersbureau
(tel. 070-3465900) vier folders ver-

schenen over het vele moois en inte-

ressants dat er te vinden is als men
een beetje landinwaarts rijdt. De
brochures Costa Brava, Costa Dora-
da, Costa Blanca en Costa del Sol
zijn gratis verkrijgbaar.

TEUTOBURG. België en Duits-
land liggen bij ons goed in de markt
voor korte reisjes. Dichtbij is bij-

voorbeeld het Teutoburger Woud,
bij onze oosterburen bekend als de
geneeskundige tuin van Duitsland.
Kneipp- en luchtkuurbaden, bad- en
bewegingskuren en zelfs slank-
heidsvakanties in plaatsen zoals
Bad Oeynhausen, Salzuflen en
Mainberg. Inf. Duits Verkeersbu-
reau, tel. 020-6978066.

VAKANTIEBEURS. Alles over
vreemde, verre, spirituele en cultu-

rele vakanties in de alternatieve
sfeer vindt men 22 en 23 februari in

het RAI congrescentrum in Amster-
dam waar de Stichting Onkruid de
Avontuurlijke Vakantiebeurs orga-
niseert. Vijftig stands met bijzonde-
re reizen en ontdekkingstochten.
Inf. tel. 02202-1985 of 02294-2800.

te praten over voogdij . Want ouders,
en ook kinderen als ze oud genoeg
zijn, kunnen invloed uitoefenen op
de keuze van een voogd en een toe-

ziend voogd.

Voorkeur
Als ouders iemand kennen die vol-

gens hen geschikt zou zijn als voogd,
kunnen ze dat laten vastleggen. Mits
die persoon natuurlijk bereid is de
zorg van de kinderen op zich te ne-

men. De aanwijzing van een voogd
moet schriftelijk worden vastgelegd,

in het testament of in een aparte
akte. De toeziend voogd kan niet

worden aangewezen, wèl kunnen de
ouders aangeven voor wie zij een
voorkeur hebben. De rechter be-

paalt uiteindelijk wie de toeziend
voogd wordt.

Als ouders niets hebben geregeld
rond de voogdij van hun kinderen,
zal de rechterbeslissen wie voogd en
toeziend voogd worden. Dat hoeft
niet per se een persoon te zijn, dat
kan ook een tehuis zijn. De rechter
zal bij zo'n beslissing altijd uitgaan
van het belang van het kind, maar
het is dus onzeker wat er met het
kind zal gebeuren. Terwijl dat hele-

maal niet nodig is als de ouders van
tevoren een goede regeling treffen.

Maar met het aanwijzen van een
voogdbenje er nog niet. Want kinde-
ren opvoeden en verzorgen kost uit-

eindelijk ook nog veel geld. Bij het
overlijden van de man valt het ge-

zinsinkomen in veel gevallen weg.
Hij is immers in de meeste gezinnen
de kostwinnaar. De vrouw ontvangt
een Algemene Weduwen- en Wezen-
uitkering en eventueel een uitkering
uit een pensioenregeling.
Toch kan het zijn dat het gezinsin-

komen daalt en dat er een forse stap
terug gedaan moet worden. Er kan
echter in overleg met een assuran-
tie-adviseur tegen een betaalbare
premie een verzekering worden af-

gesloten, zodat het gezin na overlij-

den van de man op dezelfde voet
verder kan leven. Als de vrouw over-
lijdt, ontvangt de man eveneens een
uitkering op grond van de AWW.
Mogelijk zal hij op termijn een uit-

kering krijgen uit een weduwnaar-
. spensioen. Dit is echter een mini-
mumvoorziening. De man zal aan-
zienlijke kosten moeten maken voor
kinderopvang en/of huishoudelijke
hulp. Ook hiervoor bieden verzeke-
ringen een oplossing.

Kosten
Als beide ouders overlijden krijgt

de voogd weliswaar de zorg voor de
kinderen op zich, maar hij is niet

verplicht om de kosten daarvan te

dragen. In eerste insiantie zal het
eigen vermogen van de kinderen
(vaak bestaande uit de erfenis) wor-
den gebruikt om alles te betalen. Als
de kinderen geen eigen vermogen
hebben, kan aanspraak worden ge-

maakt op een uitkering. Ook hier

geldt meestal dat dit voor de kinde-
ren een stap terug betekent en in de
praktijk draagt de voogd vaak zelf

bij in de kosten. De sportclub, het
bespelen van een muziekinstrument
en de studie moeten immers toch
worden betaald.
Mensen die meer informatie wil-

len over voogdij kunnen zich wen-
den tot de notaris. Bij een assuran-
tiekantoor dat lid is van de NVA,
krijgt u vrijblijvend advies over de
verschillende verzekeringen die fi-

nanciële zekerheid bieden voor en
achterblijvend gezin.

port van belang is voor een breed
publiek. We zouden zelfs een boek
opnemen dat de milieuproblema-
tiek bagatelliseert, alleen maken we
er dan niet demonstratief reclame
voor," aldus Paul Vader.
Milieuboek is een normale boek-

winkel. De boeken staan, zoals ver-

wacht mag worden, goed gerubri-

ceerd in de schappen. Het zwaarste
onderwerp, milieuproblematiek,
staat het verst van de ingang verwij-

derd. Wie binnenkomt wordt eerst

geconfronteerd met fotoboeken, vo-

gelgidsen en consumentenboekjes
over hoe je nu het beste je huishou-
den kunt bestieren.

Huishouden
Vader: „Er is vrij veel op dat ge-

bied verschenen het laatste jaar en
sommige titels ervan vinden heel
gretig aftrek. Van het boekje 'Milieu-

besparend huishouden' van de
Stichting Natuurmonumenten heb-
ben we er ongeveer tienduizend ver-

kocht. Er zijn tegenwoordig heel
leuke boekjes bij voor consumenten
en ik merk dat men milieubewuster
wordt want we krijgen veel aanloop.
We hebben hier ook een verzendaf-
deling van waaruit jaarlijks ruim
tienduizend boeken verstuurd wor-
den door het hele land. Daar zit een
enorme stijgende lijn in."

„Het is belangrijk dat men er in-

formatie over krijgt hoe het beste
kan worden omgegaan met het mi-
lieu. Juist omdat milieuzorg op ba-
sis van vrijwilligheid geschiedt,
moet iemand wel weten waarom hij

zo moet handelen. Milieu is en blijft

een zwaar onderwerp en de bood-
schap wordt er niet vrolijker op.

Veel miheuboeken zijn somber van
toon. Daarom zijn veel boeken die

we hier hebben heel praktisch ge-

richt."

Kringlooppapier
Het grote voordeel van Milieu-

boek is natuurlijk het ruime specia-
listische aanbod. Als je een goede
keus wilt maken, moet je immers
kunnen vergelijken. Zelfs als je niets
met het 'zware' onderwerp milieu te

maken wil hebben, biedt Milieuboek
voldoende mogelijkheden. Er is

zelfs een afdeling kinderboeken en
lesmateriaal. En natuurlijk is er
kringlooppapier in diverse uitvoe-
ringen verkrijgbaar. Van computer-
papier en enveloppen tot 'nebbe-din-
getjes' van op banaan of algen geba-
seerd papier. Je moet er even opko-
men, maar leuk als cadeau. Het is

allemaal iets duurder dan gewoon
papier, maar in kwaliteit doet het
niet voor elkaar onder. De tijd dat
kringlooppapier naar het toilet ver-

wezen werd is voorbij.

Is het niet een beetje vreemd dat
het gros van de boeken en rapporten
nu juist niet van milieuvriendelijk
papier vervaardigd is? Vader: „Ei-

genlijk wel, misschien halen we niet

eens tien procent."

Milieuboek is gevestigd aan Plantage Mld-
denlaan 21i, Amsterdam; tel. 020-624.4989

Kruiswoordpuzzel
Welk woord kunt u maken met de

opgegeven letters: 2 - 65 - 51 - 22 - 79 -

54-48-6-27-23-69-3?
HORIZONTAAL: 1 vruchten-

drank; 4 roofdier; 8 onbuigzaam; 11

zoogdier; 13 nimmer; 15 pers. vnw.;
17 sprookjesfig.; 18 insekt; 19 voorz.;

20 gewrichtsholte; 22 griezelig; 24

mannetjesbij; 25 oogholte; 26 kle-

dingstuk; 28 vlaktemaat; 30 hond; 32

persoon; 33 zijkant; 35 knaagdier; 37

paardeslee; 38 stoot; 40 papegaai; 42

sint; 43 halsdoek; 44 omroepvereni-
ging; 45 muzieknoot; 47 bosmeer; 49

zwemvogel; 51 voorz.; 52 drietal; 54

voorschoot; 57 stad in N.-Afrika; 59

afgrond in zee; 61 pi. op de Veluwe;
62 grootspraak; 63 tenen mand; 64

stuk vaarwater; 66 sierlijk dier; 68

honingdrank; 70 titel; 71 grappenma-
ker; 72 afgelegen; 74 laatstleden; 75

deel van een boom; 77 overste; 79

kleur; 80 vertrek; 81 deel van het

been.
VERTICAAL: 1 lichaamsdeel; 2

was getekend; 3 zonder moed; 4 li-

chaamsdeel; 5 oude lengteeenheid; 6

voorz.; 7 rekening; 8 vr. titel; 9 sport-

evenement; 10 kleur; 12 brede band;
14 gebied; 16 cilindervormige doos;

19 grondlijn; 21 verachtelijk; 23 bitte-

re vloeistof; 24 naaldboom; 25 bil-

jartstok; 27 boom; 29 knaagdier; 31

grootmoeder; 32 maand; 33 vr. taal;

34 fles; 36 delfstof; 39 lofdicht; 41

rond voorwerp; 46 uitbouw; 47 ge-

heel gevuld; 49 speelgoed; 50 vistuig;

51 meubelstuk; 53 splitsingspro-

dukt; 55 water doorlatende; 56

grondsoort; 58 drank; 60 kist; 62

stroom; 63 drank; 65 rijstbrande-

wijn; 67 wild zwijn; 69 zeevis;. 71 af-

gunst; 73 elasticiteit; 75 op die wijze;

76 vogel; 77 lidw.; 78 heden.
Oplossing puzzel vorige week:
Katoog en kattegoud

meêÈM

Kedactieadres ATV: Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)

Coördinatie Trudy Steenkamp
Vormgeving. Paul Busse

Glaspanelen voor
zelfbouw meubels

Sinds kort staat er bij de gere-

nommeerde bouwmarkt en doe-
het-zelf zaak een nieuwe stelling

waarboven de naam Glass-art
prijkt. Deze naam vertegen-
woordigt een systeem van ge-

harde glaspanelen in een uitge-

breide reeks maatvoeringen.
Creatieve en prijsbewuste 'meu-
belmakers' kunnen op deze ma-
nier geheel naar eigen inzicht en
wensen glazen meubels ontwer-
pen en bouwen.
De montage is eenvoudig. De

fabrikant levert er namelijk
connectoren bij, die in een
handomdraai de panelen met el-

kaar verbinden. De panelen zijn,

net zoals een autoruit, gemaakt
van gehard glas. De kosten van
het glas hangen af van de moge-
lijkheden en eigenschappen.
Om een voorbeeld te noemen:
de kosten van de afgebeelde ta-

fel bedragen ƒ 211,70.

I

J_L

Westfriese Flora

Van vrijdag 14 tot en met 23
februari wordt in het Noordhol-
landse Bovenkarspel de 59ste
Westfriese Flora gehouden. Als
een typische Schotse land-

schapstuin is de bloemenshow
dit jaar neergevlijd aan de voet
van een indrukwekkend mid-
deleeuws kasteel, dat uitzicht

biedt over Loch Ness. In een zee
van de vele tienduizenden voor-
jaarsbloemen zorgen een vis-

serswoning, ruïnes en andere
Schotse kenmerken voor idylli-

sche hoekjes. Een echte doedel-
zakspeler laat zich van tijd tot

tijd horen.

De Westfriese Flora is op vrijdag ge-

opend van één uur tot zes uur, zaterdag
tot en met zondag van negen uur tot zes
uur en op donderdag 20 februari tot

negen uur 's avonds. Ieder uur stoppen
er enkele treinen op het speciale Flora-

station In Bovenkarspel. Vandaar wan-
delt u in drie minuten naar de tentoon-
stellingsgebouwen. De toegangsprijs
bedraagt ƒ 12,50.

'Greed' sluit serie

nostalgische films af
DE LAATSTE film in de serie 'Nostalgie in Tuschinski' draait

zondag 16 februari. 'Greed', ooit uitgeroepen tot een van de
twaalfbeste prestaties op internationaal fïlmgebied, is dan

als hekkesluiter in deze succesvolle serie van vijf 'stomme' films
rond de jaren twintig te zien. De muziek van de film wordt ook

dit weer 'live' gespeeld op het beroemde Tuschinski-orgel.

Hebzucht en
gierigheid zijn —
de belangrijkste
thema's van
deze Amerikaan-
se film. 'Greed'
werd in 1924 ge- —

—

maakt door de
Oostenrijkse emigrant Erich von
Stroheim. Zo krachtig was Von Stro-
heims epos over de menselijke heb-
zucht dat 'Greed' na te zijn terugge-
bracht tot een derde van de oor-

spronkelijke lengte (tien uur) nog
steeds overeind bleef als een magni-
fieke film.

Het verhaal vertelt van een tand-
arts in San Francisco die trouwt met

Kortingsbon
voor lezers

een Duitse
— immigranten-

dochter Trina.
Nadat Trina veel

geld heeft ge-

wonnen, veran-
I . m ii. . 1 u i u i ctert het karak-

ter van de echte-

lieden en worden ze zeer inhalig.

Hun leven eindigt uiteindelijk in een
groot drama.
'Greed' wordt vooafgegaan door

een Amerikaans kleurennlmpje uit

1929 met de titel 'Mode in Parijs'. De
totale lengte van de filmvoorstelling

is 2 1

/: uur. Via onderstaande bon
biedt deze krant u een korting van
drie gulden op een toegangskaartje.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische

reservering bij de kassa van Tuschinski, tel. 020-626.2633 (dagelijks van 12 tot

18 uur) betaalt u in plaats van ƒ 9,- slechts ƒ 6,- per persoon (max. 4 pers. per

bon) voor de vertoning van 'Greed' op zondagochtend 16 februari om 10.30

uur.

. Naam:

Woonplaats:

Aantal personen (max. 4 pers.):

MEEÏEIMIDM geeft u meer!



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 13 FEBRUARI 1992 12

fËWidieotheek :

éIömbö:

wm- e nieuwste

Ö|giin;f?i^;

flash dl. 2

f jChiWöf

| ilarlciiess:

ihïld of light

1Videotheek

DOMBO

Weekvoordeel
!?S

:5ïfilms. ;
.

; ^;'-

Ten hele week

\(idebtKeek

ÉMBÓ

m

ÜBËÖPCND
^•DAGELIJKS VAN

|T>VMAX|films
uren is houden

Ipia^h^k^ï

DOMBO

gif€eörriL;
:

;-:;\^;,

Slégersstraat 2b

J||
;ZiandYpPrt :.:';•;•

PU 02507-12070

Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier

Micro-atKerlenties voor zakenman en particulier kunnen

worden gezel over 1 of 2 kolommen brecdle in diverse

lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de

pagina „MICRO'S".

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:

ZANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ 0,42 per millimeter.

Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.

U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of

afgeven/zenden aan:

* Zandvoorls Nieuwsblad, Gaslltuisplcin 12,

2042 JM Zandvoort;

k Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,

Postbus 2233, 1420 AE Uithoorn.

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:

Z. Zandvoorls Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmer-

meer, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant,

De Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, alle edities

van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad de Pur-

mer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper.

ƒ 6,67 per millimeter.

Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

* Informatie over on/e overige aantrekkelijke adverten-

tiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op onze

kantoren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in

rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.

* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers

verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten

het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor

wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 - 1000 AC Amsterdam
De sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voor

plaatsing in dezelfde week.

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

POSTZEGELRUILBEURS
ZATERDAG 15 februari a.s. houdt de

Amsterdamsche Vereeniging ,,DE PHILATELIST"

een grote RUILBEURS in het WOESTDUINCENTRUM,
Woestduinstraat 16-24, Amsterdam, van 10.00 tot 17.00 uur.

Bereikbaar met lijn 2, bus 15, toegang GRATIS.

• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Int.: tel. 02907-5235.

Karel en Ineke heel veel suc-

ces met jullie chocolade-

paleis. Carla en Dick.

Sporten? Feesten?
,,De Boei" in Vinkeveen!
Telefoon 02972-1734

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet od te nemen.

Personeel
aangeboden

Gezocht schoonmaakwerk bi

bedrijf, middag, avond be-

schikbaar. Gaarne uw reactie.

Tel. 02507-17357.

Weggelopen of

gevonden dieren

Weggelopen kater, 7 mnd,
roepnaam Snuffie, omg.
Zandv. In 32. Tel. 30740 witte

voetjes + bef, zw. rug.

Huishoudelijk

personeel

gevraagd

Gevr. flinke huish. hulp, 2

ocht. p.w. Tel. 12020.

(Para)medisch
personeel
gevraagd

Hutsartsenpraktijk zoekt gedi-

plomeerde doktersassistente

voor 31 uur per week.
Schriftelijke sollicitatie t.a.v.

R. Repko en C.M. Jager, Nas-

saukade 136, 1052 EE A'dam.

Divers personeel gevraagd

Het verzorgingshuis Huis in het Kostverloren te Zandvoort
heeft op korte termijn plaats voor een

keuken-assistente
voor alle voorkomende werkzaamheden

Werktijden van 11.00 uur tot 16.00 uur.

1 x per 2 weken geheel weekend,
van 7.30 uur tot 16.00 uur.

Meer informatie over deze funktie kunt u verkrijgen bij de heer
H. Meijer, hoofd voedingsdienst, telefoon 02507-16945 toe-

stel 15.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar directie Huis in

het Kostverloren Burg. Nawijnlaan 1, 2042 PM Zandvoort.

Holland Optical Company B.V.

het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek,

zoekt voor haar optische receptslijperij

produktiemedewerkers

U kunt in een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid

worden tot optisch glasbewerker of coating-operator.

Wi] vragen:
- opleiding op LTS-niveau
- bereidheid in ploegendienst te werken
- dat u accuraat en netjes bent
- leeftijd 18-25 jaar

Sollicitaties te richten aan:

Holland Optical Company B.V.
Vernjn Stuartweg 42 - Postbus 234
1110AE Diemen

Informatie:

dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur,

telefoon 020-6903331 (Mw. A. Timmerman).

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Te koop 2-pers. bed met
goede polyether matras + lat-

tenbodem. Prijs ƒ225. Tel.

19625.

• Te koop 3 z. bank 2 cra-

peaus salontafel bruin in goe-
de staat. 02507-17846/250.

• Te koop Luxaflex jalouette,

1x breed 170, hoog 200 cm,
1x breed 270, hoog 170 cm,
kleur bruin, prijs ƒ250. Tel.:

02507-15568.

Te koop witte vitrinekast m.
glas platen en verl. ƒ 495. Tel.

17463.

[T.e.a.b, 2+3-z.bank en faut.,

hoekt. + verl. stof Lamoes, 1

ir oud. T. 6319384, na 18 uur.

• Rubrieksadvertentie? Zie
I voor adres en/of telefoonnr.

de colofon in deze krant.

Kunst en antiek

LAMINAAT
Vak. gelegd v.a. ƒ 15,- p. m2

,

ook uw kurk en parket. Vrijbl.

pr. opg. Tel. 020-6976690.

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus

122, 1000 AC Amsterdam.

Kleding

De Vagebond
2e hands kinderkleding

V.A. 1 MAART GESLOTEN!
Svp ingebrachte kleding en

GELD ophalen VOOR 1

MAART. Dl 10-12 . Wo 12-13

Za 12-16. Eventueel op af-

spraak. Tel. 16983/18588.

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26.

Tel. 13529.

• T.k. voor beginner Doka ap-

paraat incl. spoelbakken etc.

ƒ75. Grundig bandrecorder
17 cm. spoel. 02507-15239.

Muziek-
instrumenten

Gevr. voor vereniging piano
en accordeon. Tel. 02507-
17462 na 19.00 uur.

T.k.a. electronische piano.

Tel. na 18.00 uur: 17856.

Boeken
Tijdschriften

T.k.a. 16 delige encyclopedie
grote mysteries van lektura-

ma t.e.a.b. Tel.: 14788.

Dieren en
dieren-

benodigdheden

Ervaren fokker heeft Beagle-

pups t.k. Sterk, vnendel. en
eigenwijs. Tel. 01738-8219.

PIANO LESSEN
Door gedipl. lerares

Tel. 18486

HEDEN INBRENG goederen

voor Februariveilmg.

VEILINGGEBOUW AMSTEL-
VEEN, Frans Halslaan 33.

A'veen. Tel. 020-6473004.

('s Maandags gesloten.).

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

Computerapparatuur
en software

• Te koop: Epson Printer, 9

naalds, half jaar oud. Prijs

ƒ 175. Tel. 02507-17753.

• Te koop home computer
Sony hit bit 750 MSX met data
recorder en toebehoren
ƒ200. Tel. 16516.

• Wegens vertrek naar bui-

tenland lieve mensen ge-

zocht v. moeder en zoon
poes. Tel. 14405.

Lessen en clubs

ROCK 'N ROLL cursus ƒ 85.

Ook zonder partner. Gratis

proefles: 020-6228667.

STRAKS JE LBO DIPLOMA?
WAT DAN? Op 21 februari

van 15.00 tot 20.00 uur is er

de Scholingsmarkt

BEROEP ONDER DE LOUPE,
KMBO Amstelland en
Meerlanden Startbaan 26
Amstelveen.

STRAKS JE MAVO DIPLO
MA? WAT DAN? OP 21

februari van 15.00 tot 20.00

uur is er de Scholingsmarkt

BEROEP ONDER DE LOUPE.
KMBO Amstelland en
Meerlanden Startbaan 26

Amstelveen.

2-1 pers. + 2 babydek ƒ 10 p.

st. 3 persjes ƒ 40 ƒ 50 en 1 25

p. st. lampen v.a. ƒ5 eik se-

cretaire met 3 laden ƒ250.

Tel. 13509.

WAT VOOR OPLEIDING
STRAKS? Op 21 februari van

15.00 tot 20.00 uur is er de
Scholingsmarkt

BEROEP ONDER DE LOUPE,
KMBO Amstelland en
Meerlanden Startbaan 26
Amstelveen.

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel. 02507-15705-18812, voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Huwelijk en
kennismaking

• AEG wasmach., 65 x 45
cm, ƒ 75. Apart centrif. ƒ 55.

Tel. 14271.

Te huur gevr. van 4 april tot 25

april v. 3 pers. zomerhuis, eta-

ge o.i.d. Tel.: 14443.

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 02507-14534

TE KOOP GEVR.: GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde.

Tel. 023-312122.

Onroerend goed
en woonruimte

te huur
aangeboden

Aangeboden <-• woonruimte
voor 1 pers. met eigen in-

gang, douche, toilet en keu-

kenblok. Tel.: 30108.

Te huur 1 kam. app. ƒ650
excl. t/m 1 juli '92 Tel. 16637.

Te huur app. boven bedr.

ruimte v. 1 of 2 pers. ƒ900.
excl. energie, p.m. Br. o. nr.

762-77688 v.d. blad.

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Gevr. 3-kmr.flat half mei tot

half sept. voor 65+ echtpaar.

Tel.: 02503-37161.

Te huur gevr. in Zandvoort
kleine woning of zomerhuisje

(ongemeub). Tel. 19721.

Te huur gevr. van 4 april tot 25
april v. 3 pers. zomerhuis, eta-

ge o.i.d. Tel.: 14443.

Woonruimte gezocht per 1/3

of 1/4 min. 18 m2
:
05181-1518.

Financiën en
handelszaken

Aangeboden bodemloze put.

Vooral geschikt voor mensen
met een gat in de hand.

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij

TEUBEN ASSURANTIËN

Tel. 02507-14643.

Hypotheken
computervergelijking

Bel nu 02507-14643.

Teuben Assurantiën

Vakantie
buitenland

Stacaravans t.h. in de Belgi-

sche Ardennen al v.a. ƒ 190
p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

Sportartikelen

• T.k. hometrainer (fiets)

f 100. Tel. na 18 uur 30398.

• Reflectanten op adverten-

ties onder nummer gelieven

ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek

op de envelop staat vermeld

en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-

afd. Weekmedia, Postbus

122, 1000 AC Amsterdam. Dit

voorkomt vertraging in de be-

handeling.

Voor huwelijk of LAT-partner

bel nü PARTNERSELECT.
070-3361443 erkend Anker-lid

Te koop
aangeboden
diversen

Rijwielen,

motoren,

bromfietsen

• Gevr. jongensfiets voor de
leeft. 5 jaar. 02507-12509.

• Kinderfiets, rosé, 2-5 jr.,

ƒ 75. Solex uit 50er jaren. Tel.:

02507-15489.

Auto's en
auto-accessoires

Te koop aangeb. Datsun Sun-
ny autom. '80 rijdt prima, APK
mei '92. ƒ750 Tel.: 19880.

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361.

Zie ook de pagina's

SHOWROOM
in deze krant.

Diverse clubs

• Te koop bed met ombouw
+ kastje inc. lattenbodem en
matras, kleur grenen en
blauw, prijs ƒ 275.

Tel. 02507-17393.

• Te koop Commodore 64 +
travo ƒ 200; kinderfiets j/m +
6 jr ƒ50. Tel. 02507-16252.

• Te koop hoge metalen Art

Deco standaard met kaars

ƒ 125 en Thonet kapstol ƒ 75.

tel. 16328.

• Te koop leuke kinderstoel

(wit) prijs ƒ35. Tel. 02507-

16076.

• T.k. meisjeskleding, mt.

152, rollerskates, moonboots,
speelg., rijbroek, mt. 116 +
cap en laarzen, ƒ5 en ƒ10.
Remingstr. 154, 3-5 uur.

• T.k.a. toilet, duoblok met
elektrische vermaler ƒ 200,

okergeel bidet met sproeier

ƒ 100. Tel.: 30819.

ADRESSEN (nieuw!) van
dames én heren privé, clubs
en escorts! Ze vertellen zélf

wat ze te bieden hebben en
geven hun adres + telnr. 06-

9559 (75 cpm).

Als je houdt van jong bel dan
Bianca en Petra. 06-

320*324*33 (75c/m)

BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur

020 - 634Q507 - 6328686.

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

een lekkere jongen:
06-320.330.87 (50cpm)

Voor BI-SEX afspraakjes bel
06-320*325*01 (75c/m) Nu
ook voor trio-sex!

VRIJGEZELLEN meiden wil-

len ook weleens..!

06-320.320.32 (100cpm)

Wie durft een stripspel te spe-

len met CAROLIENTJE 06-

350.222.41 (50cpm)

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.330.79 (50cpm)

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CElU E makelaars o.g. L|3

Tel. 02507-12614 NVM
AMMLAAB

245 Hete Meisjes geven hun

telefoonnummer aan je door

en willen dan graag 'n (sex)af-

spraak met je maken.
06-96.45 (75 cpm).

De allerleukste meiden bellen

met de FLIRTBOX
Bel 06-9501 (50cpm)

Debbie; de eerste keer op ze

frans. Jeetje dat is lekker. 06-

9664 (75cpm)

DIREKT apart met een meisje

of een lekkere jongen, voor

een live heet sexgesprek.

06-320.330.81 (50cpm)

Direkt en leuk meisje aan de
lijn. Vraag haar naar telnr.

voor 'n avondje uit. Direkt

apart 06-9510 (75cpm)

DUIK in bed met 'n lekkere

meid! Vraag haar tel.nummer.
Bel: 06-95.11 (75c/m)

Durf jij een kopje suiker bij de
buurvrouw Suzanne? 06-9667

(75cpm)

Eerst wilde EVELIENTJE niet,

maar toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530 (75 cpm)

Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen.

Luister op 06-9603 (75 c/m)

GAY PRIVÉ: Wil jij een dis

creet afspraakje maken? Of
heb je zin in een lekker ge-

sprek? 06-320.322.61

Samen direkt apart (50cpm)

Gewillige meisjes en
huisvrouwen willen alles met
jou doen. Vraag naar

hun tel.nr. voor 'n

hete vrijpartij!! Bel

06-320*326*33 (50 cpm)

Heb je zin in een lekker meis-

je of huisvrouwtje? Wil je dan
ook graag telefonisch kontakt

en een adres weten, bel dan:

06-320.320.87 (75 cpm/boven
de 18 jr.!).

Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.

Bel nu 06-9663 (75c/m)

Hete MEISJES willen sexkon-

takt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665 (75c/m)

HOMO: Waar gebeurd, knul-

len onder elkaar 06-

320.327.01 (75c/m)

Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje? 06-

320*330*18 (50cpm)

Homojongens . onder elkaar.

Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320*330*88 (50c/m)

HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320.330.95 (50cpm)

HONDERDEN ADRESSEN
dames in heel Nederland

wachten op je thuis of komen
graag bij je langs, "niet alle-

maal tegelijk natuurlijk", ze

vertellen je zelf wie en hoe ze

zijn, ze geven ook hun eigen

telefoonnummer. 06-96.85.

ƒ1, -/min.

Hoor WULPSE Loesje tekeer

gaan met die jongens.
06-320*324*44 (75c/m)

Hot/Lips Livetapes! Ruw, ver-

gaand, bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor je

24 uur per dag via nummer
06-340.340.40 (75 cpm).

In haar korte rokje staat

MARIETJE te liften. 06-

320.320.95 (50cpm)

Kim wil 'n keertje vreemd
gaan. Vraag haar adres. 06-

320*324*55 (100 c/m)

Live/Tele Piepshow!
Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga

of Nikki zich live uitkleden

door de telefoon? Draai dan
06-340.340.25 (75 cpm).

MEEGENIETEN: meisjes on-

der de hete douche. 06-

320*324*99 (75c/m)

Meisjes willen wat bijverdie-

nen. Sexadressen.
06-320*330*60 (75cpm)

NATASJA doet het met 2

hete Buurjongens. 06-

320*324*11 (75c/m)

Nu al: 61,0! Vrouwtjes vertellen

wie ze zijn, wat ze lekker vin-

den en geven dan hun tel.

nummer aan je door!

06-340.310.10 (75 cpm).

Onderdanige jongens bellen

met strenge meesters. S.M.

voor 2 (direkt apart) 06-

320.329.99 (50 cpm)

Ondeugende Pascal doet het

op de tafel. Keukensex
Be! 06-96.02 (75c/m)

PARTNERRUIL privelijn, di-

rekt apart met vrouwen en

mannen voor sexruil.

06-320.330.91 (50cpm)

PARTNERRUILkontakt?
bel en maak 'n sexafspraak.

06-320.320.92 (75cpm)

•PRIVE-SEXKONTAKT*
Je krijgt direkt een heet meis-

je of knul aan de lijn. Sex mee;
06-9570 (75cpm)

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje. 06-

320*321*44 (50c/m)

Sabrina, 'n mooie meid, haar

eerste trio. 06-320.323.44 (50

cpm)

Schoolmeisjes willen ervaring

opdoen. Dating. 06-

320.330.43 (50cpm)

SEX VOOR 2, direkt kontakt

met jonge meiden, huis-

vrouwtjes en jongens. 06-

320.322.33 (75 cpm)

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje. Vraag naar haar tel-

nummer Bel 06-9502 (75cpm)

SEXKONTAKT: Hete meisjes

zoeken heren voor een sexaf-

spraakje.

06-320.330.66' (50 c/m)

Slippertjeslijn, meisjes zoe-

ken sexkontakt 06-

320*320*36 (75 cpm)

Stiekem Livevrijen. Tot diep in

de nacht lekker 100% Live/

vrijen met Debby, Myra of

Joan? Bel dan snel 06-

340.340.10 (75 cpm).

Tele(live) Massage? Lekker

live een massage met Desi-

ree, Carla, Inge of Joyce door

de telefoon? Draai dan: 06-

340.340.11 (75 cpm).

Telezoenen Kan Live!

Lekker live telezoenen tot

diep in de nacht met Anneke,
Dominique, Anita en Dolores?

06-340.340.50 (75 cpm)

Tessa is zo'n lekker opge-

wonden tienermeisje 06-

320*324*22 (75c/m)

UITDAGEND huisvrouwtje is

zo opgewonden. 06-

320.330.32 (50c/m)

Vanavond al 'n afspraakje! Al-

tijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in):

06-9503 (50cpm)

Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

eigenlijk niet zijn toegestaan!

Doe je met me mee? 06-

340.320.80 (75 cpm).

Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogtepunt
Bel **06-9662** (75cpm)

Zin in een Avontuur? Vrije

vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin?

06-340.340.95 (75 cpm).

Diversen

De STADS-VRACHTTAXI
Verhuist/vervoert 7 dgn p.w.

/35p.u. +50 c. km; 1e u. ƒ 45.

Tel. 020-6221994.

Vergadering? Bijeenkomst?

„De Boei" in Vinkeveen!

Telefoon 02972-1734

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.

Dag-nachtserv. 020-6424800.

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES,
POSTBUS 122
1000 AC AMSTERDAM

ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

T. A. Vet-de Boer, Wijde-Wormer
H. G. Speet, Amsterdam
J. Mesman, Kudelstaart

R. Hof, Halfweg

S. de Haan, Amsterdam

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een Philips 4 in 1 haarstyler
- een Philips haarföhn (1000 W)
- een Aristona klokradio
- een Sharp Walkman
- een set van 4 Basf E1 80
videobanden

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE

•

VAN LEEK
NUIS B.V.

ELSENGA ELECTRO
DE BOER
RENAUD

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Zwanenburg, Dennenlaan 38
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Volendam, Kathammerstraat 23-25
Wormerveer, Wandelweg 41 /b

voor de particulier

5 regels

Gratis

!

GRATIS MICRO'S
worden"geplaatst onder de

navolgende .voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie

kantoor zijn opgegeven

• verloren/gevonden • weg/aan

komen lopen/vliegen • maximaal

5 regels • alleen voor particulier

gebruik • het aangebodene mag niet

boven ƒ300 uitkomen

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

NIET, GRATIS
zijn: • allé Micro's groter dan 5 regels

• brieven onder nummer • de verkoop

van uit hobby verkregen artikelen

• woningruil • personeel

gevraagd/aangeboden • onroerend

goed te köop/te huur

gevraagd/aangeboden • commerciële

Micro's

Gebruik bij het invullen van uw tekst

de coupon en voor iedere letter, punt,

komma of cijfer één vakje.

Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele

woorden of lettergrepen.

Zoals het voorbeeld aangeeft.

T
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Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6Ó58Ó8Ó. Fax 020-6656321.
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat I 31

Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,

Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwslraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Vbor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Audi

Audi 80, 1.9 E, m. '88, verlaagd,

sportvlg., kl. rood, ƒ19.950.-.

Inr. gar. financ: 02990-37825.

Autovroon

Audi

Centrum
Voorsprong
door Service

"80 1800 5-bak, cpv.gr.met '87

80 1800 5-bak, marinebl. .
'88

80 1600 5-bak, alpinwit ... '89

80 1600 rood, sportv '90

80 1 .6 Olympia, wit '91

80 1.8 S Blauw met, LPG '90

80 1.8 S Blauw met '89

80 1900 Diesel '91

80 Automaat st.b./cpv ... '90

80 Turbo Diesel '89

80 Diesel blauw met '89

90 2.3 Serret '89

100 Turbo, zwart met .... '88

100 2.3 airco, ABS '89

100 2.8 CD Tythaan '91

100 2.3 CD Quattro '91

Continu 25 Audi-occasions

in de modellen

80/90/100, bj. '86 t/m '91

VW/Audi-dealer Autovroon
Contaotweg 47, 020-6869611.

Lod. v. Deysselstraat 77
020-6116715

BMW
BMW 318i, '81, LPG, 185.000

km, i.p.st„ APK 11 -'92, techn.

perf., ƒ3750: 020-6629891.

BMW 320 i, nw mod '84, kl

beige, i.z.g.st., ƒ10.950. Inr.,

gar. Fin. Tel.: 02990-37825.

BMW 730 i, m. '89, airco, 1e

eig. ƒ39.950.-. Inruil, gar. fine.

Tel.: 02990-37825.

Citroen

BX 14 RE, m. '89, LPG., 1e eig.

serv.boek. aanw. ƒ11.750.

020-6250096, Inr./gar.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

pnjz. Verk. van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

• De autorubriek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ 55,- per dag

mcl. BTW en verzekering

en o.a. BX'en ZX'
'

Tel. 020-6932750

S. Stevinstraat 12a, A'dam

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Door inruil verkregen:

ROVER 825 Sterling, LPG, 03-'88, APK 04-'92,

rijdt fantastisch, diverse opties, garantie en service.

TOYOTA HI-LUXE, zeer mooie wagen, nov. '89, 2.2 benz.,

4x4 wd, open dak, poly deck, nieuw model, ƒ26.000,- ex.

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

GLOBEMASTER Chevrolet '91

met heleboel extra's. Tel.

020-6329683 of 6165673.

Ferrari

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 91 1 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng-

de Lincoln's 7,85 m. lang, wit

en blauw, type '91. Bel

Meijers BV: 030-444411.

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng-

de Lincoln's 7,85 m. lang, wit

en blauw, type '91. Bel

Meijers BV: 030-444411.

Fiat

FIAT PANDA 1000S, 1989,

40000 km., zwart ... ƒ 10.750,

RONDAY RENAULT DEALER
PI. Middenlaan 19 (bij Artis)

Amsterdam, 020-6237247

FIAT UNO 60s, antr. grijs, bj '86,

y2 jr APK, vr.pr. ƒ6200.
Tel. 020-6931208.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A.Phihpsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Te koop wegens lease: zwarte

FIAT PANDA 1000 CL i.e. (kat.)

1989. Prijs ƒ 7500. 020-6257629.

T.k. FIAT PANDA 45,

bj. '81, APK, ƒ1275.
Tel. 020-6923124.

Daihatsu

DIAHATSU Charade TX 1 .3i au-

tom., bj. 9-'90, 27.000 km, 1e

eig., vr.pr. ƒ 17.500, kl. wit,

nw.st. Tel. 020-6423909.

Ford

FORD VAN NES - WEESP
FIESTA FINESSE 1100

FIESTACHEERS 1100

ESCORT 1.4 INJ. 3 DRS.
ESCORT 1.4 INJ. 5 DRS.
ESCORT 1600 GT
ESCORT 1600 GT
ESCORT 1400 CL 5 DRS.
ESCORT 1800 DIESEL 3 DRS.
DIV. ESCORTS 1400 3 DRS.
ORION 1400 INJ.

SIERRA 2.0 AZUR 4 DRS. D.

SIERRA 2.0 CL 4 DRS.
SIERRA 2.0 CL SPEC. 4-DRS.
DIVERSE SIËRRA'S
SCORPIO 2.0 GL AUT. 5 DRS.
MITSUBISHI COLT 1.5 GL AUT
KADETT 1.2 SC 4 DRS.
ASCONA 1600S 4 DRS.AUT.
FIAT PANDA 34 3 DRS.
SKODA 105 S 4 DRS.

ROOD



SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart,

stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv. "21 50.-

JVC63CMSUPERVHS
STEREO TELETEKST

Ö1449.-
HITACHI 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVX21TD
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

SHARP 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

mim.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 28GR5770; 70cm flat

square, in-line,quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv.
-
2275.-

PHILIPS 63 CM 5760
STEREO TELETEKST

1445.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

É»1295.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

»1145.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENINGm 1095.-

mm PHILIPS 21GR2550
ft! 55 CM TELETEKST

45 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.m 845.-
37 CM AFSTANDBED.

EM§ 395. n

37 CM KLEUREN-TV

385."

SONY CAMCORDER
F450; Topper! HiFi, 3 lux, 8x
zoom, autofocus. "2550.-

lrB1899,
KLEINSTECAMCORDER
(Sony) 8mmsysteem, 5 lux, Hi-

Fi, 6 x zoom, autofocus. '2395.-

^1449.-
SONY CAMCORDER
F250; Kompakt, autofocus.

Inkl. accessoires. Adv."2775

TOPMERKCAMCORDER
E1 0; (Sony) 8mm systeem, Hi-

Fi stereo , 6x zoom, 4 lux. '2799.-

SHARP CAMCORDER
VHS-C, 1 2x motorzoom, kleu-

ren LCD-zoeker. Adv. "2799.-

JVC CAMCORDER
VHS-C, Super komakt. "2199.-

mw9.-
PHILIPS CAMCORDER
6843; VHS-C, autofocus. ^ogs.-

^1279.-

JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! VHS-HO,
hi-fi stereo geluid. "1899.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR6870; Afstandbediening,

VHS-HQ, HI-FI stereo geluid.

Ned. Philips garantie!"1995.

1049.-
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570; VHS-HQ, stereo.*1 999.-

01149.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. "2295

emM299."
PANASONIC HI-FI

F60;4koppen, VHS-HQ. '1 894.-

mms.-
3-HQ VIDEO
Ibedlenlng.'mo.-

689.-

SONY VHS-HQ VIDEO
V210; Afstandbediening, '11 1 0.-

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! *1319.-

649.-!
JVC VHS-HQ VIDEO
HRD600; 3 koppen, voor per-

j

fakt beeldl Afst.bed.. '1 429.-

779.
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ + afst.bed.

|

+ barcode leespen '1545.-

ARISTONA 70 CM
SUPER TELETEKST

•4 «M398."
Ie BLAUPUNKT 70 CM" STEREO TELETEKSTm 1598.-

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

y GRUNDIG 63 CMm LUXE TELETEKST

a ARISTONA 55 CM
I STEREO TELETEKST
i 52KV2527;20Watt + 4boxen

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

UI

799. -I
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, 4 koppen,

J
r, afstandbed. '1695.- [

949.-
PANASONIC VIDEO
NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen,

j
afstandbed. ,+leespen *

1 733.- 1m 849.
HITACHI VHS VIDEO
M720; HQ-beeldkwaliteit!|

LCD-afstandbediend. '999.- 1

649,
HITACHI VHS VIDEO
M730; 3 koppen. Adv. "1 299m 729.-

-HQ VIDEO
andbed. '878.-

589.-

AKAI VHS-HQ VIDEO
VSF10; afstandbed. '878.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; + TELETEKSf1549.-m 849.-
PHILIPS VHS VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD afstandbediend. *1 295.-

PHILIPS VHS VIDEO
VR6290; HQ! Afstandbediend!

Ned. Philips garantie! '1195.-m 579.
ARISTONA VHS VIDEO

|

2SB01; VHS-HQ, inkl. af-

standbediening. Adv.*1 095.- 1

829.-
stuntivhshq-vid'eoI
Inkl. afstandbediening!

VHS VIDEO-SPELERm 329.-

PANAS0NIC VIDEORECORDER
NVJ40EO; 3-koppen voor perfekte beeldkwaliteit,

VHS-HQ, afstandbediening met LCD-display en

barcode scanner. Adviesprijs *1104.-

W£&.
li&A&SlË*

GRUNDIG 63 CM TELETEKST KLEURENTELEVISIE VHS-HQ VIDEORECORDER MET DUBBELE SPEELDUUR !

Type T63-340; 63cm Full Square beeldbuis, 49 voorkeuzezenders, Max. 8uur onafgebroken opnemen /weergeven op één band, ideaal om alle

automatisch zenderzoeksysteem, infrarood afstandbediening, teletekst, CTI evenementen in 1992 vast te leggen ! 40 voorkeuzezenders, kabeltuner,

schakeling (waardoor messcherpe kleurscheiding), euro-av en camcorder stilstaand beeld, programmeerbare timer voor automatisch opnemen, infrarood

aansluiting. Adviesprijs" 1889,- afstandbediening met LCD-display en 'Easy-Programmer'
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MIELE 1150TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifu-

geert tot 1 1 50 toeren p/m;bui-

tenmantel tweezijdig geë-

mailleerd. Adviesprijs "2199.-

SIEMENS WM3380

1265.-
WASflDROOGKOMBINATIE
PHIL C0103 RVS
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

Mm 1485 .-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntpanbieding? *1549.-

1245.-
PHILIPS 800TOERENm 875.-
BAUKNECHT WA6500

WÊ 745.-

m

INDESIT1200TOEREN
TypeW1200WDOJ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/min.,

rvs trommel EN kuip. '1399.

979.-

reei" «- isU rti

•

lsbezorgd.
Zoais u

1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk. Trom-
mel EN kuip roestvrijstaal!

wM ODSJ."
HOLL 1000 TOEREN

mm 799."
ZANUSSI 400 TOEREN

Mm 699."
400 TOEREN LUXE

Mm 599."
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-m 489.'
STUNT! 550 TOEREN!
Type 550LB; Volledige gar..

479.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalita-

tief uitstekende koeler/vrie-

zer. Adviesprijs '848.m 445.-
INDESIT 2-DEURS
Type .2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.'899.-

545.-
ZANUSSI 2-DEURS

Kr 595."
PHILIPS 240 LITER

675.-
BAUKNECHT 2304

775.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260

liter inhoud. Adviesprijs. '1199.-

SIEMENS KS2648

Mm 895."
vraag, opmerking, probleem?

. Bel de BCC ;.

INFO-LIJM
020-6474939

Geen prl|s-lnfp l.v.m. kqnkurrentle

Afd. kortsumentenbelantje'n

Fyla. t/m Vr. 10.00 tot 16.00 uur

Tijdstip van levéring?

Bel de 8CC .

020-6476219
Eén dag voor levering

van 14.00 tot 16:00 uur.

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 tp.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. '1495.-

999.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toe-

ren centrifuge. Adv.*1375.-

E* 1049.-
1000 TOEREN RVS BL

r#M199.

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter 2-

deurs koel/vries kombi natie.

Koelruimte op "ooghoogte".

Adviesp rijs'979.-m 469.-
ZANUSSI K/V (OJ)

Mm 769."
PHILIPS ARG280 K/Vm 849.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

949.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering metformica bo-

venblad. Officiële garantie.

Mm 255. 1

145 LTR. KOELKAST
Cooteraft 145 liter, 2-sterren. For-

mica bovenblad. Garantie,m 345.
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.m 219.-
MAGN. DIGITAAL
10 standen, digitale tijdklok

en elektronische bediening.m 239.-
SAMSUNG RE570m 269.-
SHARP MAGNETRON
Type R2V10; braaiplateau.m 289.-H
MOULINEX FM1115 n
Mm 3Z9."
PHILIPS AVM704WHm 349.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. '769.-m 379,
MAGNETRON + GRILL
TOPMERK! 23 literinhoud, 800

Watt, digitale klok. Adv. '999.-m 499.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitaal, draaiplateau.

Adviesprijs'899.-m 549.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 HMaanetrnn
+ hete-lucht oven. + GRILL

599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750W + draaiplateau.

799..
PANASONIC NN8550

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.

INDES
VAAT-
WASSE __
Type D310; Roestvrijstalen

interieur, 12 couverts, 2 ro-

terende sproeiarmen, 6 progr.

,

waterontharder, gerulsarm.

Adviesprijs "1049.-

699.-
BOSCH VW PS2100*m 769.-
BAUKNECHT VW 3PRK 899."
MIELE VW G521

1499.-

MÓÜWNE&.

Ty
pe07p^^crg

_

ZANUSSIWASDROGER
typeTD50; adv.pr. 649.-

EuW 399."
RVSREVERSEREND

\\jjsM 579.-
BAUKN./BOSCH/AEG

E3Erv.a6Z9."
PHILIPS/WHIRLPOOL

Mm 699."
CONDENSDROGERM 849."
SIEMENS CONDENS

MIELE DROGER

\Mm 1179.-
MERKCENTRIFUGEm 169.-

395.-
ZANUSS1 140 LITERm 445.-
BOSCH KTF1540J

@I^ 545."
PHILIPS 160 LITERm 575.-
BAUKNECHT 160LTR.W 645.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vin-

den is. Adviesprijs. '595.-

Mm 348."
HOLL. VRIESKAST

Mm 378."
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

Mm 498."
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. '848.-

MÈ 648."
STUNT !! VRIESKIST!!

Mm 498."

4
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ETNA FORNUIS 14.00 flm 598.-
fc

INDESIT G/E FORNUIS U
K5406; Gas-elektro. *1 049.-

748.-
PELGRIM FORNUIS
400IV; Gas-elektro fornuis.

,, \OCOCC

S ^2J
\ X\INDESIT

FORNUIS
Type K5400; Adviesprijs*799.-

e9^ 518."
STUNT! GAS-ELEKTRO
De ideale kombinatie: koken
op gas en elektrisch bakken
en grilleren. Adviesprijs*998.-

ti

ti

ti

h

m 898.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis.

Inkl.grili, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1425.-

mM 998."
ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234/275. Adv.*1445.-

mms.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs' 1735,

r3*T298.-

SUPER KOOKPLAAT
4-PITSGASKOOKPLAAT.*298.-m 198.-
ATAG KOOKPLAAT
GKF334;4-pits.Adviesprijs*445.-

Mm 348."

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245m 128.-
ATAG WASEMKAP
OWA425AN; 3 standen. "380.-

mM 168

1

if53^irT23Ï56T8ir BJ&T ZESTIEN ÉLEKT
ww...

, .., ..... /rlYLHIM /- 1
' HAARLEM BEVERWIJK

TV II Nu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30, - per maand; Winkelcentrum Schalkwijk
. I Winkelcentrum De Beverhof

^JjUw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels. Rivièradreef 37 I Beverhof 1 6 (alleen witgoed)

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
BEVERWIJK

^SUPEBSJNsOE-RAN PSFrAD-ii^-vv- SSSiS^igag.
.... zaterdag 9 tot 5 uur.KOOPAVOND:

AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETERWOUDE I 'Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag 7 tot 9 uur
BADHOEVEDORP I LEIDSCHENDAM I zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur

I

HILVERSUM I MAARSENBROEK I importeur of fabrikant overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Postzegelclub
De meeste verzamelaars in Ne-

derland verzamelen postzegels?
Ook in Zandvoort zijn de filatelis-

ten ruim vertegenwoordigd. Daar-
van getuigen de deelnemers aan
de maandelijkse ruilbeurs in het
Gemeenschapshuis en de bijeen-
komsten van de Zandvoortse
Postzegelclub. De gebruikelijke
clubavond van de postzegelclub
wordt deze maand morgen, vrij-

dag 28 februari gehouden. Als lo-

katie heeft men ook nu weer voor
het Gemeenschapshuis gekozen.
De clubavond begint om 19.00 uur.
Om ongeveer 21.00 uur wordt er

een veiling gehouden. De kavels
zijn van te voren te bezichtigen.
De loterij met - naar beloofd - leu-

ke prijzen behoort eveneens tot de
vaste onderdelen van deze gezelli--

ge clubavonden.
Tevens wordt op zaterdag 7

maart weer een dergelijk evene-
ment gehouden, eveneens in het
Gemeenschapshuis. Dit vindt 's

middags plaats, van 12 tot 5 uur.
Iedereen is beide dagen van harte
welkom. Voor verdere inlichtin-

gen kan men zich wenden tot: Ed
Disco (tel. 16061) of Heiny den
Duyn (tel. 16456).

André van Duin
VELSEN - André van Duin

houdt dinsdag 10 en woensdag 11

maart twee extra voorstellingen
met zijn revue in de Stadsschouw-
burg Velsen. De voorstellingen
worden toegevoegd aan de drie ge-

plande avonden, op 12, 13 en 14

maart. De televisie-opnamen die
producent Joop van den Ende op
die dagen in Velsen gepland had,
gaan niet door. De kaartverkoop
voor beide extra voorstellingen is

inmiddels gestart. Entreeprijzen
vanaf vijftig gulden. Inlichtingen:
Stadsschouwburg Velsen, tel.

02550 - 15789.
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Kindercarnaval in Stekkie
ZANDVOORT - Het Kindercarnaval is dit jaar aanstaande

zondag 1 maart, in 't Stekkie in Zandvoort-noord. Het feest is

voor kinderen tot en met 12 jaar en begint om twee uur.

Jongerenwerker Pred van der Pols en carnavalsvereniging De Schuim-
koppen hebben het programma deze week rondgekregen.

Het carnavalsfeest begint om twee
uur 's middags en duurt tot vijf uur.
De muziek wordt verzorgd door de
vaste boerenkapel van de carnavals-
vereniging, De Zotte Muggen. Daar-
naast zijn er enkele shows van gooc-
helaar/clown Spekkie (half drie,

half vier en half vijf), met tussen-
door, vanaf drie uur, hossen op on-
vervalste carnavalskrakers, met een
optreden van een echte zanger. Om
vijf uur vindt de prijsuitreiking
plaats, voor de beste, meest origine-

le, kreatiefste, grappigste (enzo-

voorts) carnavalskleding. Een van
de tien prijzen is een teddybeer van
1.20 meter hoog.

*i -P/v
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De middag staat onder supervisie
van Prins Ronaldi de Urste, zijn

Prinses en de Raad van Elf van car-

navalsvereniging De Schuimkop-
pen. Als speciale gast is de Jeugdkar-
navalsvereniging De Woudlopers
aanwezig. De presentatie is- in han-
den van Bram Stijnen.

• Goochelaar en clown Spekkie
treedt zondag op in 't Stekkie, tij-

dens het kindercarnaval.

Demonstraties
mozaïek maken
ZANDVOORT - In Atelier Pau-

lus Loot wordt is komende weken-
den te zien hoe mozaïek wordt ge-

maakt. De techniek is afkomstig
van Nel Klaassen en Jaap Bou-
huys. Zij worden beschouwd als

meesters in dit vak, getuige de bui-
tenkant van het atelier, Boulevard
Paulus Loot 21. Zij hebben de
techniek doorgegeven aan de hui-
dige eigenaren van het atelier, die
de traditie voortzetten.
Dat de duizenden steentjes op

hun plaats blijven zitten, is te dan-
ken aan een ingewikkeld en dui-
zenden jaren oud procédé. Op het
atelier is te zien hoe de kleine mo-
zaïeksteentjes worden gemaakt
van stukken marmer en andere
steensoorten. Zij worden samen-
gevoegd tot een - volgens de ate-

lierhouder - schitterend 'kleuren-
spel. Zaterdag- en zondagmiddag
van 13.00 tot 1,7.00 uur. Entree en
deskundige uitleg gratis.

Korte tips

• Openbare Bibliotheek Zand-
voort, Prinsesseweg 34, expositie
van de - van oorsprong - Zand-
voortse schilder Dan Visser. Van
29 februari tot en met 28 maart
1992.

• Atelier Paulus Loot, gevestigd
Boulevard Paulus Loot 21, ge-

opend op zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur: grafisch werk,
collages en mengtechnieken met
felle kleuren en teksten van Anne
Frydrychowicz, tentoonstelling
tot 1 maart '92.

• Holland Casino Zandvoort: ten-
toonstelling schilder Gerard van
Iersei, tekeningen en etsen. Dage-
lijks van 14.00 tot 02.00 uur.

Zaterdagteam ZVM
zakt verder weg

ZANDVOORT - Het zaterda-
gelftal van Zandvoortmeeu-
wen zit in de hoek waar de
klappen vallen. Door een 4-0

nederlaag zal het team van
trainer Alex Heesemans alle

zeilen moeten bijzetten om
niet in degradatie gevaar te ge-

raken.

• Ook deze keer was het vertoonde
spel van een redelijk niveau. De
vorm van de eerst helft van de com-
petitie wordt echter niet gehaald,
maar toch moeten tegenstanders als

SCW verslagen kunnen worden. Nu
heerste Zandvoortmeeuwen in het
eerste halfuur. De voorhoede maak-
te echter een onmachtige indruk.

; Kansen waren er voor Barry Paap
en Ferry van Rhee, maar de juiste

richting ontbrak. SCW plaatste in de
35e minuut de eerste goede counter.
De Zandvoorters grepen niet afdoen-
de in, waardoor het 1-0 werd. Op slag
van rust werd het zelfs 2-0 toen een
SCW voorwaarts in duidelijke bui-

tenspëlpositie door mocht gaan en
scoorde.

In de tweede helft kwam William
Rubeling als vierde spits in het
Zandvoortse team. Met man en
macht probeerde Zandvoortmeeu-
wen de achterstand weg te werken.

Toen echter Willem Buchel een
doorgebroken SCW speler tegen-
hield, zond de scheidsrechter de
Zandsvoortse verdediger naar de
kleedkamer. Zandvoortmeeuwen
was verslagen en SCW voerde in de
slotfase de stand op naar 4-0.

„De grote vorm van de eerste helft

van de competitie is er niet", meen-
de Alex Heesemans. „Dus moet er

hard gewerkt worden. De meeste
jongens zijn zich daar wel van be-

wust. Het geluk ontbreekt echter
ook een beetje".

Carnavalvoor

ongebonden mensen
ZANDVOORT - Sociëteit De Ma-

nege, gelegen langs de Zandvoortse-
laan, viert zaterdagavond Brazili-

aans Carnaval. De feestavond, onder
de titel 'Carnaval in Rio', begint om
negen uur en is toegankelijk voor
ongebonden mensen van 25 jaar en
ouder, uit Zandvoort en (wijde) om-
geving. De carnavalsavond vindt
plaats in drie zalen, één zaal met een
disejockey, een andere met een op-

treden van een entertainer/zanger
als pianobar. De derde is de 'Carib-

bean zaal', daar treedt een vijf man
sterk Braziliaans orkest op. „Overal
is wel iets anders te doen", zegt orga-
nisator Rob Cohen. „Maar er kan
overal gedanst worden".
Voor de specifieke carnavalslief-

hebbers komen de 'Parkpiepers',
van de Carnavalsstichting Haarlem,
met de voltallige Raad van Elf naar
Zandvoort. De toegang kost vijftien

gulden, inclusief koffie bij aan-
komst en vertrek, plus warme en
koude hapjes. Voor meer informa-
tie: tel. 16023.

Cortina Modes
zaterdag open
ZANDVOORT - Cortina Modes,

Kerkplein 3, wordt aanstaande za-

terdag feestelijk heropend. De kle-

dingzaak heeft afgelopen dagen een
geheel nieuw interieur gekregen. Tij-

dens de opening, zaterdag 29 februa-
ri, is tevens de nieuwe voorjaarskol-
lektie voor dames en heren te zien.

Voor belangstellenden staan een
hapje en een drankje klaar. Cortina
Modes is ook zondagmiddag ge-

opend, van 1 tot 5 uur.

'Voorproefje' carnaval uitverkocht
ZANDVOORT - Het carnaval

in Zandvoort leeft nog steeds.
Daarvan getuigden afgelopen
zaterdag de constant, open-
staande biertap en honderden
hossende feestvierders in vere-
nigingsgebouw 'De Krocht'.
Reden voor de feestvreugde
was een zinderende 'Caribbean
Night', die door de plaatselijk
carnavalsvereniging 'De
Schuimkoppen' werd gehou-
den. Het was een voorproefje
op de komende carnavalsda-
gen.

De belangstelling voor de carna-
valsavond bleek enorm. Al in de
voorverkoop gingen 250 van de 350
beschikbare toegangskaarten in ra-

zend tempo over de toonbank. Voor
het restant was zaterdag zoveel be-

langstelling, dat veel dorpelingen te-

leurgesteld moesten worden: uitver-

kocht huis. „Vol is vol", liet organi-

sator en bestuurslid Peter Smits we-
ten. Desondanks was hij enigszins
teleurgesteld. Hij herinnerde zich
nog maar al te goed, hoe twee jaar
geleden zo'n 1100 bezoekers het car-

navalsfeest op de Gran Place in

Gran Dorado bezochten.

Vorig jaar leek het er even op dat
het carnaval in Zandvoort tot het
verleden zou gaan behoren. Er was
geen geschikte lokatie. Gran Dorado
was als mogelijkheid afgevallen.

Deze. ruimte was niet meer beschik-
baar, hoewel voormalig directeur
Jim Vermeulen wel voor de komen-
de jaren faciliteiten had aangebo-
den. De vereniging zat aanvankelijk
met de handen in het haar, maar
besloot toch dat de - reeds veel eer-

der - geplande 'Tropical Night' door
moest gaan. De enige plek waar nog
'met goed fatsoen' een groot carna-
valsfeest kon worden gehouden, was
gebouw 'De Krocht', ook als is de
ruimte beperkt voor een dergelijk

evenement.
'De Schuimkoppen' is op dit mo-

ment de enige officiële carnavalsver-
eniging in de badplaats. Zoals be-

kend werden de 'Scharrekoppen'
tweejaar geleden wegens gebrek aan
belangstelling opgeheven. Onder de
carnavalsvierders die zaterdag de
Krocht bezochten, bevonden zich
verschillende zusterverenigingen
uit de regio. Zij en de dorpelingen
genoten van de tropische klanken,
voortgebracht door een Arubaanse
Brassband. De sfeer werd vervol-

maakt door een aantal schaars ge-

klede dames. Tot genoegen van
Prins Ron den Urste. Tussen de
samba's door brachten het huisor-
kest 'The Musical Cats' en enkele
boerenkapellen de onontbeerlijke
carnavalsmuziek, zodat de echte
carnavalisten in de zaal ook met een
polonaise aan hun trekken konden
komen.

• Prins Ron den Urste tussen exoti-

sche carnavalsdames.

Foto Bram Stijnen

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,

2040 AA Zandvoort. Te lange brieven

kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein

12 in Zandvoort. De redactie is

telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

'Anti-reclame

sticker'
Ik heb alle begrip voor de moeite

die de heer Bram Stijnen elke week
weer heeft om zijn rubriek 'Met oog
en oor de badplaats door' te vullen.

Ook heb ik begrip voor de wijze
waarop hij de voorvallen aandikt. De
rubriek moet niet alleen worden ge-

vuld, maar moet tenslotte ook gele-

zen worden.
Waar ik beslist geen begrip voor

heb, is dat zaken niet goed weergege-
ven worden, waardoor bij de lezer

geheel ten onrechte een verkeerd
beeld ontstaat. Nee, ik wil het niet
hebben over de tijd die de heer Stij-

nen in het postkantoor verdoet met
nutteloos wachten, de vijf loketten
waarvan er natuurlijk maar één
open is, de wanhoop en het bureau-
cratisch gedrag van de loketmede-
werker. Die verhalen hebben een
heel lange baard en wij, gelukkig ook
veel van onze klanten, weten beter.

Ik wil graag iets rechtzetten om-
trent de 'anti-reclame sticker' waaro-
ver de heer Stijnen schrijft. Die stic-

ker is niet door PTT Post ontwor-
pen, maar is een uitgave van het
DMIN, het Direct Marketing Insti-

tuut Nederland (Amsterdam). De
hoeveelheid gegevens die op het aan-
vraagformulier moeten worden inge-

vuld, zijn aanzienlijk minder dan de
lijst verzinsels van de heer Stijnen.

Alleen naam, straatnaam, postcode
en de woonplaats zijn de gegevens
die DMIN nodig heeft.

En natuurlijk moet alles naar
waarheid worden ingevuld; het gaat
om een heel serieuze zaak. De gege-
vens op het aanvraagformulier wor-
den ingevoerd in een geautomati-
seerd systeem dat afzenders en ver-

spreiders van reclamedrukwerk in-

zicht geeft in de totale hoeveelheid
drukwerk die aangemaakt kan wor-
den. Het probleem - een teveel aan
reclamedrukwerk - wordt zodoende
bij de bron aangepakt, de enige ma-
nier om daadwerkelijk iets te doen
aan de (papier)afvalberg in ons land.
Vanwege het algemene belang gaat
PTT Post met dit soort zaken zorg-
vuldig om. Iets dat je ook van een
journalist zou verwachten.

B. Bakkum, directeur
Hoofdpostkantoor Haarlem

Het menselijk gedrag wordt in de
rubriek 'Met oog en oor de badplaats
door' met enige 'dichterlijke vrijheid'

omschreven. De baliemedewerker
vertoonde volgens Bram Stijnen geen
bureaucratisch gedrag en was zeer
vriendelijk. Waarover Stijnen zich er-

gert is het feit, dat hij - om zich te

vrijwaren van ongevraagd drukwerk -

bij de PTT een speciale sticker moet
aanvragen. Aan zijn eigen ontworpen
sticker hecht 'Tante pos' blijkbaar

geen waarde. Stijnen wil ook niets te

maken hebben met het economisch
belang van de reclamemakers: een te-

veel aan reclamedrukwerk is hun ver-

antwoordelijkheid.
De redactie

Gertenbach exposeert in Haarlem
ZANDVOORT - Het teken en

schilderwerk van vier leerlingen van
de Gertenbach Mavo is uitverkoren
voor een tentoonstelling in het
Haarlemse stadhuis. De Gertenbach
had zich ingeschreven voor het
Haarlems Interscholair Toernooi,
voor de categorie beeldende vor-

ming.

Aan het toernooi nemen scholen
uit de hele regio deel. De vier leerlin-

gen uit Zandvoort zijn: Daphne Aar-

dewerk (klas la), Christa Spolders
(klas 2a), Maaike Paap en Turkan
Ozgen (beide klas 3). Hun tekenin-
gen en schilderijen zijn uitgekozen
door de kunstcommissie van de or-

ganisatie. Hun werk en dat van an-
dere leerlingen uit de regio, is te zien
in de Refter van het stadhuis aan de
Grote Markt te Haarlem. De ten-

toonstelling wordt vrijdag geopend
en is te bezoeken op werkdagen, van
2 tot en met 13 maart, van negen tot

vijf uur.

SchoolD

De oude schoolfoto van deze week is er een van School D, tegenwoordig de
Hannie Schaftschool. Het juiste jaartal is niet bekend, maar de foto, ingezon-

den door Rob Dröse, stamt uit de jaren kort na de oorlog.

Te zien zijn: voorste rij (v.l.n.r.) onb., Ad Akkermans, Menno de Goede,
Rob Dröse, Bemard Terol, Floor Kerkman en Ton Hellingman. Tweede rij:

onb., onb., Moks van Huffelen, Adrie Keur, meester Poots, Bep van Duyn,
Truus Hakhof, Nannie Keur, AH Terol, onb. Derde rij: Jaap Molenaar, onb.,

Huig Paap, Jan Barends, Jaap Keur, Willem van Duyn, onb. (3x) en Wim
Donkers. Achterste rij: Diana van 't Zant, Annelies van Faassen, Joke van de
Meulen, Irene Bergsma, Willie Halderman, Lenie de la Court, Hennic
Moppes, Mieke Luiks, Gina Koper en Piet Drommel.
Naar aanleiding van de vorige schoolfoto's zijn twee reacties binnengeko-

men. De foto stamt uit 1953 en betrof niet de Josina v/d Endeschool maar de
Suringarschool (naast de Hannie Schaftschool). Lien Brugman washier nog
geen kleuterleidster maar 'stand in' voor juffrouw Van de Berg.

Met oog en oor
de badplaats door

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Je ruikt het, je voelt het en je ziet

het. Het voorjaar is in aantocht.
Vooral in de vroege ochtenduren
is dat waarneembaar. Hoewel de
vogels in onze tuin nog geen aan-
stalten maken tot enige sexuele
activiteiten, heb ik het idee dat het
niet lang meer zal duren, of het
paringsritueel en daarna de nes-

tenbouw begint weer.
Ook de mens schijnt het nieuwe

seizoen te voelen aankomen.
Vooral in het dorpscentrum is dat
goed merkbaar. Wandelt u maar
eens rond. Veel neringdoenden,
die tijdens deze winter de deuren
van hun winkels gesloten hielden,

zijn op dit moment bezig hun zaak
weer in te richten. Ook de meeste
strandpachters hebben hun nego-
tie opgebouwd. Aanstaande zon-
dag (1 maart) mogen zij hun
strandtenten weer open gooien.
Alle discussies ten spijt, of Zand-
voort een toeristenplaats is of
niet, doen mij deze activiteiten

toch deugd. Met genoegen kijk ik
naar de metamorfose die de
Scotch-Inn-bar op dit moment on-
dergaat. Eigenaar Alex Filmer
heeft niets aan het toeval overgela-

ten. Daarvan getuigen de open-
slaande pui en het geheel ver-

nieuwde interieur. Voor dit laatste

is deze Zandvoorter speciaal naar
Schotland getogen om daar zijn

licht op te doen.

Ook de plantsoenendienst laat

zich niet onbetuigd. Op dit mo-
ment zijn zij bezig het bomenbe-
stand in ons dorp te vernieuwen.
Zoals u wellicht weet, hebben veel
iepen de laatste jaren, vanwege de
zogenaamde iepziekte, het loodje
gelegd. Zij werden onlangs verwij-

derd. Er voor in de plaats komen
nu esdoorns. Zij worden geplant
volgens een nieuwe methode. In
het kort komt die hier op neer, dat
er met een grijper eerst een flink

gat wordt gegraven. Deze kuil
wordt dan weer opgevuld met vier

kuub speciale bomengrond. Op
dit moment is de Kostverloren-
straat aan de beurt. Tussen de
Zandvoortselaan en de Quarles
van Uffordstraat staan ze al. De
esdoorn is goed bestand tegen de
zilte zeelucht en kan een leeftijd

bereiken van minstens vijfenze-

ventig jaar.

Ergernis
Ook in de Kerkstraat is men vol-

op bezig. Gisteren zag ik hoe de
familie Drommel bezig was haar
zaakjes aan kant te maken. Ook
hun boetieks, broodjeszaak en ijs-

salon krijgen op dit moment een
flinke opknapbeurt. Club 25 is na-

genoeg voltooid. Op dit moment is

men bezig de laatste hand te leg-

gen aan de opbouw. Voor de overi-

ge ondernemers in deze winkel-
straat zal dat tijd worden. Zij wer-
den de afgelopen maanden tot hun
ergernis geconfronteerd met de
bouwactiviteiten. Vooral het vis-

restaurant en de ernaast gelegen
kledingzaak ondervonden veel

hinder van deze nieuwbouw, met
name de stapels stenen, isolatie-

materiaal en steigerdelen bij hen
voor de deur. De voormalige slijte-

rij van Lefferts op de hoek Kerk-
straat/Dorpsplein krijgt een ande-
rebestemming. Binnenkort wordt
daar een winkel in curiosa en an-

tiek in gevestigd. TJ ziet, bedrijvig-

heid alom dus.
Ze zijn er nog, die eerlijke men-

sen. Laatst kwam ik haar tegen,
geheel in zak en as. Ik heb het nu
over Gertie. De vrouw van onze
drogist Paul Olieslagers. Ze had
net boodschappen gedaan in het
dorp. Ze wilde nog even bij een
andere zaak langs, dat leuke vaas-

je wilde ze nog wel hebben. Bij de
kassa bemerkte ze tot haar schrik
dat haar portomonee met zo'n 175
gulden was zoekgeraakt. Bij de
slager had ze hem nog. Ze moest
hem dus hebben verloren in de
buurt van de Haltestraat. Haar
enige hoop om dat ding nog terug
te krijgen was de Zandvoortse po-'

litie. Mogelijk had de vinder hem
daar afgegeven. Ik gaf haar weinig
hoop. Mijn voorspelling leek uit te

komen: er was geen portomonee
gevonden. Teleugesteld toog Ger-
tie huiswaarts. Een bedrag van
175 gulden is ook voor een drogis-

tenvrouw een heleboel geld.

Toen ze thuis kwam stond Paul
haar al op te wachten. Schuldbe-
wust bekende zij haar slordigheid.

Haar man knikte. Hij wist het al.

Gertie keek verbaasd. Geruchten
gaan snel in dit dorp. Dat het ech-

ter zo snel zou gaan, had deze - van
origine - Limburgse niet verwacht.
Nog verbaasder werd zij, toen
bleek dat haar beurs inmiddels
weer terecht was. De, heer Boon
van de Prinsesseweg had hem ge-

vonden.

Zoals een goed echtgenote be-

taamt, had ook Gertie een pasfoto
van haar man in haar knip. Zo-
doende wist de eerlijke vinder
waar hij het gevonden voorwerp
naar toe moest brengen. U ziet: dit

verhaal kreeg toch nog een happy
end. De bos bloemen als dank
voor zijn eerlijkheid waren dan
ook welverdiend.

Hotel Triton
Midden in Zandvoort aan de

Zuiderstraat staat Hotel Triton.
Dit hotel bestaat nu zes jaar. Voor
die tijd was het pand een 'Zen-

dingshuis voor diaconessenar-
beid'. Anders gezegd: het was een
nonnenklooster. De diaconie had
het in 1975 zelf laten bouwen. Een
van de redenen om Zandvoort te

verlaten, was het contrast tussen
de deugdzame leefwijze van de
nonnen en het moderne strandle-

ven. Anders gezegd: de zusters
stoorden zich mateloos aan het
bloot langs de vloedlijn.

Renee en Bart Schuitenmaker
namen in 1985 het pand over. Wat

.

niemand had verwacht, gebeurde.
Hotel Triton werd een bloeiend
bedrijf. Het werd een specifiek fa-

miliehotel. In- tegenstelling tot

sommige collega's in de klein-

schalige hotellerie presteren de ei-

genaars het om niet alleen 's zo-

mers maar praktisch het hele jaar
door geopend te zijn. Met twee
professioneel geoutilleerde verga-
derzalen in het souterrain,en twin-
tig van alle gemakken voorziene
hotelkamers, weten zij veel toeris-

ten aan Zandvoort te binden. De
reden voor deze loftuiting zal dui-

delijk zijn, als ik u vertel dat hotel
Triton onlangs een eervolle ver-

melding kreeg in het gerenom-
meerde blad 'Executive'.
Dit was het weer voor deze

week. Blijf gezond, tot de volgende
week.

BRAM STIJNEN

Belangrijke wedstrijd

voor de Schaak Club
ZANDVOORT - In de exter-

ne competitie speelt het team
van de Zandvoortse Schaak
Club vanavond de belangrijke
wedstrijd tegen het tweede
team van SVS. Bij de interne
competitie vielen geen verras-
sing te noteren, waardoor er
geen verschuiving ontstond op
de ranglijst.

Het was vorige week een rustige
schaakavond in het Gemeenschaps-
huis. De achttien schakers kwamen,
in de interne competitie niet tot

spectaculaire partijen. Iedereen pro-
beerde zijn verworven positie op de
ranglijst te consolideren. Grote ver-

schuivingen waren er dan ook niet.

Vermoedelijk waren de spelers al

met hun gedachten bij de vanavond
te spelen wedstrijd voor de NHSB
competitie tegen SVS uit Haarlem.
De uitslagen van de 20e ronde wa-

ren: Klijn-Roele 0-1, Choi-Freder-
king 1-0, Berkhout-Handgraaf 0-1,

Gorter-Franck remise, Marquenie-
Van Elk 0-1, Twint-Geerts 0-1, Gude-
De Oude 1-0, Paap-Kok remise, Ay-
ress-Termes 1-0. Dennis van der
Meijden, Louis Dambrink en Linde-
man, kandidaten voor een topposi-
tie, speelden geen wedstrijd.

Jeugd/Opleiding
Bij de jeugdige leden van de Zand-
voortse Schaak Club werden negen
partijen gespeeld. Na elle resultaten

verwerkt te hebben ziet de ranglijst

er als volgt uit. 1. Florian van der
Moolen, 2. Thomas Hesse, 3. Na-
nouk Marquenie, 4. Henk Willemse,
5. Bas van der Meij, 6. Rebecca Wil-

lemse, 7. Bart Timmermans, 8. Niels

Filmer, 9. Martine Botman, 10. Rem-

co de Roode, 11. Mare Habets, 12.

Dominic Hoogendijk, 13. Jan Ko-
ning.
Vanavond krijgen de schakers en
schaaksters de vierde lesavond ter

opleiding tot de pionnen-toren en
koning-diploma's. Volgende week is

er vanwege krokusvakantie geen
schaken voor de jeugd.

Vanavond speelt het team van de
Zandvoortse Schaak Club zijn zesde
en voorlaatste wedstrijd in de exter-

ne competitie van de Noord Hol-
landse Schaak Bond. Op bezoek
komt het tweede team van SVS uit

Schalkwijk. Wil Zandvoort zich
handhaven in de derde klasse dan
zal er gewonnen moeten worden.
Het Zandvoortse schaakteam zal

worden vertegenwoordigd door:
Dennis van der Meijden, Jack van
Eijk, John Ayress, Lindeman, Ed-
ward Geerts, Termes, Twint en
Mare Kok.

Hans Böhm speelt

simultaan-schaak
ZANDVOORT - Café Neuf, in

de Haltestraat, krijgt dinsdaga-
vond 3 maart de bekende Ne-
derlandse schaakmeester
Hans Böhm over de vloer. De
gebroeders Filmer hebben - in
samenwerking met schaker
Ben de Vries - hem uitgenodigd
voor een simultaan-wedstrijd.
De drie genoemde Zandvoorters

plus dertien andere schakers zullen
achter het schaakbord plaatsnemen,
in een poging Böhm zoveel mogelijk
tegenstand te bieden. Het toernooi
begint om acht uur, belangstellen-
den zijn welkom.
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Alles onder één dak. Zoiets vindt u nerger*.

Enorme keuze op het gebied van audio, video, KTV, toto,

1

computeïs, grote en kleine huishoudelijke apparaten

AÏe me*en.
g
de beste service, alle prijsklasse;i,

met alle

informatie die voor uw keuze belangrijk is.

Kom kijken, u slaagt altijd.

Pioneer midiset
AZ29 SCT *3S Watt geintregeerde ver-

sterker 'FM/MG/LG tuner met 36 voor-

keuzezenders 'autoreverse dubbel-

cassettedeck *programmeerbare CD-speler.

1399.-

Wharfedale
Speakerboxen

Delta 30.2 * 100 Watt belastbaarheid

*19mm soft-dome tweeter *170mm bass-

unit *7S Watts vermogensversterking.

t 199
ï^ttvtDi^

*™1

K-r

Panasonic printer >

KX-P1123*24-naalds printer

*80 kolomsprinter *1 92 karakters per

sec. *met fonts 3 x Draft en 4 x iq
*360x360 dpi en 1 kb buffer

*kortom een kwaliteitspnnter voor een

sensationele lage prijs»

599.-

Trust minitower
386 DX/25 *personal computer in

minitower model *80386 processor

*kloksne!Md25 MHz *52 Mb harddisk,

5.25" (1.2 Mb) en 3.5" (1.44 Mb)

diskdrive *VGA videokaart (512 Kb)

*AT 101 toetsenbord *D0S 5.0 software.

3299.-

•-ja/f^N
3749r

Q'
m$<,

Yffr/''.; *'

99

per stuk

CD-aanbieding
All time rock hits* 160 rock hits op

1 CO's met o.a Rod Stewart, Tina

Turner. Cher, Ene Clapton. Santana

e.v.a.

I^IISö&Mfc^W,

25 ML8966 Nlatchline *63 cm btacWine

flatsquare beeldbuis *100 Hz. waardoor

het beeldflakkeren wordt weggenomen
*2x40 Watt hi-fi stereo *picture in

picture en mogelijkheid om het beeld stil

te zetten teletekst met geheugen

*menusturïng *on-screen display

*irtd. afstandsbediening.

_L_

Sony camcorder
CCDV 600 *stereo video Hi 8 camcorder

*8x powerzoom variabele snelheid

"minimale lichtsterkte 3 lux *autofocus,

auto-iris en autowitbalans *LCD panel

*incl. accessoire set.

2899.- 9700""
-/-inruil 100.- Mmm W-W%

BON VOOR EXTRA
VOORDEEL

OP DE EXTRADAG
VAN HETJAAR!

Teren inlevert rif van deze bor

Polaroid VHS
Ivideobanden E 180

i voor

*Aftcan geldig op schflk;k<ïf*ig (zaterdigj 29 februari/

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 7 maart 1 992,

zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden TOTAAL Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

09

Nationale Postcode Loterij en Hitblngo: f 1 8.070 winnaarsi SH
ND AANTAL WINNAARS

De uitslag van de februari-trekking bracht voor
het eerst het aantal prijswinnaars boven de
honderdduizend. De honderdduizend zélf viel

op lotnummer 2587 SV 04, en de
PostcodeStraatprijs viel op 1069 NC; de
M. Gandhilaan te Amsterdam, waar de meeste
prijzen vielen, liefst 20 stuks.

De volgende trekking valt alweer in de lente,

en dan is het meteen raak want dan trekken
we het Lente Miljoen! Nog geen lid? Vul dan
snel de WIN-EEN-MILJOEN-BON in, en u bent
op tijd voor het miljoen, de ton of de duizen-

den andere prijzen. En natuurlijk speelt u
gratis mee met Hitbingo, met.elke week extra

kansen op 25.000 gulden.

Opnamen Hitbingo!

Bent u deelnemer van de Postcode
Loterij? Heeft u de postcodecijfers
3245 (Sommelsdijk), 6883 (Velp) of

9561 (Ter Apel)? Dan kunt u zich aan-
melden voor de volgende opnamen
van Hitbingo. Bel op weekdagen
tijdens kantooruren 02977-47006 en
ga een gezellig tv-dagje uit!

UITSLAG TREKKING FEBRUARI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!

Op 20 februari 1992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van februari verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode als de winnaar, wint - tot 3 000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjespnjzen ook de letters weggelaten.

1013
013
1015
1017
1033
1034
1034
1034
1035
1052
1054
1055
1055
1055
1056
1057
1057
1057
1057
1062
1064
1056
1068
1068
1068
1073
1074
'075
1075
1076
1077
1078
1082
•091
1092
1094
*097
1102
1'03
1104
1106
1'07
1108
••21
1-31
•135
1186
1186
1188
•'88
121?
1216
•244
•261
1273
1273
1324
1334
1351
1356
1356
1383
1412
1431
1432
1432
1447
1501
1502
1503
1509
1511
1521
1521
1531
1531
1541
1606
1623
1625
1628
1633

LB 25,-
XE 500,-

10,-

10,-
100,-
10,-
50,
25,-
50,-
50-

2i-
25,-

LK

GK
LD
BD
BK
WX
CV
NB
NP 7000,-

10,-

BX
EN
HE
PT
JD
TC
XW
DH
HK

50-
25,-

5?,-
25,-

100.-

2i'
25,-

RD 500,-
RW 700,-

70,-

R2
XT t:
VH 100,
NE 100,

2
l'2i-2i-2i-2i-

24,-
10,-

GB 7000,-
10,-
10,-

50,-
50-
25,-
50,-
50,-
50,-
25,-

CA 700,-
CB 700,-
BA 25,-

CB
BC
ES
AR
EP
PM

TH 24,-
10,-

BP 700,-

2%
50,
25,-
10-
2i'
25,-
50,
25,-
50,-
70,-

EH 700,-
2i-
24,-
10,
2i'
25,-

GV
LA
AA

NK
BP
JL
DG
GP

GS
TW

NT
TN
WP 700,-
BJ 50,-
SP 50,-
WS 700,-
HH 50,-
NT
BD

24,
25,-

XG 500,
JD 24-
ZK
PP
HH

2f25,-
50,

1671 ML
1678 HD
1701 BB
1703
1703 AH
1703 TS
1713 HA
1718 BC

25,:
50-
25,-
10,
25,-
50,
25,-
50,-

2541 XA
2552 DV
2565 RX
2566 TD
2573 AA
2583 MT
2586
2593 VS

25
J'

2i'
25,-

100,-
100,-
100,
10,-

500,

1069 NC
POSTCODESTRAATPRIJS

ƒ 3.000,-

1742
1768
1781
1782
1783
1784
1784
1784
1788
1816
1817
1825
1826
1827
1841
1942
1942
1943
1945
1962
1965
1991
2011
2011
2012
2012
2015
2034
2035
2037
2104
2121
2133
2161
2165
2171
2171
2172
2181
2182
2241
2245
2251
2273
2274
2281
2283
2284
2313
2314
2315
2317
2318
2331
2371
2376
2381
2394
2401
2402
2512
2515
2523
2524
2533
2541

BS

EA
RC
XA
XC
EN
EK
EW
ND
CX
KT

BJ
CJ
BX
WT 700,-
EC 25).

50,-

1i'
10,-

70,-
25,-
50-
25).
2i-5d-
25,-
50-
2i'
25,-
50-
10-
2i'
25,-
50,-

2%-
2i-

AL 500,
LX 25,-

ND
BE

WD
EE
GS
XS
LZ
CJ
GL
ES

10,
25).
2i'
25)-
25).
25).
25).
25,-

100,-
PM 700,-
VJ
DR
ZC
TL
CX

SL

50,
25).
25,-

100,.
50,-
10,-
50,-

VN 7000,-
GM 700,-
VX 25)-

25,-
50,-

10,
AJ 24,

10,-

TC 50,-
10,-

RC 700,-

HA
RW
AL

70,-

50,-

25)-
25).

XL 500,-
10,-

25)-
25).
25)-
2i'
50,.

AA 500,-
10,-

EK 50,-

BP
PE
VB
KV
JL

2596
2624
2625
2628
2628
2675
2681
2722
2725
2731
2741
2741
2761
2804
2811
2841
2861
2905
2907
2907
2914
2921
2951
2981
2982
2982
2991
3011
3011
3024
3024
3026
3027
3029
3032
3032
3034
3035
3036
3051
3053
3053
3054
3055
3055
3056
3061
3061
3062
3062
3066
3066
3067
3068
3068
3074
3074
3076
3078
3079
3079
3079
3079
3079
3079
3081

PE 25,-
JE 7000,-
EK 25^-

70,-

70,-
50,-
25,-
10,-

50,-
50.
2i'
25,-
50,-
50S
10,-

10,-
10-
2d,-

lt
50,-
50,-

500.-
2i'
iq).

EN 2Ï-
HT 7000,-

70,-

XW
EP

NN
AC
BP
BR
DH
TC

AC

RN

BB
TM
BL
AJ
BJ

XC
VZ
RG
NE
BC
PB
ET

50,-
50,-
2$,-
50-
25,-
50,-

500,-
LS 500,-
NC 50,-
KK
EN
PK
PG
GL

25,-
100,-
50-
2i-25-

WT 700,-
JP 2d,-

10,-

10,-
10-
2i-
25,-
50-
25,-
50-
25,-

GB
AG
TC
CJ
HK
MX __,
EN 7000,-
XT 2$,-

50,-
TH 2dr

10,-
70,-

JW 500,-
PM 500,-
TP 25)-
TR 2ér

10,-

3114
3116
3131
3131
3181
3191
3202
3204
3204
3206
3207
3224
3224
3232
3233
3241
3243
3273
3295
3295
3297
3299
3317
3317
3317
3318
3318
3328
3328
3331
3332
3354
3354
3371
3402
3402

EB
JG
NE
SH
BG
DG

EE

50,-
2i-2i-

5
°l-

10,-
50,-

TL 1000,-
1 0.-

AM 700,-
CB 25,-

4-
2d,-

LD 50,-
10,-

AP 2d,-
XD 700,-
EC 70rf-
GR 25,.

70,-
sd,-
10,-

25).
25,-
10-
2dr
50-
2i'2i'
10,-

AP 1000,-
BT 50,-
CD 50,-
BD 50,-
HA 25,.

XC

SM
VN

VS
KC
VG
SC

3981
3991
4002
4033
4041
4102
4111
4115
4126
4142
4261
4265
4301
4301
4301
4328
4353
4381
4382
4382
4385
4388
4401
4413
4416
4461
4461
4481
4484
4521
4524
4532
4532
4536
4537
4551

70,-

DC 50,-
WL 700,-
EB 700,-
GC 50,-
AW 700,-
RJ 25>
RR
RT
CS
BK
JP
AK
AM

53,.
50,-
50,-
2d,-

100,-
2i-

GW 50.-
BH 25,-
BV
WX
GK
PX
HH
AB

BV
DL

XE
BA
RB
BA
DZ

50,-
2i-
5d-
2i-
25).
25,-
10-
2i-

10-
25)-
25,-
50,-
2i-

KN 700,-
LW 25,-
AE
CH
TH

25).
2i-
25,-

Gran Dorado Prijzen
1067
1623
2905

ZJ 10
LH 08
TN 05

3436
3442
3448
3552
3564
3572
3581
3581
3584
3701
3704
3704
3707
3722
3742
3765
3768
3815
3816
3816
3817
3828
3844
3852
3852
3853
3862
3871
3905
3941
3961
3962
3971
3972

4K

4536 BK 08
5231 GH 05

BG ' 25,
XE 2d,-

KK 700,.

VM 25,-

HD 7000,-
GX 25)-

10,

10,
100,
25,
50,
2é,
50,
10,
10,
50,

100,
1°,

500,
25)
20,
50,
50,
100,
100,
100,
100,
50,
50,
2i
24,
10,

1000,
10,

HH
GC
HK
LG
CZ

AV
EW

HK
SM
JT
GC
AD
NL
NM
SH
HD
NS
EK
JN
HT

PT

4614 GX
4615 DE
4615 GD
4624 XJ
4631 JC
4675 RV
4702 ST
4709 AV
4731 GE
4751
4771
4793
4817
4818

EB
RE

ET
. PG

4826 AX
4835 GE
4835 RC
4847 RT
4854
4904 JA
4904 JA
4908 DD
5018 BR
5025 JH
5044
5046 AE
5046 ED
5046 JV
5049
5051 EN
5051 KB
5066 GC
5111
5126 TM

50,-
50,-

25%
500.-
25)-
2i-

10O,-
100,-
50,-

25)-
25,-
10,-

10O,-
100,-
100,-
50,-
25)-
2i-
id,-

50,-
50,-

100,-
50,-
2i'
10,-
50,-
25,-
50,-
10,-

2i-

50,-
10,-
25,-

5142
5142
5142
5211
5221
5223
5243
5262
5314
5342
5348
5364
5381
5401
5403
5403
5406
5443
5451
5473
5492
5531
5551
5612
5616
5623
5627
5627
5627
5652
5653
5654
5654
5666
5667
5691
5702
5706
5709
5741
5761
5801
5801
5912
5925
6006
6043
6044
6045
6045
6049
6063
6099

HW 50,-
HW 50,-
NK
TJ

25,-
50,-

GT 700,-
BE 25)-
VM
VH

BD
GT

50)-

10,-

2i'
25,-

RE 500.^
GA 25,-
NR 24,-

70,-
10,-

PP 50.-

BB 25i-
70,-

CD 25,-
HM 500,-
TR 7000,-

70,-

DV 700,-
70,
2Ï'
24,-
50,-

500,-
10j-
10,-
10,-

50,-
50,-
25,-
50,-
2i-
25,-
10,-

DG 7000,-
AB 50,-
JL 50,-
SG 700,

KS
RT
PW
AV
PW
DA

VH
HP
CL
RV

24,-
50,-
25,-
50,-

SV 500,
CK 50,
VC
ER
EA
BH

24-
24-
2i-
25,-



Aardappels tot

patat, chips, rösti

of puree verwerkt

DE INDUSTRIËLE verwerking
van de aardappel tot patat,
chips, aardappelpuree en rösti

is nog betrekkelijk jong. Pas in 1958

Kwam de eerste chip uit de fabriek

en twee jaar later volgde de eerste
voorgebakken friet. Van die tijd af is

de aardappelverwerkende industrie

van een ambachtelijke nijverheid
uitgegroeid tot een moderne indus-

trie.

Welk produkt er ook uiteindelijk

uit de bus moet komen, aardappelen
worden altijd eerst gewassen en me-
chanisch of door middel van stoom
geschild. Daarna worden op een sor-

teer- of pitband ongeschilde plekjes,

beschadigingen en dergelijke wegge-
sneden. De verdere bewerking is af-

hankelijk van het eindprodukt.
Geschilde aardappelen zijn gevoe-

lig voor verkleuring en bederf. In-

werking van zuurstof veroorzaakt
de vorming van een bruin-zwarte
kleurstof. Om dit te voorkomen mag
men er een zekere hoeveelheid sul-

fiet aan toevoegen. Hierdoor gaat
echter wel vitamine BI verloren.
Daarom worden aardappelen tegen-
woordig ook wel vacuüm verpakt,
zonder gebruik te maken van sulfiet.

Of ze worden geconserveerd door de
combinatie van een lichte hittebe-

handeling en gasverpakking. Aard-
j appelen met sulfiet dient men voor
1 gebruik af te spoelen.

Ovenfriet
Behalve de voorgebakken patat

die nog maar een paar minuten in

hete olie nagebakken hoeft te wor-
den, bestaat er ook ovenfriet. Dit is

friet die in de fabriek zodanig is ge-

bakken, dat zij thuis in de oven nage-
bakken kan worden. Ze is daardoor
aanzienljk minder vet (bevat zes tot

acht procent vet) dan de in olie nage-
bakken friet (twaalf tot zestien pro-
cent vet).

Chips maakt men van in dunne
plakjes gesneden aardappelen. De
schijven worden in hete lucht ge-

droogd en daarna in hete olie gebak-
ken. Vervolgens worden er zout en
smaakstoffen (paprikapoeder en
dergelijke) aan toegevoegd. De chips
gaan in een lucht- en lichtdichte ver-

pakking om de houdbaarheid te ver-

lengen. Chips zijn heel wat vetter
dan patat (ze bevatten circa dertig
procent vet). Wel kan het vetgehalte
door nieuwe technieken verlaagd
worden tot 22 procent. Door zorgvul-
dig doseren van zout is eveneens een
lager zoutgehalte te bereiken..
Gedroogde of instant aardappel-

puree wordt gemaakt door aardap-
pelschijven te verhitten en vervol-
gens te pureren. Men voegt sulfiet,

antioxidanten en emulgatoren toe
om het produkt houdbaar en goed
verwerkbaar te maken. Daarna
wordt de -puree gedroogd en ver-

brokkeld tot pureevlokken of gema-
len tot pureepoeder. Hiervan kun-
nen weer aardappelcroquetten, (ge-

perste) friet en aardappelpuree ge-

maakt worden. Ook snacks als wok-
kels worden van aardappelpuree-
poeder gemaakt.

Rösti
Rosti is een van oorsprong Zwit-

sers gerecht. Het bestaat uit aardap-
pelsnippers waarvan een koek ge-

bakken wordt. De snippers worden
gemaakt door afgekoelde, gekookte
aardappelschijven te raspen en te

bakken. Röstisnippers zijn te koop
in diepgevroren of gedroogde vorm
of in blik.

Aardappelprodukten bevatten net
als verse aardappelen koolhydraten,
vitamines (BI, B2, B6 en O, minera-
len (ijzer) en voedingsvezel. Afhan-
kelijk van de bereidingswijze gaan
er in meer of mindere mate voe-
dingsstoffen verloren. Dit gebeurt
niet alleen in de fabriek met aardap-
pelprodukten, maar ook thuis met
verse aardappelen.
Een belangrijk nadeel van friet,

chips, rósti en andere gefrituurde
aardappelprodukten is dat ze tij-

dens de bereiding veel vet opnemen.
Om het hoge vetverbruik in Neder-
land te beperken, raadt het Voor-
lichtingsbureau voor de Voeding
aan deze produkten niet te vaak te
eten. Wanneer dat toch gebeurt, is

het belangrijk om geen vette andere
produkten in dezelfde maaltijd te ge-

bruiken (vet vlees of toetje met
room) of een andere manier van be-
reiden te kiezen die weinig vet
vraagt.

Rostischotel (voor 4 personen): 4
saucijzen of 300 g verse worst, 2 to-

maten, 500 g courgettes, 1 zak diep-
vries rösti, (ongeveer 600 g), peper,
zout, kerrie, koffiemelk.
Snijd het vel van de saucijzen

open, haal het vlees eruit en doe dit

m een vuurvaste schaal. Was de to-

maten en de courgettes en snijd de
groente in plakken. Leg de groente
op het vlees. Doe de rósti in een kom
en vermeng de snippers met pepers,
zout en kerrie. Schep de rösti op de
groente en giet er wat koffiemelk
over. Laat het gerecht in een warme
oven (175 °C) in 40 minuten gaar en
bruin worden. Voedingswaarde per
portie: 1900 kJ (450 kcal), 18 g eiwit,

39 g vet, 32 g koolhydraten.
Menusuggestie: aspergesoep, rosti-

schotel.
Voor vragen over voeding kunt u op werk-

dagen van twaalf tot vier uur de Vocdingste-
lefoon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: 070-3510810.

Brilklemmetjes
Vinovast is een nieuw pro-

dukt dat er voor zorgt dat het
montuur van een bril vastge-

klemd blijft zitten achter het
oor. De van flexibel gemaakte
rubberen klemmetjes kunnen
over de uiteinden van de bril

worden geschoven zodat de bril

niet van het gezicht kan vallen
of glijden.
Vinovast is verkrijgbaar bij vrijwel

alle opticiens en kost ƒ 9,75.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op; het gebied van vrije tij
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Mannenmode is ook prima voor
IK MOET iets bekennen. De

eerste kleren die ik voor het
voorjaar heb gekocht, ko-

men uit de herencollectie. In
tegenstelling tot voorgaande ja-

ren heeft deze collectie einde-
lijk iets verfrissends. Mooie ge-
kleurde katoenen truien,
prachtige overhemden en grap-
pige shirts. Wanneer het om
vrije-tijdskleding gaat, hoeven
zo langzamerhand de speciale
hoekjes voor dames- en heren-
kleding niet meer ver uit el-

kaar te liggen. De collectie is

prima door beide partijen te
dragen. Vandaar mijn aan-
schaf.

door Trudy Steenkamp

Een groot deel van de modecollec-
tie is geïnspireerd op de 'snelle' za-

kenman. Maar dat wil gelukkig niet
meer zeggen dat de (aankomend)
manager strak in het pak moet zit-

ten. Casual kleding mag en ze kan
ook heel goed gedragen worden ge-
zien de hoge kwaliteit van de materi-
alen. Wie kleding ontwerpt, maar
ook wie de produkten draagt, kan
met een beetje fatsoen niet meer om

de milieu-effecten heen. De fabri-

kanten houden met deze wens van
het grote publiek steeds nadrukke-
lijker rekening. En hiermee wordt
de natuurlijke schoonheid van ma-
terialen herontdekt.
Niet alleen in de mode overigens,

want in de verpakkingsindustrie
heeft het oude panterskaft (het brui-
ne pakpapier) terrein herwonnen.
En bij de vormgeving en de fabrica-
ge van meubels is natuurlijke
schoonheid tegenwoordig zelfs het
uitgangspunt en worden de natuur-
lijke materialen (glas, hout, metaal)
steeds meer in hun oorspronkelijke
vorm toegepast.

Natuurlijk
In de kledingbranche betekent dit

dat er een tendens is ontstaan om,
waar mogelijk, natuurlijke materia-
len te verwerken, zonder het kwali-
teitsniveau aan te tasten. Deze door
milieu-overwegingen ingegeven aan-
pak verhoogt vaak het kwaliteitsni-
veau van de kleding. Naast wol en
wolmengingen zijn ook linnen en
linnen-mengingen ruimschoots in
de laatste collecties vertegenwoor-
digd.

Hetzelfde geldt voor zijde en ka-
toenen. De stoffen hebben over het

' F F t F f f
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Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,

tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.

Tel. 02507-16123.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CESTfE makelaars o.g. L|J

Tel. 02507-12614 NVM
*<AXEIAAR

Divers personeel gevraagd

Holland Optical Company B.V.

het Nederlandse bedrijf voor moderne bnlleglastechniek,

zoekt voor haar optische receptslijperij

produktiemedewerkers
zowel part-time als full-time

U kunt in een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid
worden tot optisch glasbewerker of coating-operator.

Wij vragen:
- opleiding op LTS-niveau
- bereidheid in ploegendienst te werken
- dat u accuraat en netjes bent
- leeftijd 18-25 jaar

Sollicitaties te richten aan-

Holland Optical Company B.V.
Verrijn Stuartweg 42 - Postbus 234
1110 AE Diemen

Informatie.

dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur,

telefoon 020-6903331 (Mw. A. Timmerman).

Holland Optical Company B.V.

het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek,
zoekt voor haar afdeling kwaliteitskontrole een

part-time medewerker m/v
of voor de middag van 13.30 tot 17.30 uur.

WIJ VRAGEN-
- accuraat en netjes kunnen werken;
- goede gezondheid.

WIJ BIEDEN:
- werk in een prettige omgeving;
- een passend salaris.

SOLLICITATIES TE RICHTEN AAN:
HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.
Verrijn Stuartweg 42 - Postbus 234, 1110 AE Diemen
INFORMATIE: dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur,
bij Mw. A. Timmerman (tel. 020-690.33.31).

Onroerend goed
te koop aangeboden

Theo Rietveld Vastgoed
tel. 020-6418541, fax 020-6456414, organiseert

open huis
zaterdag 29 febr. 10-12 uur

Keizer Karelweg 352 Amstelveen
Royaal HOEKHUIS MET GARAGE in authentieke staat,

living ca. 48 m 2
, 5 slaapkamers, vr.pr. ƒ345.000 k.k.

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie

kantoor zijn opgegeven

• verloren/gevonden • weg/aan

komen lopen/vliegen • maximaal

5 regels o alleen voor particulier

gebruik • het aangebodene mag niet

boven ƒ300 uitkomen

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels

• brieven onder nummer • de verkoop

van uit hobby verkregen artikelen

• woningruil • personeel

gevraagd/aangeboden • onroerend

goed te koop/te huur

gevraagd/aangeboden • commerciële

Micro's

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

Gebruik bij het invullen van uw tekst

de coupon en voor iedere letter, punt,

komma of cijfer één vakje.

Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele

woorden of lettergrepen.

Zoals het voorbeeld aangeeft.

T
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Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edines van Weekmedia, l.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad G'aasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornsc Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorls Nieuwsblad.

Do advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vn|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó658686. Fax 020-6Ó56321.
Schri(teli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus I5ó, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibaulstraat 131

Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen, Gebouw Aemslelsli|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B ; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,

Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Audi

950

0, 1.6 SC, '85, 4-drs.,

\ versn.bak., 1e eig.

020-6250096, inr./gar.

Audi 80 GLS, 4-d„ bj. '80, apk
11-'92, vr.pr. ƒ1600. Tel.

020-6460552 na 18.00 uur.

Chevrolet

•AANBOD VAN:

Top - occasions

Koopjes

Onvindbare
onderdelen

Exclusieve Wagens
koop iedere 14dagen

European Auto Trader

•. bij UW. .."

boekhandel of

benzinestation .

Citroen

Occasion Centrum
i

het importeursfiliaal b.a.

«20 Amb., 6-
'91, grijs met., nw.pr. ƒ71.700 . . nü ƒ56.500

«20 Amb., 3-'90, grijs met., nw.pr. ƒ67.700 . . nü ƒ42.500
«20 Conf., 3-'90, wit, 78.000 km nü ƒ42.500
« V-6 Amb., 2-

'91, grijs metall., nw.pr. ƒ84.100 nü ƒ 64.500
il V-6 Amb., 1-'91, rood metall., 32.000 km ƒ63.500
«V-Amb., 3-'90, rood metall., 60.000 km ƒ47.500

j

i14 RE, 8-'87, grijs, 36.000 km ƒ12.950
! 16 TRi, 8-'88, blauw metall., 47.800 km ƒ 17.950
M9TZL, 8-'90, blauw metall., 33.000 km ƒ27.500
( 19 GTi,.9-'89, wit, 48.500 km ƒ23.500
! 19 GTi, 6-'90, zwart, 46.000 km ƒ29.950
1 19 GTi 16-V, 1-'90, zwart, 22.800 km ƒ36.500

!GT, 1-'88, grijs metall., 79.000 km ƒ14.950
! 11 TGE, 3-'90, 5-drs., bruin metall., 58.000 km . . .14.750

! H TGE, 9-'91, grijs metall., 10.000 km ƒ17.250
! 11 TRE, 6- '89, rood, 5-drs., 54.000 km ƒ12.500
!11 Plaisir, 6-'91, wit, 10.000 km ƒ14.500
Image, 1-'91, 8.900km ƒ16.500

(Volcane, 8-'91, rood ƒ32.950

pitroën Amsterdam
| CITROEN NEDERLAND B.V.

| Stadionplein 1, 1076 CE A'dam, telef. 020-5701250

CITROEN OLTHOF BV biedt aan met 1 jaar gratis reparatiever-

zekering en max. ƒ 10.000 uitgestelde betaling tot 1 sept. '92 en
3 mnd. Eurocasiongarantie:

ZX Reflex + extra's, 8-
'91, wit ƒ23.000

AX 10E, 5 d., 12-'88, bord. rood ƒ 9.750

AX Nistral, inj., 3-'90, wit ƒ 14.250

Visa 11RE, 5-'88, wit ƒ 9,550

Visa 11RE, 10-'88, wit ƒ 9.850

Peugeot 205, 1.4 inj.,
6-

'89, d.blauw ƒ15.250
V.W. Wolf D., 2-'88, antr. grijs ƒ 14.950
Ingeruild: Visa 11 E, 4-86, beige, ƒ 5.500
Visa 14TRS, 9-'86, bord. rood ƒ 5.750

FSO Prima, 4-'90, rood ƒ 6.850

Isolatorweg 40, A'dam-Sloterdijk. Tel.: 020-6823520 of 6822144.

2CV6 sep. '83, blauw, APK tot

30-6-92. Vraagprijs ƒ 1750. Tel,

02940-12820.

BX 14 RE, m. '89, LPG., 1eeig.

serv.boek. aanw. ƒ 1 1.750.-

020-6250096. Inr./gar.

CITROEN OCCASIONS!
Keuze uit 30 stuks

VISA GARAGE, 020-6278410.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ55,- per dag

incl. BTW en verzekering

en o.a. BX en ZX
Tel. 020-6932750

S. Stevin'straat 12a, A'dam

Daihatsu

Daihatsu Applause
1.6i, grijs, 12/89

Toyota Brouwer
Tel. 020-6360401.

DAIHATSU CUORE, bj. '83,

blauw, APK '93, zien is kopen,
ƒ2950. 020-6105478.

Ferrari

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng-

de Lincoln's 7,85 m. lang, wit

en blauw, type '91. Bel

Meijers BV: 030-444411.

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng-

de Lincoln's 7,85 m. lang, wit

en blauw, type '91. Bel

Meijers BV: 030-444411.

Fiat

COMPANY CARS
Croma SX 5-91, anthr. 9800 km. I.m. velg.,KORTING ƒ 10.000.-

Tempra 2.0 SX, 8-
'91, 6000 km. rood, el. schuif/kant.dak, el.

ramen v.a., deelb. a.bank, breedstralers enz.KORTING ƒ 6.000.-

Uno Turbo 1.5, 5-'91, groen met., 16.000 km., deelbare a.bank,

aut. heating KORTING ƒ 8.000.

Ritmo 60 cl. 09-86, wit 120.000 km. ƒ 4.750.-

Ritmo 60 cl. 06-87, blauw met. . . . 53.000 km. ƒ 7.250.-

Ritmo Carrara 01-88, wit 49.000 km. ƒ 7.950.-

Ritmo 70 cl. 10-87, blauw met. . . . 19.000 km. ƒ 8.950.-

Ritmo 60 cl. 01-87, 5-drs., wit ... 85.000 km. ƒ 6.250.-

Ritmo 60 L. 01-88, 5-drs.,wit .... 66.000 km. ƒ 8.250.-

128 1100 -78, groen 81.000 km. ƒ 950.-

Tevens keus uit + 50 andere occasions.

Gebr. HAAKER B.V.
Off. Fiat-dealer in Badhoevedorp.

Info 020 - 6594859

FIATUno45 S, m. '87, zuinig en
mooi, ƒ 6950.-.

020-6250096. Inr./gar.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Phihpsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Ford

FORD VAN NES - WEESP
ESCORT 1600 RS TURBOZWART, 08-89,

FIESTA FINESSE 1100 ROOD
ESCORT 1.4 INJ. 3 DRS. , ROOD
ESCORT 1.4 INJ. 5 DRS. ZILVER
ESCORT 1600 GT WIT
ESCORT 1600 GT ZWART
ESCORT 1400 CL 5 DRS. BEIGE
ESCORT 1800 DIESEL 3 DRS. ZWART
DIV. ESCORTS 1400 3 DRS.
ORION 1400 INJ.

SIERRA 2.0 CL 4 DRS.
SIERRA 2.0 CL SPEC. 4-DRS.
DIVERSE SIËRRA'S
SCORPIO 2.0 GL AUT. 5 DRS. BLAUW
MITSUBISHI COLT 1.5 GL AUT. GOLD
KADETT 1.2 SC 4 DRS. WIT
ASCONA 1600S 4 DRS.AUT. BLAUW
FIAT PANDA 34 3 DRS. BLAUW
SKODA 105 S 4 DRS. BLAUW
VW GOLF D 2 DRS. BRUIN

30.000 km., 31.500,-

10-89 14.500,-

02-91 23.700,-

02-91 24.750,-

06-90 22.500,-

01-90 22.500,-

01-87 14.800,-

10-89 19.000,-

1987 t/m 1991 v.a. 12.000,-

ZILVER 01-91 24.700,-

WIT 05-90 25.900,-

BLAUW 01-89 22.000,-

1986 t/m 1988 v.a. 9.000,-

05-88 25.900,-

07-88 14.500,-

02-86 11.750,-

04-86 9.500,-

04-86 7.200,-

12-87 4.500,-

05-87 11.500,-

HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443

FORD VAN NES - WEESP
T.k.a. Ford Scorpio 2500 diesel,

b.j. okt.'88, div. ass. Inl.

02993-66714 na 18.00 uur.

T.k. Ford Taunus Station, mei
'81, LPG, APK tot 15-11-'92.

Prijs ƒ 1000. Tel. 075-701987.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft^
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort
In Het Parool en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752.500
exemplaren.

Geefnu uw advertentie

la, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

Naam

Adres:

Postcode + Plaats:

Telefoonnummer

3x§
4 dagen zo'n 752.500

vonkende verkoop-
contacten.

. Handtekening:

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.

prijs excl

6% BTW
prijs incl

6°oBTW



VELOURS TAPUT
Heerlijk zacht velourstapijt gemaakt van 100%
synthetische garens. Antistatisch Verkrijgbaar

in o a blauw en grijs Met een foamrug
Breedte 400cm
Per strekkende

meter

KAMERBREED VINYL
Kamerbreed design vinyl verkrijgbaar in

diverse kleuren met smaakvolle parket- en
grantto-dessins Makkelijk te onderhouden.

Breedte 400cm.
Per strekkende

meter

WOONKAMERTAPUT
Schitterend gemêleerd woonkamertapijt met
fijne lussen Geschikt voor huishoudelijk

gebruik Diverse kleuren. Foamrug.

Breedte 400cm.
Per str meter

DESIGN VINYL
Ook drt vinyl is kamerbreed en te verkrijgen in

prachtige pasteltinten o.a zalm en mint. Met
stijlvol gnnt-dessin. Vele toepassings-

mogelijkheden. Breedte 400cm.
Per strekkende

meter

LUSSENTAPUT
Fraai bouclé tapijt verkrijgbaar in o.a. groen en
antraciet Geschikt voor woon- en slaapkamer
gebruik. Antistatisch. Foamrug.

Breedte 400cm.
Per str. meter

GELEGD
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BOUCLE TAPUT
Sterk bouclé tapijt met grove nop. Geschikt

voor vloerverwarming. In 3 smaakvolle tinten,

antraciet, grijs en beige. Foamrug.

Breedte 400cm.
Per str. meter

GELEGD

4 >

j^ * * j
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PROJECT TAPUT
*~

—

M~"

Supersterk bouclé tapijt geschikt voor
intensief gebruik. Ook voor de trap! In diverse

kleuren o.a grijs en lavendel. Sterke rug.

Breedte 400cm.
Per str. meter

GELEGD

MODERN VINYL
Modern design vinyl voor huishoudelijk

gebruik. Met vrolijk gekleurd granito-dessi

Verkrijgbaar in o.a. rood en zwart. Sterke

Breedte 400cm.
Per strekkende

meter

in

rug

Je gelooft je ogen niet bij €arpet~laod! Zoveel keuze ïn kamerbreed tapijt, vinyl en
karpetten vind je nergens anders. En dat voor prijzen die bijna overal het dubbele
zijn. Kom ie verbazen bii CarpeWand. Prijsverlagingen znhro de vnnrraaH <tr(&f

(tij w/ W^< SBB 4

BOUCLÉ TEGEL
Sfeervolle bouclé tegel gemaakt van 100%
synthetische garens Verkrijgbaar in 5 kleuren

o.a. beige, grijs en blauw. Maat 50x50cm
U koopt nooit te veel.

Per stuk

SFEER KARPET
Schitterend tijdloos karpet verkrijgbaar irvdne

fraaie kleuren beige, roze en bordeaux. Dit

karpet is vuilwerend behandeld. Past in elk

interieur.

Afmeting

160x230cm.

RELIEF TAPUT
Elegant woonkamertapijt met fraaie hoog-laag

structuur. 100% Synthetische garens.

Diverse tinten o a. grijs en beige. Juterug.

Breedte 400cm.
Per str meter

GELEGD

BOUCLE TAPUT
Smaakvol gemêleerde bouclé met fijne lussen. Geschikt
voor de gehele woning. Verkrijgbaar in o.a. antraciet en bruin.

Juterug. Breedte 400cm.
"— -

—
Per strekkende .meter: v /ƒ

FRAAIVINYL
Prachtig vinyl verkrijgbaar in moderneen klassieke dessins.

Geschikt voor licht huishoudelijk gebruik; In vele kleuren.
: Breedte 200cm: "v : .

;

v -

Per strekkende meter '
; '.

GELEGD
VAN

HANDGEKNOOPT KARPET
Handgeknoopt kwaliteitskarpet uit Nepal van

100% zuiver scheerwol met keuze uit drie

fraaie randmotieven. Verkrijgbaar in lichtgrijs

en roze.

Afmeting

170x240cm.
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EUROPA'S m GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST

AMSTERDAM/CENTRUM
Stadhouderskade 93 (tussen

Hemeken Brouwerij en Habitat)

Tel 020 -662 51 51

Geopend: Maandag 13.00-1800 uur
Di/vr 9 00-18.00 uur
Zaterdag 9 00-17.00 uur

Koopavond tot 21 00 uur

AMSTERDAM/AMSTEL 1

Spaklerweg
(ingang bij CEB gebouw)
Tel 020-66502 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag

1000-18.00 uur

Zaterdag 9 00-17.00 uur

Koopavond tot 21.00 uur

AMSTERDAM/SLOTEN
Anthony Fokkerweg
(naast Praxis).

Tel. 020- 617 6119
Geopend: Maandag t/m vrijdag

10.00-18 00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21 00 uur

AMSTERDAM/NOORD 3
Klaprozenweg 40
(tegenover Bo-Rent).

Tel. 020 -636 85 75
Geopend: Maandag t/m vrijdag

10.00-1800 uur

Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/WEST
Haarlemmerweg 337
(naast de Maggi-fabriek).

Tel. 020 -688 10 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag

10.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

Koopavond tot 21.00 uur.

MUIDEN
Pampusweg 1

(naast Maxis).

Tel. 02940 -144 40
Geopend: Maandag 13.00-18.00 uur
Di/vr. 9.00-18 00 uur

Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

HOOFDDORP
Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).

Tel. 020 -653 34 41

Geopend: Maandag t/m vrijdag

10.00-18.00 uur

Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.

PURMEREND
Gedempte Singelgracht 5-13

(tegenover Damland college).

Tel. 02990 -723 01

Geopend: Maandag t/m vrijdag

10.00-18.00 uur

Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.
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Gran Dorado gaat park
voor miljoenen verfraaien

• Gran Dora- fj

do directie-
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voorzitter mr. I
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ZANDVOORT - Gran Dora-
do Leisure N.V. gaat haar
bungalowpark in Zandvoort
voor enkele miljoenen gul-
dens verder verfraaien. De
plannen daarvoor worden
over enkele weken aan bur-
gemeester en wethouders ge-
presenteerd. Om deze nieu-
we stap te vieren, kunnen de
lezers van het Zandvoorts
Nieuwsblad in de maand mei
tegen flinke korting kennis-
maken met een van de vijf

parken van Gran Dorado.
„De show-elementen worden

verbeterd", zegt directievoorzitter
Mr. E. Kruijff van Gran Dorado
Leisure N.V. over de uitgebreide
plannen die dit jaar voor het park
in Zandvoort op stapel staan.
Gran Dorado probeert voortdu-
rend haar vakantieparken op een
zo hoog mogelijk niveau te hou-
den en dat geldt ook voor Zand-
voort. De aanpassingen, vooral ge-
richt op het creëren van een wat

'intiemere' sfeer in het hele park,
zullen enkele miljoenen gaan kos-
ten. Maar dat is het zeker waard,
aldus de directie van het concern.
De plannen worden binnenkort als

eerste aan het college van burge-
meester en wethouders gepresen-
teerd.

Aanbod
In verband met deze nieuwe stap

in de ontwikkeling van het bunga-
lowpark, krijgen lezers van het
Zandvoorts Nieuwsblad, voor zover
woonachtig in deze gemeente, een
spectaculair aanbod. Met kortingen
oplopend tot zo'n zestig procent,
kunnen zij voor een midweek of een
lang weekend een van de vijf vakan-
tieparken van Gran Dorado bezoe-
ken. Het aanbod, geldig voor de
maand mei, is tot stand gekomen in
samenwerking tussen Gran Dorado
Leisure N.V. en het Zandvoorts
Nieuwsblad Meer hierover is te le-

zen op pagina 3.

Over het aandeel van de bunga-
lowpark-eigenaar zegt directievoor-

zitter Kruijff: „Wij zijn nu zo'n
twee-en-een-half jaar in deze ge-

meente aanwezig. Terwijl we bij

wijze van spreken in de voor- of
achtertuin van de Zandvoortse be-
volking zitten, zijn de verhoudin-
gen gelukkig erg goed gebleven.
Dat willen we graag zo houden.
Daarom willen we nu met zo'n
goodwill-aanbod eens wat terug-
doen". Op deze manier kunnen de
Zandvoorters voor een lage prijs

kennismaken met hun 'buurman'.

Gran Dorado heeft ook Simon
Paagman, directeur Zandvoort
Promotie, benaderd, om een extra
bijdrage te leveren aan zijn werk.
Paagman kreeg gistermiddag tien
arrangementen aangeboden, die

hij kan gebruiken voor promotio-
nele doeleinden. „Ik vind het een
ontzettend aardige geste", aldus
Paagman, „Zo kunnen we eens
een keer iets terugdoen voor spon-
sors of andere mensen die een be-
langrijke bijdrage leveren aan de
promotie van Zandvoort".

Zie ook pagina 3.

Zandvoortse Reddings Brigade
moest in '91 vaker hulp verlenen
ZANDVOORT - De hulpver-

lening van de Zandvoortse
Reddings Brigade is vorig jaar
fors toegenomen. Moest er in
1990 nog 47 keer assistentie
verleend worden, afgelopen
jaar was dat al 65 keer.

Het aantal personen dat geholpen
moest worden, nam met bijna de
helft toe: in 1990 werd aan 51 perso-
nen assistentie verleend, in 1991 aan
75 personen. De hulpverlening was
voor windsurfers (24 keer), zeilers
en zeilboten (15x), zwemmers (llx),

motorboten (6x), jetski's (3x) en
rubberboten (2x). In bijna dertig ge-

vallen was matenaalpech de oor-
zaak, elf keer moest opgetreden wor-
den wegens onkunde en/of ver-

(ADVERTENTIE)

Keukens
half

moeidheid van de bemanning. In to-

taal werd drie keer hulp verleend bij

een strandongeval en één keer
moest meegezocht worden naar een
zoekgeraakt kind.
De EHBO-ers van de ZRB moes-

ten 126 keer in actie komen. Het
meest - in totaal 33 keer - tegen bla-

ren, kwallen en insectenbeten. Daar-
naast 19 keer tegen splinters, schaaf-

en prikkeldraadwonden, plus 18

keer tegen snij-, glas- en spijkerwon-
den. In totaal elf mensen werden ge-

stoken door de zogenaamde 'Pieter-

mannen'. Het minst scoorden de
hondebeten, allergieën en 'visgraat

in de keel', alle drie eenmaal. Ook
het aantal aanvaringen door Jetski's

en de categorie Zeil-, surf- en waters-
ki-ongeval bleven beperkt tot één.

Hondenbezitter hoeft niets op te ruimen

Proef van twee maanden
met hondepoep^stofzuiger
ZANDVOORT - De honde-

poep in Zandvoort wordt deze
zomer 'te lijf' gegaan met een
soort stofzuiger. Het is een
proef die twee maanden duurt.
Als de resultaten bevredigend
zijn, wordt dit bestrijdingsmid-
del volgend jaar waarschijnlijk
definitief in Zandvoort. De
stofzuiger, een Jumbo Vac,
maakt deel uit van een pakket
aan maatregelen tegen honde-
poep. De hondenbezitter zelf

hoeft niets op te ruimen.

„Ik ben erg blij met dit besluit",

zei VVD-raadslid Jaap Methorst
dinsdagavond na afloop van de ge-

meenteraadsvergadering. Hij zag
zijn initiatief beloond. Vorig jaar
lanceerde hij het idee om een Jumbo
Vac, een soort stofzuiger, in te zet-

ten tegen de hondepoep op straat. In
Den Haag waren daarmee al succes-
volle proeven genomen. Zijn idee
kreeg enige maanden geleden al bij-

val van de meeste andere politieke
partijen. Toch moest er dinsdaga-
vond in de gemeenteraad een amen-
dement aan te pas komen, om zijn

voorstel aangenomen te krijgen: de
inzet van de stofzuiger was voor dit

jaar niet opgenomen in de nieuwe
'Nota aanpak vervuiling door honde-
nontlasting'. De proef moest, om fi-

nanciële redenen, volgend jaar pas
uitgevoerd worden, vond het college
van burgemeester en wethouders
nog steeds.

Tijdelijk

Het amendement van Methorst,
om de proef dit jaar al te houden,
kreeg de steun van alle partijen, met
uitzondering van de PvdA. PvdA-
-fractievoorzitter Jeanette van Wes-
terloo verwacht weinig van de proef.

„De gemeenteraad is nu op zoek
naar tijdelijke oplossingen. Er moet*
een scala van maatregelen genomen
worden".
In de nota staan meerdere maatre-

gelen, maar op sommige daarvan
hebben de politici al diverse keren
m de raadscommissies kritiek geuit.

Met de nota die dinsdag in de ge-

meenteraad op tafel lag, zijn die op-
merkingen merendeels genegeerd.
„Dit is nu al de vijfde keer dat we
hetzelfde verhaal moeten houden",
zei een geërgerde GBZ-fractievoor-
zitter Flieringa. „Hij ziet 'niks' in

maatregelen als voorlichting (voor
een mentaliteitsverandering) en
hondenvrije zones. Honden houden
daar geen rekening mee, stelt hij:

„Ik heb nog nooit een hond zien
doorgaan met 'ophouden". Omdat
er nauwelijks controle is op naleving
van allerlei regels, is opruimen vol-

gens hem. de enige afdoende maatre-
gel.

evenals 'voorlichting' en het instel-

len van 'losloopgebieden'. De hon-
denbezitters in Zandvoort ontko-
men echter aan de opruimplicht, zij

hoeven geen schepje en hondepoep-
zakje bij zich te hebben. „De toerist

Schrappen
De hondenvrije zones zijn niet ge-

schrapt uit het maatregelenpakket,

geld
OOSTZAAN - Hans Verkerk

Keuken-import houdt oprui-

mingsverkoop aan het Zuidein-

de 39 in Oostzaan. Diverse

showmodellen en aktiepartijen

van de Duitse fabrieken wor-

den direkt aan particulieren

voor half geld verkocht! Wie
binnenkort een keuken nodig

heeft, kan dus nü zijn slag

slaan en zal zien dat Hans Ver-

kerk altijd de goedkoopste is.

De aktie is a.s. donderdag:

9.00-21 .00 uur vrijdag en zater-

dag: 9.00-17.00 uur. Voor infor-

matie: tel. 02984-5287.

lf Waterstanden B
Datum HW LW HW LW
27feb 10.30 05.15 23.45 18.10
28 feb -.- 06.34 12.04 19.37
29feb 00.49 08.20 13.13 21.14
1 tirt 01.46 09.35 14.05 22.15
2mrt 02.25 10.15 14.4622.54
3 tnrt 03.06 10.54 15.16 23.50
4mrt 03.35 11.14 15.45 23.54
5mrt 04.06 11.56 16.16 23.54
6mrt 04.31 -.- 16.42 12.15

Vaanstanden:
NM woensd. 4 mrt.14.24 u.

Spnngtij 7 mrt. 17.15 u. NAP+115cm

Zangtalent in Talentenshow

• Zangtalenten en jury-leden na afloop op de 'kiek',

'dat het erop zat'.

De Zandvoortse zanger Stefan de Roo (9e van rechts) was blij

Folo Bram Stijnen

ZANDVOORT - De zangkwaliteiten van de
twaalf kandidaten in de tweede voorronde van
de Talentenshow waren volgens de jury van een
hoog niveau. Maar liefst zeven kandidaten gin-

gen donderdagavond in het Circus Zandvoort
over naar de halve finale.

De Zandvoortse zanger Stefan de Roo was blij dat hij

het er op had zitten: „Het viel me toch wel erg tegen,

maar het was heel leuk om de sfeer te proeven." Een
echtpaar uit Westzaan deed maar liefst twee keer mee.
De echtelieden zongen apart en traden één keer geza-

menlijk op. Leuk detail is overigens dat het echtpaar en
de man als solo-zanger overgaan zijn naar de halve
finales, die op 19 maart en 2 april worden gehouden. Op
donderdag 5 maart is de laatste voorronde. Kandidaten
hiervoor kunnen zich nog opgeven bij Produktiebureau
Luuk Hasselman, Binnen Brouwersstraat 1, 1013 EE
Amsterdam, tel. 020-6390932.

die hier komt, zou het met weten, als
dat verplicht was", aldus VVD-frac-
tievoorzitter Tates.

Op zijn voorstel is deze maatregel
weggestemd

DEZBMmËm

3
Carnaval
,lk ben gek op carnaval

zegt Fred van der Pols jon

gerenwerker en organisator van het

kindercarnaval Deze week in de
rubriek Achter de schermen

Glijbaan
De 7wembad-glijbaan van ry
Gran Dorado mag weer v
open Het provinciebestuur acht
deze nu veilig genoeg

Films roepen veel herkenning op

ZANDVOORT - De eerste nostalgische filmavond van het
Zandvoorts Nieuwsblad in gebouw De Krocht is een groot
succes geworden. Op de foto technicus Ton Bakels (I.) en
presentator Ge Loogman. Bezoekers van de filmavond
reageerden dinsdagavond na afloop erg enthousiast.

'Hartstikke leuk', was een veel gehoorde mening onder de
- overwegend oudere - bezoekers. De films gaven menig-
een een gevoel van herkenning. De voorstellingen vana-
vond en morgenavond zijn eveneens uitverkocht.

Foto Bram den Hollander

Bewoners Nieuw Unicum bezorgd
over nieuwe onkostenvergoedingen
ZANDVOORT - Bewoners

van Nieuw Unicum zijn onge-
rust over hun taxi-onkosten-
vergoeding. Die ongerustheid
hebben zij geuit in een schrij-

ven naar het gemeentebestuur.
De uitkering wordt waar-
schijnlijk volgend jaar overge-
heveld naar de gemeente, men
vreest een tekort omdat dan
ook de vergoeding voor
65-plussers uit dezelfde 'pot'

betaald moet worden. Wethou-
der Termes deelt de bezorgd-
heid.

„Het budget is waarschijnlijk la-

ger dan er uitgekeerd moet worden",
voorspelt Klaas van den Burg, van
het Buro Advies en Bemiddeling op
Nieuw Unicum. De Gehandicapten-
raad rekent op een jaarlijks tekort
van zo'n 640 miljoen gulden. Van
den Burg wijst erop dat Zandvoort
een kleine gemeente is met m ver-

houding veel gehandicapten en veel
oudere bewoners. Hij vraagt zich af

of de gemeente bereid is de taxi-on-

kostenvergoeding plus andere ver-

goedingen zoals huisaanpassingen,
op niveau te houden, bijvoorbeeld
door middel van subsidies.

Schrijfactie
Onder de bewoneis van Nieuw

Unicum is donderdag een schrijfac-

tie gehouden. Het college van burge-
meester en wethouders heeft ver-

schillende brieven van hen gekregen
waarin zij hun bezorgdheid uitdruk-
ken. 'Wanneer de gemeente Zand-
voort mij en alle andere gebruikers
met kan garanderen dat deze vergoe-
ding op het huidige niveau gehand-
haafd zal blijven, heb ik grote bezwa-
ren tegen deze veranderingen', zo
staat in een van de brieven. De bewo-
ners gaan uit van een bezuiniging
door het Rijk, van tien procent. 'De
gemeente kan zelf bepalen bij onvol-

doende financiële middelen deze
vergoedingen al dan niet in stand te

houden'.
De taxi-onkostenvergoeding is

voor de meeste bewoners van Nieuw
Unicum van groot belang. Met het
huidige bedrag kan hooguit vijfdui-

zend kilometer gereden worden
voor sociale contacten. Dat is min-
der dan het lijkt, zegt Klaas van den
Burg. „We zijn een landelijke instel-

ling. Dat betekent dat er bewoners
uit het hele land wonen. Om familie

en vrienden te bezoeken, moeten
dus grote afstanden afgelegd wor-
den".

Bezuiniging
Wethouder Jan Termes deelt de

zorg van de bewoners. „Ik denk dat
zij zich terecht zorgen maken", zei

hij dinsdagavond in de raadsverga-
dering, naar aanleiding van vragen
van VVD-raadslid Rita de Jong. „Ik

zie het als een vorm van bezuiniging
door het Rijk". Hij kon nog weinig
concrete toezeggingen doen, maar
beloofde zijn zorg uit te spreken,
voor het overleg tussen de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten en
de regering, dat vandaag over deze

kwestie plaatsvindt" De fractie van
D66 heeft inmiddels een brief naar
Den Haag gestuurd, aldus raadslid
Paul Brugman In de brief wordt
erop aangedrongen, vandaag in het
overleg veel aandacht aan dit onder-
werp te besteden

• Veel bewoners van Nieuw Unicum zijn afhankelijk van een (rolstoel)taxi,

voor het bezoeken van vrienden en familie. Foto Bram stijnen

Natuurlijk, die krant moet ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgewng afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het 7.and\oorLs Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

v

Hoera!

Geboren onze tweede zoon
en broertje

Carlo Rogier

Arie, Sonja en Dennis
van der Sloot

Tel.: 15997

V V Y
Met grote blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter.

Maxime Robin

Wim Wiebes
Peggy-ann Wiebes-Reinders

21 februari 1992
Zandvoortselaan 39

2042 XE Zandvoort

Wij zijn erg blij met de
geboorte van onze
eerste kleindochter

Joeke
dochter van
Marjolein en
Kees van der Burg

Lenie en Lo Balledux
Visrestaurant ,,Schut"

„Veilig in Jezus' armen"

Bedroefd delen wij U mede, dat van ons is heen-
gegaan, onze lieve zorgzame moeder en oma

Geesje Koper-Stens
weduwe van Willem Koper

op de leeftijd van 86 jaar.

Zandvoort:
Hennie Schut-Koper
Kees Schut

Zandvoort:
Corrie Harting-Koper
Wim Harting

Hoorn:
Wim Koper
Tiny Koper-van Lierop

Heemskerk:
Ineke Dikkeboom-Koper
Harry Dikkeboom

Bleiswijk:

Nettie Wagenmaker-Koper
Harry Wagenmaker

Kleinkinderen,
achterkleinkinderen
en achter-achterkleinkind

Zandvoort, 21 februari 1992
„Huis in het Kostverloren"

Correspondentieadres:
W. Harting
Flemingstraat 362
2041 VT Zandvoort

De crematie heeft donderdag 27 februari plaats-

gehad

Bedroefd delen wij U mede, dat van ons is heen-
gegaan, onze lieve vader, schoonvader, opa en
opa Jan

Jan van Koningsbruggen
weduwnaar van Jannetje Wijman

op de leeftijd van 84 jaar.

Gerda en Ton
Sandra, Erik
Eline

Elles en Jan

Janna en Wim
Diana, Peter

2041 PR Zandvoort, 22 februari 1992
Tollensstraat 39

De teraardebestelling heeft donderdag 27 fe-

bruari plaatsgehad.
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Achter de schermen
Fred van der Pols

Ik ben gek op carnaval'
ZANDVOORT - Fred van

der Pols (36) is in zijn jeugd
al het jongerenwerk ingerold
en er sindsdien vrijwel niet
meer uit weg geweest. „Ik
vind het ontzettend leuk om
met kinderen om te gaan",
verklaart hij. „Ze zijn open
en direct, en je kunt ze op een
positieve manier beïnvloe-
den". Van der Pols stopt veel
tijd in het werk: „Dat is ook
nodig als je het goed wilt
doen".

„Toen ik vijftien was, kwam ik
regelmatig in Centrum 111 in
Heemstede. Omdat ze heel hard
nieuwe vrijwilligers nodig had-
den, hen ik er een handje gaan
helpen met allerlei activiteiten".

Toen hij achttien was, besloot
Fred van der Pols samen met en-

kele andere vrijwilligers tienerac-

tiviteiten op touw te zetten. „Op
een gegeven moment zij een jonge-
renwerker tegen me: waarom ga je

geen opleiding voor dit werk vol-

gen?". En zo kwam timmerman
Fred van der Pols op de Sociale
Academie terecht. Een tijd van
veel praten, zoals toen 'mode' was
op dit soort opleidingen. „Iemand

In de rubriek 'Achter de
schermen' gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter be-
kende personen in deze ge-
meente. Deze week Fred
van de Pols, jongerenwer-
ker van 't Stekkie, in Zand-
voort-Noord, organisator
van het grote kinder-carna-
valsfeest, aanstaande zon-
dag.

typeerde die tijd zo: vandaag discus-

sieren we over wat we morgen gaan
doen, morgen evalueren we over wat
we vandaag hadden kunnen doen".
In zijn studietijd was Fred actief

bij Release in Haarlem, in 1986 be-

gon hij beroepsmatig in het jonge-
renwerk. Hij was betrokken bij het
oprichten van de stichting Jongere-
nopvang Haarlem, ook wel het
'slaaphuis' genoemd. Fred werkte er
tot mei 1990.

Van der Pols staat bij 't Stekkie
voor 19 uur op de loonlijst, maar is

er vaak veel langer mee bezig. „Wil
je het goed doen, dan ben je al gauw

25 tot 30 uur per week kwijt". Dat
komt bij hem regelmatig voor, geeft
hij toe. Aan vrijwilligers is altijd ge-

brek en hij probeert met een zo laag
mogelijk bedrag zo veel mogelijk te

doen. Hij wijst op twee luidsprekers,
ze zijn 'opgeblazen' tijdens de disco.

„Ik kan wel naar een winkel stappen
om nieuwe te kopen, maar als ik ze
zelf repareer, spaar ik een paar hon-
derd gulden uit. Daar gaat natuur-
lijk wel tijd in zitten". Hetzelfde
geldt voor een paar tafeltennisba-

tjes.

Zo spaart hij voor grotere ge-

bruiksvoorwerpen, al gaat dat vaak
langzaam: zo moest voor de nieuwe
tafeltennistafel meer dan drie jaar
gespaard worden. „En al die tijd zoe-

ken we ook naar middelen voor een
podium. Dat hebben we nodig voor
optredens in de sportzaal, onder an-

dere met carnaval en met de toneel-

uitvoeringen van de scholen. Maar
die dingen kosten een vermogen, dat
is voor ons niet op te brengen".
In zijn werk probeert Fred zijn

eigen enthousiasme op de jongeren
over te dragen, hun creativiteit naar
voren te halen. Daarmee verdwijnt
een stuk verveling en - soms - balda-
digheid. „Dat hebben ze niet meer
nodig om hun tijd te vullen". „De
jongere kinderen kunnen zichzelf
uitstekend sturen", zegt hij. Elke

• „Ik vind het ontzettend leuk om met kinderen om te gaan", zegt de jongerenwerker van 't Stekkie, Fred van der
P°ls. Foto Bram Stijnen

woensdagmiddag heeft hij 25 kinde-
ren over de vloer, die kunnen kleien,

knippen en plakken, kleuren, verven
of tekenen. „Die kinderen gaan alle-

maal hun eigen weg en zijn twee uur
lang hartstikke leuk bezig. Mijn rol

daarin is hen te stimuleren door
voorbeelden te geven".
Het werk van Fred slaat beslist

aan bij de jeugd. Hoewel de jonge-
rensoos op vrijdagmiddag (12-18

jaar) om drie uur begint, staan som-
migen al vanaf 1 of 2 uur voor de

deur. „'t Stekkie is het enige waar zij

naar toe kunnen", verklaart Fred,

die op dat moment nog met de 'ver-

bouwing' bezig is: het lokaal, dat ook
door andere groepen wordt ge-

bruikt, moet iedere keer opnieuw
aangepast worden aan de jongerens-
feer. 't Nadeel is, dat het veel tijd

kost. Verder vind ik het niet erg,

verbouwen is mijn hobby".
Door zijn inzet reikt het werken

met de jeugd vaak verder dan alleen

instuiven, disco's en andere kinde-

ractiviteiten. „Ik praat ook wel eens
met ouders, als ik merk dat er wei-
nig contact tussen hen en hun kinde-

ren is. Of ik zeg tegen de kinderen:
probeer er toch maar over te praten
thuis, maar zeg dan wel eerlijk watje
ervan vindt. Vaak blijkt dan, dat de
kloof tussen beiden met zo heel
groot is".

Van der Pols hoort vaker van ou-
ders dat een kind zich makkelijker
in een groep beweegt, sinds het naar
't Stekkie gaat. Je bewegen m een

groep, daar weet hij zelf genoeg van:

„Ik kom uit een gezin van veertien

kinderen".
Zij kennis als timmerman »e-

bruikt hij weer bij een timmerclub
in Heemstede Het laat zich al ra

den: een club voor jongeren. Maar
toch houdt hij zich met alleen

maar met jeugdwerk bezig „Ik
heb altijd gezegd: ik wil maximaal
ongeveer dertig uur werken Ik wil

namelijk ook voor andere dingen
tijd hebben, voor klussen aan
mijn huis of bij vrienden, oi bij

voorbeeld voor een stevige wande-
ling door het bos Vandaar ook dat
ik parttime werk Zo houd je ple-

zier in je werk, en dat is liet be-

langrijkst".

Iets anders waar hi] veel plezier
mee beleeft, is carnaval Al tien
jaar iang gaat hij met zijn vriendin
naar Brabant om dit feest daar
mee te maken. „Ei wonen twee
zusjes van haar en die zorgen wel
voor een thema Zo hebben we
daar wel als grote zakken patat
rondgelopen". Met veel plezier,

verklaart Fred: „Ik ben er gek op.
Het zal wel m 't bloed zitten, mijn
moeder is een Brabantse".
Toch laat het werk hem ook dan

niet helemaal los. „Ze hebben er

een ontzettend leuk kmdercarna
val. Daar doe ik weer ideeën op
voor het feest in Zandvoort". Die
invloeden zullen zondag vast wel
te merken zijn in de Van Pagechal,
in het zelfde gebouw als 't Stekkie,

waar 's middags het kindercarna-
val losbarst. Maandag en dinsdag
is het voor Fred zelf feest in Bra-
bant. „Woensdag ben ik weer te-

rug, dan moet ik m'n kop er weer
bij hebben. Maar dat zal wel luk-

ken, want van carnaval kom ik vol

energie terug. Hooguit heb ik nog
een paar dagen een carnavalslied-
je door m'n hoofd gonzen".

Weekenddiensten ]
Weekend:
39/2 - 1/3 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag- (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Ta'ndarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is I het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
lahd 's avonds, 's nachts en in het
w$ekend te bereiken via de dokter-
sinformatiediepst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gbmbert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: -(Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-

woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-

sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten ]
Weekend:
29'/-2 - 1/3 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, Viering H.A., voorjaarszen-
dingskollekte
Tevens 10.00 uur jongerendienst i.h.

Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate
(Viering H.A.)
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. G. Coupe-
rus, uit Amsterdam

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
hout Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing Hoofd commercie: J.F.

Sas

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.

02507 - 18648 Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort Bij geen gehoor: 020-

6451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red chef), Mananne Timmer (adj

chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,

Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum-
mer: 02507-30497. Kantoor geopend maan-
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;

woensdag 9-11 u ; donderdag 1 0-1 2 en 1 3-

17 u ; vrijdag 9-12 u
Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnum-
mer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.

020-562.6271.
Verkoopmanager' M. Christiaanse.

Abonnementsprijzen: ƒ16,- per kwartaal;

ƒ 29,- per half jaar; f 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers f 1 ,75.

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:

ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -

17166

Zandvoorts Nieuwsblad Is opgericht in

1941.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-
niedienst
Zondag 10.30 uur: woord/commu-
niedienst, pastor Cl. van Polvliet

Woensdag 19.00 uur: Aswoensdag,
pastor Th.W. Duijves
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,

Haarlem):
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.

van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

S Burgerlijke stand §
Periode:
18 - 24 februari 1992

Ondertrouwd:
Konings, Michel Pierre Jeroen en
Devilee, Désirée Frédérique
Van Lieshout, Louis en Laurens, Eli-

sabeth Cornelia Gerda

Gehuwd:
Van der Spijk, Arie Tjeerd en Bos,
Mirjam Ingrid

Geboren:
Kathy, dochter van: Barmentlo,
Hendrik Albert en Van Veenendaal,
Petronella Elisabeth Maria
Alexander Henri, zoon van: Van der
Mije, Hendrik en Bartling, Johanna
Geertruida Maria

Overleden:
Zwemmer geb. Hoogendijk, Johan-
na Jacoba, oud 95 jaar
Pruis, Peter, oud 76 jaar
Smit geb. Steeneker, Alida, oud 86

jaar
Van Koningsbruggen, Jan, oud 84
jaar
Koper geb. Stens, Geesje, oud 86 jaar

• PEN-medewerker J.W.J. Kastermans overhandigt de eerste van de
negentig spaarlampen voor het Huis in het Kostverloren aan de voorzitster

van de bewonerscommissie, mevrouw H.J. Maarsen-Van Bilderbeek.
Foto J R Vogel

Huis in Kostverloren

krijgt 90 spaarlampen
ZANDVOORT - Het Zand-

voortse Verzorgingshuis Huis
in het Kostverloren (HiK)
heeft dinsdagochtend negentig
spaarlampen cadeau gekregen
van de N.V. PEN Energiebe-
drijf Noord-Holland. Dit levert
het HiK een forse jaarlijkse
electriciteitsbesparing op, die
is te vergelijken met het
stroomverbruik van 6,5 eenge-
zinswoningen. Komend jaar
gaat de PEN actie voeren voor
energie-zuiniger huishoudelij-
ke apparatuur.

De schenking had te maken met
de spaarlampenactie van de PEN,
die vorig jaar oktober plaatsvond.
„Die was met name gericht op indi-

viduele huishoudens", zegt B. Sluy-
ter, chef klantenservice bij de PEN.
„De verzorgingshuizen vielen daar-

door buiten deze actie. Daarom heb-
ben we besloten een aantal spaar-
lampen aan verzorgingshuizen ca-

deau te doen". In totaal zijn er vijf-

honderd lampen verdeeld over acht
instellingen, één per district.

De lampen in het HiK, door PEN-
-medewerker Kastermans overhan-
digd aan de voorzitster van de bewo-
nerscommissie, worden geplaatst in

de badruimten. Deze branden vrij-

wel de gehele dag. De oude lampen
gebruiken 75 watt, de spaarlampen
slechts 20 watt, terwijl zij een lich-

topbrengst van 100 watt hebben. Het
levert het HiK jaarlijks een energie-
besparing op van 16500 kilowattuur.

Bij de actie vorig jaar heeft de
PEN in heel Noord-Holland 136.000
spaarlampen bezorgd. Gemiddeld
zijn er nu 1,6 spaarlampen per wo-
ning in deze provincie. Het streven
is drie a vier stuks. Het aantal zal

makkelijker toenemen als de lamp-
fittingen wat compacter worden, de
lampen passen niet in de kleine fit-

tingen. Enkele leveranciers zijn al

ver gevorderd met het ontwikkelen
van een kleiner model.

Terugverdienen
Het energiebedrijf streeft con-

stant naar een lager energiever-
bruik, ook al daalt daarmee de eigen
omzet. Een en ander maakt deel uit

van het Milieu-actieplan, dat als doel
heeft, bij het opwekken van energie
de zwavel- en stikstofuitstoot te ver-

minderen. Er staat reeds een andere
actie op het programma: aandacht
voor energiezuiniger huishoudelijke
apparatuur. „Een duurder maar
energiezuiniger apparaat verdient
zichzelf terug", aldus Sluyter.

GS geven goedkeuring
glijbaan Gran Dorado
ZANDVOORT - De zestig

meter lange zwembadglijbaan
van het Gran Doradopark in
Zandvoort mag weer open voor
het publiek. Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland hebben
hiervoor eerder deze week toe-
stemming gegeven, nu er diver-
se veranderingen zijn aange-
bracht.

Gran Dorado heeft aan het eind
van de glijbaan'een 6 meter lange en
2 meter brede, remmende opvang-
bak geïnstalleerd. Doordat deze op-
vangbak, naar Amerikaans concept,
horizontaal loopt en vol water staat,

worden de gebruikers van de glij-

baan bijtijds tot stilstand gebracht.
Bovendien is een 'stoplicht' aange-
bracht, dat groen licht geeft als de
glijbaan (bijna) vrij is. Het signaal
wordt gegeven als bijna onderaan
een electronisch oog gepasseerd
wordt. Dit systeem zorgt ervoor dat
gebruikers niet te snel achter elkaar
naar beneden gaan. Een bord met
afbeeldingen moet een en ander nog
eens verduidelijken naar de zwem-
mers. Op de grond staat eveneens

een stoplicht, ter controle door het
toezichthoudend personeel. Daar-
naast klinkt er een bel, als een ge-

bruiker door rood licht naar bene-
den gaat. Mocht er onverhoopt pro-
blemen zijn met de watertoevoer in

de bak, dan sluit automatisch het
toegangshek tot de glijbaan.

Veiligheid
Volgens GS is hiermee de veilig-

heid voldoende gewaarborgd. Sa-
men met de 'voortvarendheid' waar-
mee Gran Dorado de voorzieningen
heeft getroffen, is dit voor GS reden
genoeg om het besluit tot sluiting in

te trekken. Gran Dorado is er klaar
voor, op een paar plantjes na is de
omgeving van de glijbaan weer in

orde. Van de sluiting is bovendien
gebruik gemaakt om de toegang-
strap van een nieuwe verflaag te

voorzien.

Als de Inspecteur van de Volksge-
zondheid voor de milieuhygiëne in
Noord-Holland met binnen drie da-

gen in beroep gaat, wordt het besluit
van Gedeputeerde Staten direct van
kracht. Dan moet de glijbaan dit

weekend weer open kunnen.

ZANDVOORT - Op het poli-

tiebureau aan de Hogeweg
wordt morgen, vrijdag 28 fe-

bruari, afscheid genomen van
adjudant C.J. Honders. Hij
gaat met de 'VUT'. Hij wordt
opgevolgd door J.N.M. Konijn.

Honders begon zijn politiecarriè-

re bij de gemeentepolitie Den Haag,
waar hij op 1 oktober 1959 als adspi-

rant in dienst trad. In 1961 werd hij

er aangesteld als agent, vier jaar la-

ter bevorderd tot hoofdagent. In

Adjudant Honders

gaat met de 'VUT'
1963 kreeg Honders een 'diploma'
van het Carnegie Heldenfonds, om-
dat hij een man en een vrouw uit zee
had gered.

Op 1 april 1966 kwam hij naar
Zandvoort, waar hij als hoofdagent
geplaatst werd bij de geüniformeer-
de dienst. In deze gemeente werkte
hij korte tijd op de afdeling ver-

keersdienst, terwijl hij van 1972 tot

1976 deel uitmaakte van het strand-
detachement. In 1976 werd Honders
bevorderd tot brigadier, negen jaai

later tot adjudant. Hij kreeg toen de
coördinatie over wijk Zuid, later

wijk I.

Honders neemt morgenmiddag
tussen 4 en 6 uur op het bureau aan
de Hogeweg officieel afscheid van
Zandvoortse politie en anderen Hij
wordt opgevolgd door J.N.M. Ko-
nijn, die per 1 maart bevorderd
wordt tot adjudant. Op die datum
wordt C. Lagendijk bevorderd tot

brigadier bij de Algemene Dienst.

Met Zandvoorts Nieuwsblad
goedkoop naar Gran Dorado
ZANDVOORT - In samen-

werking met het Zandvoorts
Nieuwsblad heeft Gran Dorado
bungalowparken een unieke
aanbieding voor alle Zandvoor-
ters. In de maand mei kunnen
de inwoners van de badplaats
tegen flinke kortingen een
midweek of weekend vertoe-
ven in één van de vijf bunga-
lowparken van Gran Dorado.
Het bungalowparkconcern wil
via deze aanbieding de Zand-
voorters ook eens met een an-
der Gran Dorado park laten
kennismaken.

De inwoners kunnen kiezen uit

een twee- tot zespersoonsbungalow
op één van de parken in Port Zélan-
de, Loohorst, Weerterbergen, Heil-

bachsee (Duitsland) en, voor de lief-

hebbers, in de eigen woonplaats
Zandvoort. Uitvoerige beschrijvin-
gen van de parken staan in de bro-
chure die gratis is aan te vragen.

Realisering
Port Zélande ligt op Schouwen-

Duiveland aan de Brouwersdam,
tussen de branding van de Noordzee
en het watersportgebied van het
Grevelingenmeer. De omgeving is

sterk veranderd door de realisering

van de Deltawerken. Op betrekke-
lijk korte afstand ligt de imponeren-
de stormvloedkering in de Ooster-
schelde.

De bungalows op Loohorst (Lim-
burg) liggen verscholen in het groen
en gegroepeerd rondom een groot
natuurlijk ven. Loohorst, gelegen
vlakbij Horst en America, kan als

startpunt dienen van fiets- en wan-
deltochten.

Het eveneens in Limburg gelegen
Weerterbergen (bij Weert) ligt mid-
den in de natuur. Uitgestrekte bos-
sen, heidevelden en zandverstuivin-
gen liggen aan de achterdeur van het
park. De bungalows staan in het bos
aan waterpartijen.

Wouden
In het hart van de Duitse Vulkan-

eifel ligt op de flanken van een heu-
vel Heilbachsee. Het bungalowpark
bevindt zich enkele uren rijden van
uitgestrekte wouden en het Moezel-

gebied.

Alle parken zijn voorzien van een
golfslagbad, bowlingbaan, super-

markt, restaurants en sportaccom-
modaties. Bovendien is er in ieder

park een speciale club Billy (van

drie tot zeven jaar) en club Rebel
(van acht tot elf jaar) die de kinde-

ren op een aangename manier ver-

maken.

Reserveren
Alleen via het invullen van neven-

staande bon kan men in de maand
mei, mits u reserveert vóór 15

maart, via de speciale actie met het
Zandvoorts Nieuwsblad boeken voor
een bungalow.

Voor een midweek betaalt u dan
ƒ 250,- (normaal zo'nƒ 550,-) en voor
een weekend f350,- (normaal zo'n

ƒ650,-).

(ADVERTENTIE)

WEEMMSM geeft u meer!

BUNGALOWPARKEN

Éfeï.

UNIEKE AANBIEDING
alleen voor Zandvoorters!

Midweek voor ƒ 250,-

Weekend voor ƒ 350,-

in één van de Gran Dorado parken
geldig voor de maand mei 1992

'Bon voor onze lezers
Bel voor boeking en/of brochure tel. 020-6.65.65 65 (op werkda-
gen tussen 17 en 20 uur). Vermeld daarbij dat u belt voor de
Zandvoort-aanbiedmg. Maak vervolgens een reservering voor
één van de Gran Dorado bungalowparken. Vraag om een
reservenngsnummer. Dit nummer vult u in op onderstaande
bon samen met naam, adres, woonplaats en telefoonnnummer.
Stuur deze bon op naar Gran Dorado, afdeling Sales Promotion,
postbus 4510, 1009 AM Amsterdam.

Naam.

Adres Postcode Woonplaats

.

tel reservenngsnr

Deze aanbieding geldt alleen voor de maand mei 1992 Reserveren is mogelijk

tot 15 maart Gran Dorado wijst het bungalowtype toe. Het aanbod geldt met
voor de 8 pers bungalows en niet m combinatie met andere kortingen Alles

exclusief toeristenbelasting.

WEEMEMII geeft u mee:
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SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen

interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Dit weekend:

Carnavalschnitt 9.95

^g Bienenstich
%dr van 1.75 voor 1.25

7T7T0J

-Gekte bakker Sialk
HOGEWEG 28, TEL. 12989

Fa. Frank
Dakbedekkings-

bedrijf

Gespecialiseerd in

alle soorten

dakbedekking,
leien, pannen,
zink-en platte

daken.

Tevens rep. van
dakgoten.

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Tel. 02507-30890
023-343542

Swaluestraat 26d, Driekamermaisonnette op 1e en 2e
etage in centrum. Ind. 1e et. woonk. met balkon,
keuken, toilet, 2e et. badk. met douche, wastafel en
toilet, 2 slaapk., cv. Serv.k. ƒ55,- p.m.

Vr.pr. / 142.500,- k.k.

Paradijsweg 2a, Vrijst. karakteristiek woonhuis met
besloten tuin. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met open
haard, open keuken met inb.app., 1e et. slaapk., badk.
met ligbad en 2e toilet, overloop met vlizotrap naar
vliering, cv. Vr.pr. ƒ195.000,- k.k.

Hogeweg 22/1, Zeer luxe tweekam.app. (v/h 3) op 1e
et., ruim balkon west. Ind.: entree, hal, toilet, woonk.
met spiegelwand, luxe open keuken met inb.app.,

slaapk. met spiegel/kastenwand, badk. met ligbad,

douche en dubbele wastafel, cv. Serv.k. ƒ 137,- p.m.
Vr.pr. ƒ 229.000,- k.k.

Brederodestraat 54, Twee-onder-een-kap-woning
met voor- en achtertuin. Ind.: hal, toilet/douche, kelder,

woonk., keuken met inb.app., 1e et. 3 slaapk. met
wastafel, balkon, 2e et. zolder bereikb. via vlizotrap.

CV. Vr.pr. ƒ279.000,- k.k.

OPEN HUIS
Bilderdijkstraat 10, zat. 29 februari van 12.00-14.00
uur. Tussenwon. met voor- en achtertuin. Woonk.,
keuken, 1e et. 2 slaapk., badk., 2e et. zolderk., cv.

Vr.pr. ƒ159.000,- k.k.

OPEN HUIS
Hogeweg 58, zat. 29 februari van 13.00-16.00 uur.

Vrijst. karakteristiek woonh. met garage en tuin.

Geschikt voor verhuur. Ind. beg. gr.: gang, toilet,

woonk., eetkeuken, 3 slaapk., badk. met douche,
souterrain: woonk., eetkeuken, toilet, 3 slaapk., badk.
met bad en douche, 2e et.: zolder (10x14m).

Vr.pr. ƒ350.000,- k.k.

TE HUUR
Curiestraat 2d
Bedrijfsloods te huur per 1 mei 1992. Opp. 282 ms.

Leeg te aanvaarden. Krachtstroom aanwezig.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944*/Fax 02507-17596

Oproep
l)i'Zi' adverLenüiTiiimU' v;m HO mm lirml en .10 mm
hoon kunt u Kehniiken om itn aankonclinini; lc doen
van liijvoorlieeld jubileum, reünie, wruaderinu. hu-

welijk, geboorte of overlijden.

De oplage van liet Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.

IJ betaalt daarvoor slechts f.ü.- exel. (>'; BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,

tel. 02975-.100-11.

zoekt voor in Zandvoort

vlotte

verkoopster
voor de zaterdag

v/a 16 jaar

Inl. 02507-19762

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.

Werkplaats Schelpenplein.

• ' -
'.

***» -*"

Er is een manier om met
meer plezier naar uw werk te gaan.

Om er op vooruit te gaan, zonder

dat er een sollicitatie of een Curri-

culum Vitae aan te pas komt.

De Peugeot 405. Een auto

met 'n aantal eigenschappen die in

het bedrijfsleven van groot belang

zijn: economie, betrouwbaarheid en

representativiteit. De Peugeot 405 is

dan ook niet voor niets de Zaken-

auto van hetJaar.

Laten we eens zien wat de

bovenstaande modellen zoal voor

uw arbeidsvreugde kunnen doen.

Allereerst de 405 GLX. Een

uiterst gunstig geprijsd model met

een ruime standaarduitrusting, tot

en met getint glas rondom en cen-

trale vergrendeling.

Dan de wat ambitieuzere

405 Référence. Met alle voorzienin-

gen van de GLX, en méér: elek-

trisch bedienbare voorportierruiten

en stuurbekrachtiging.

Het plezier van zo'n GLX of

Référence, hoe legt u dat op de zaak

uit? Ach, u wijst gewoon op 't

recente autokostenonderzoek van

de Consumentenbond en zegt dat u

voor de lage kilometer-kostprijs
;

hebt gekozen. Allebei zijn ze er
'

trouwens in benzine en diesel, in •

sedan en break.

Bent u toe aan 'n plezierige
.;

manier om vooruit te komen, dan ;

heten wij u van harte welkom. '.

JE VOELTJE LEKKERDERE
IN EEN PEUGEOT 405.

i

PRIJZEN INCL BTW EXCL KOSTEN HUKLAAR MAKEN AFGEBEELD ZIJN DE PEUGEOT 405 GLX EN DE PEUGEOT 405 HEFËfiENCE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

L^ PEUGEOT.
DYNAMISCH OPWEC.

GUN UZELF EEN EROTISCHE

SUPER-SURPRISE!
VERRASSEND + VOORDELIG!
Speciaal voor mensen die MEER willen, hebben wij dit

fantastische voordeelpakket samengesteld. Een heerlijk

pakket vol erotische topstukken. Wat er precies inzit?

Dat is een verrassing. Rekent u er maar op dat uw
stoutste dromen waarheid zullen worden! En dat u

bovendien zult genieten van vele tientallen guldens

extra voordeel! Haal het Christine Ie Duc-verras-

singspakket dus meteen in huis. Eindeloos

plezier voor maar ƒ 25

Dat mag u niet missen 1

SLECHTS

HShaktiiKkéSiK AMSTERDAM, SPUI 6, TEL: 020 -624 82 65.

REGULIERSDW. STR. 1 07, TEL: 020 - 623 1 3 21 , LEIDSEKRUISSTR. 33, TEL: 020 -

623 26 46, OUDEBRUGSTEEG 21 , TEL: 020 - 623 87 32, GEOPEND TOT 23.00 UUR

ZORG GEVEN IS MENSENWERK
Op onze afdeling Ambulante Hulpverlening kunnen geplaatst
worden:

VERZORGENDEN
voor de avond- en weekenddiensten in BENTVELD en
AERDENHOUT.
Onze instelling is werkzaam in de gemeenten Bloemendaal,
Bennebroek, Heemstede eri Zandvoort.
Wij willen onze klienten zo lang mogelijk in de eigen
thuissituatie laten wonen. Thuiszorg is dan onontbeerlijk.

Daarom vragen wij medewerkenden die in het bezit zijn van:
- diploma helpende; verzorgende of ziekenverzorgende of

gelijkwaardige opleiding
- tussen de 21 en 50 jaar oud zijn

- minimaal 6 a 8 uur per week beschikbaar willen zijn.

Wij bieden:
- zelfstandig, verantwoordelijk en zinvol werk
- werkbegeleiding en kollegiaal kontakt/overleg
- (bij)scholingsmogelijkheden
- 7 weken vakantie per jaar incl. ATV-dagen
- salaris volgens de CAO-Gezinsverzorging
- onregelmatigheidstoeslag
- plaatsing in rayon van uw keuze

Voor informatie en of sollicitatie kunt u zich wenden tot:

STICHTING GEZINSZORG
KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout
tel. 023-213421 (op werkdagen van 9.00-15.00 uur).

-c*^.

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

GAFÉ
KÈRKHOYËN

a:s. zondag

HENNY

ZEESTRAAT46

iiiifii^^
Bijna alles om uw huis te verfraaien \

aotwoobdcÖdpon F; ƒ
w%" kunststofrZZ^^^L/ . . Q Stuurt u mij meer informatie over (s.v.p. invullen) CAlDA l/l- '"^iWfcA/ CM |m« 7TK

en uw woonkomfort te verhoqen! iu^^^^^^^^^iê mVEIUGTBGPNihiiiiDElJ^mI
.y . '-' I D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN I M "•«T/Sn ''*tiRAAlfl / X»
Kom eens naar onze showroom aan 'sssk^™ i fe^%*, 7/1^ f de Cornwallstraat in Umuiden. Of... «

i-^n^s O HOUTEN RAMEN EN D

I D ROLLUIKEN

. D WERU AKF-SYSTEEM
' D WERU RAAMSYSTEMEN
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VAN DEiy ^
Cornwallstraat 6 Umuiden 02550-30624 I n,

| Alweru 9

til AS 1

• D WERU RAAMSYSTEMEf
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM

D HÓRMANN GARAGEDEUREN
. D HORREN
| O ISOLEREND GLAS

, D THERMOPLUS SUPERUTE GLAS
1 D INBRAAKVERTRAGEND GLAS

| GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
D DAKKAPELLEN
D SERRE'S

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Ramen
Het WERU k

•

en zulten spoS" *>? exakt
°P efaa, *f

voordo,RPm^ nolpe„ verd^.^ ^

^^^ ' D INBRAAKVERTRAGEND GLAS^
|

GELUIDWEREND GLAS%
,
Q ZONREFLEKTEREND GLAS

X lil E ^mm mF ' ° DAKKAPELLEN_A III ir 1 I |
a serres

Cl\\ILiVy\v I | D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN <

at 6 Umuiden 02550-30624 I naam:

| ADRES:[ ® ^* I J% ^^ |
POSTKODE+PLAATS:

Bure„ VjL/W |

-
F|FFnn.

Deuren
wei iedere Wfri i

'behoren dan o.a «„, „...._
T

| U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzege^^^^^
zenden aan: Van der Vlugt, Antwoordnummer 314, 1970 VB Umuiden



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 27 FEBRUARI 1992

ZVM dames
drukken door
ZANDVOORT - Het Casino-
ZVM dames handbalteam
blijft voor opmerkelijk goed
handbal zorgen. Ook Overbos
was niet bij machte om de
Zandvoortse opmars een halt
toe te roepen: 15-11. De Zand-
voortse heren leden een onge-
lukkige nederlaag tegen Meer-
vogels: 20-23. Door deze neder-
laag blijft Casino-ZVM in de
onderste regionen, maar vol-

gens trainer/coach Joost Berk-
hout is degraderen zeker niet
nodig.

De Zandvoortse dames kwamen
'flitsend uit de startblokken. Na een
paar minuten handbal prijkte een
riante 5-0 voorsprong op het score-
bord. Verdedigend werkte Casino-
ZVM uitstekend, terwijl de aanval-
len in hoog tempo werden uitge-

voerd. Vooral Wendy van Straaten
speelde een goede partij en was goed
voor vijf doelpunten. Bij de rust had
Casino-ZVM de partij al beslist: 9-2.

Nonchalant
In de tweede helft nam Casino-

ZVM gas terug waardoor Overbos
enigszins in de partij terugkwam.
Nonchalant balverlies was er de oor-

zaak van dat Overbos de achter-
stand verkleinde tot 11-7. Casino-
ZVM hield echter de strijd onder
controle en won zoals het wilde met

15-11. „Het was een hele goede over-
winning", aldus coach Nicole Berk-
hout. „Vooral, in de eerste helft was
het heel erg leuk voor het publiek. In
de tweede helft ging het wat minder,
maar toch was het een goede partij".

Mannen
De gehele wedstrijd was er geen

krachtsverschil tussen Casino-ZVM
en Meervogels. Beide ploegen speel-

den een attractieve partij handbal en
eigenlijk had een gelijkspel de ver-

houding beter weer gegeven.

Bij de rust had Meervogels een 10-

12 voorsprong, doch in de tweede
helft kwam Casino-ZVM knap terug.

Verdedigend zat het onder aanvoe-
ring van doelman Johan Molenaar
goed in elkaar en aanvallend was
vooral Jan van Duijn een plaag voor
de Meervogels verdediging.

Met 'nog vijftien minuten te gaan
zaten de Zandvoorters met 18-16 aan
de goede kant van de score. Wat on-

gelukkig balverlies werd bekwaam
door Meervogels afgestraft, waar-
door de stand weer in evenwicht
kwam. In de zeer spannende slotfa-

se was het toch Meervogels dat de
langste adem had: 20-23.

„Nadat we vlak voor tijd achter
kwamen hebben we nog van alles

geprobeerd om gelijk te komen",
stelde coach Joost Berkhout. „Maar

• De aanval van de ZVM-dames leidde tot een doelpunt.

het lukte jammergenoeg niet. Er
had meer ingezeten dan deze neder-
laag. Ik vind het jammer voor de
jongens. Ze speelden een goede pot
handbal, maar grijpen dan net naast

een overwinning. Toch is er nog
niets aan de hand. We hebben pun-
ten genoeg en winnen we over twee
weken van het onderaan staande
Alkmaar dan zijn we veilig. Er is in

het geheel geen paniek in het team,
dus ik verwacht wel dat we er ko-
men".

Doelpunten Casino-ZVM, mannen:
Jan van Duijn 8, Kees Hoek 5. Guido Wei-

Foto Bram Stijnen

dema I, Uithard Vos 1, Erw'in Sprint 1. Ce-
rard Damlioff 1.

Vrouwen:
Wendy van Straaten 5, Astrid Molenaar X,

Marsreet .Sterrenburg 2, Els Dijkstra 2, Erna
van Rliee 2. Janna ter Wolbeek 1.

TZB ingemaakt
ZANDVOORT - TZB maakt

een moeilijk seizoen door. In de
uitwedstrijd tegen koploper
BSM kwam een gehavend Zand-
voorts team er totaal niet aan te

pas: 8-0. Toch vond trainer Ab
Bol dat er lekker gespeeld was.
BSM was een klasse beter en is

veel te sterk in de tweede klasse
HVB. De Zandvoorters keken
na de eerste helft al tegen een 4-0

achterstand aan.
In de tweede helft heeft TZB

wel degelijk een drietal goede
kansen gehad om de score een
beter aanzien te geven. Dat luk-

te niet en BSM voerde de stand
op naar 8-0. „We stonden door
afzeggingen met acht man",
stelde trainer Ab Bol. „Het was
daarom zeer positief van drie
jongens van het tweede, die al

gespeeld hadden, om mee te

doen. Ondanks de grote neder-
laag werd er hard gewerkt en
was de sfeer heel erg goed. Bo-
vendien was het een zeer spor-
tieve wedstrijd".

Zandvoort'75 zit in een dal
ZANDVOORT - Zandvoort'75
liet afgelopen zaterdag weder-
om een steek vallen. Door met
1-2 te verliezen van Odin is

ZOB, door een overwinning op
Jong Holland, op gelijke hoog-
te gekomen met de Zandvoor-
ters. Zandvoort'75 had tegen
Odin vrijwel de gehele wed-
strijd een groot veldoverwicht,
doch wist dat niet in doelpun-
ten uit te drukken. Met deze
overwinning zet Odin de op-
mars gewoon voort. De laatste

tien wedstrijden werden niet
meer verloren.

De komende twee weken heeft het
team van trainer Gerard Nijkamp
vrijaf en dat is een goede gelegen-
heid om de spelers, in oefenwedstrij-
den, weer op de rails te krijgen. Te-
gen Odin was het zeer moeilijk om
tot goed voetbal te komen.

De Heemskerkers trokken zich

vanaf het eerste fluitsignaal terug en

(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering 28 febr. t/m 5 maart 1992

CHARUESHEEN CARY ELWES

VALERIA GOLINO LLOYD BRIDGES

ER HANGT IETS LEUKS

IN DE LUCHT.

Van dezelfde makers

als de films

"Airplane"&"NakedGun".

DEMOEDER
UAH ALLE FILMS!

JON CRYER KEVIN DUN

~?«BIUBUTlBUc SPATPROFT

nn ipcxBYSTTOp]set
H SQ£CTtD IrtAnES

C0L0R BY DELUXE

T 199! TwcntielhCenlury Foi

<•»CANNON FILMDISTRIBUTORS

SUSAN
geena;davi^

"Opwindend, gevoelig,

grappig en prachtig

geacteerd."

„ „COtótY.TEtEGRAPH

PATHE ENTERTAINMENT «.»«

iPERCYMAlN»»,.™
.RIDLEYSCOTT,»,-^

Uitgebracht door UIP (Netherlands) bv

Dagelijks om
21.30 uur

THELMA & LOUISE
Kaarten a ƒ 12,50

Dagelijks om
15.30 en 19.00 uur

HOT SHOTS
Kaarten tot 12 jaar ƒ9,00

Volwassenen ƒ12,50

DAGELIJKS OM 13.30 UUR

REDDERTJES IN KANGOEROELAND
Kaarten tot 12 jaar ƒ 9,00 Volwassenen ƒ 12,50

CINEMA CIRCUS OSCAR
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

bovendien waren de weersomstan-
digheden zeker niet in het voordeel
van een technisch elftal zoals Zand-
voort'75. De straffe en zeer koude
wind maakten het verblijf op het
voetbalcomplex niet aangenaam.

Tien minuten
Na tien minuten voetbal kreeg

Zandvoort'75 een tegenvaller te ver-

werken. De Odin spits liet zich zeer
sierlijk over doelman Pierre Visser
vallen. De scheidsrechter trapte in

de val en kende een strafschop toe,

die benut werd: 0-1. Odin trok zich
toen geheel massaal terug. De Zand-
voortse voorwaartsen namen echter
te weinig initiatief om het de Heems-
kerkse doelman lastig te maken. Bo-
vendien moest de Zandvoortse de-

fensie op haar hoede blijven bij de
zeer gevaarlijke counters van Odin.

In de dertigste minuut maakte de
scheidsrechter het presentje eerder
aan Odin gegeven goed door nu
Zandvoort'75 een strafschop toe te

kennen. Paul Longayroux liet zich
fraai vallen in het strafschopgebied.
De toegekende strafschop werd
koelbloedig door Robin Castien ver-

zilverd. Lang duurde de vreugde niet

over de gelijkmaker. Odin dreigde
uit te breken, maar Dennis Keuning
greep in ten koste van een vrije trap.

Die vrije trap kon ongehinderd wor-
den ingekopt: 1-2.

Nivelleren
De Zandvoorters probeerden voor

de rust de stand te nivelleren. Een
zeer fraaie vrije trap van Edwin
Ariesen werd even fraai door de
Odin doelman gestopt. In de tweede
helft een nog sterker aandringend
Zandvoort'75. Odin verdedigde zich
fel en met veel mankracht. Daar-
door ontstond er weinig ruimte voor
de Zandvoortse voorwaartsen. Echt
goed uitgespeelde kansen schiepen
de badgasten zich niet. Odin was

dichterbij een doelpunt via zeer
snelle uitvallen.

Zandvoort'75 bleef zoeken naar
een opening, doch door de opeenho-
ping van spelers lukte het niet. In de
slotfase kwam Mario van Meelen de
geblesseerde Ivar Steen vervangen.
Met vier spitsen heeft Zandvoort'75
het geprobeerd de Heemskerkse
muur te doorbreken. Er kwamen
een paar goede voorzetten, maar het
kleine beetje geluk datje dan nodig
hebt ontbeerden de Zandvoorters.
Robin Castien deponeerde de bal op
het hoofd van Paul Longayroux,
doch de bal ging rakelings voor-
langs. Ook een vrije trap op de rand
van de zestienmeter bracht niet de
verlossende treffer. Odin hield
stand en won met 1-2.

„We hadden zeker wel een gelijk-

spel verdiend", vond trainer Gerard
Nijkamp. „Deze nederlaag komt niét
goed uit, maar met keihard werken
moeten we weer in vorm komen. De
inzet is er wel en het ging al weer een

. stuk beter dan de laatste weken al-

leen de voorwaartsen zitten vast. Bo-
vendien, en dat is zeker geen excuus,
is voetballen met dit weer, zeker in
ons nadeel. De komende twee weken
kunnen we werken aan onze vorm,
dan moeten we het dalletje uit zijn.

Ik blijf vertrouwen in een goede af-

loop".

Klaverjassen bij

Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Voor aanstaande

vrijdag staat alweer de vierde kop-
pelklaverjas wedstrijd, om het kam-
pioenschap van Zandvoort, op het
programma. In de kantine van Zand-
voortmeeuwen wordt naast het kla-

verjasspel, dat om acht uur begint,
een loterij gehouden waarmee fraaie
prijzen te winnen zijn. De inschrijf-

kosten voor dit gebeuren zijn zeven
gulden per koppel. De opbrengst van
de avond komt ten goede aan de
jeugd van Zandvoortmeeuwen.

Zeeschuimers doen mee aanNK
ZANDVOORT - Afgelopen zondag hebben drie kunstzwem-
sters van de Zeeschuimers deelgenomen aan de voorronde
van de Nationale kampioenschappen in Harderwijk. De re-

sultaten van Ditte Valk, Ingrid Kraaijenoord en Saskia Wes-
ter waren dermate goed dat zij zich plaatsten voor de natio-
nale titelstrijd.

Er waren 93 kunstzwemsters, die aan de voorronde deelnamen. Om
een plaats in de finale af te dwingen moest men zich bij de beste 75
zwemsters plaatsen. De Zandvoortse kunstzwemsters hadden hier
absoluut geen moeite mee en zij kwamen dan ook gemakkelijk door de
voorronde.

Ditte Valk behaalde een mooie 58e plaats met 59.350 punten, hetgeen
een persoonlijk record betekende. Ingrid Kraaijenoord, die na ziekte
weer in topvorm is, behaalde de 46e plaats met 60.590 punten. Saskia
Wester eindigde op een zeer fraaie 24e plaats met het prachtige punten
aantal van 63.617. Dit goede resultaat leidt tot deelnamen aan de
Nationale kampioenschappen op 10, 11 en 12 april in Harderwijk.

Ondanks zwak spel

ZANDVOORT - Door een nip-
te 33-32 overwinning op KTC
blijft het damesteam van The
Lions volop in de running. The
Lions neemt nu een gedeelde
tweede plaats op de ranglijst
in. De jongens junioren moes-
ten het opnemen tegen koplo-
per Early Bird en speelden een
magistrale partij. Wel een klei-

ne 98-94 nederlaag, doch de
Zandvoorters deden niet onder
voor de aanstaande kampioen.

In de uitwedstrijd had het Zand-
voortse damesteam verloren van
KTC en nu leek het eveneens niet
goed te gaan. Lions had moeite met
de zone van KTC en keek na een
helft basketballen tegen een 14-19

achterstand aan. Ook in de tweede
helft was het niveau niet erg hoog.

Stichting voor

Martijn Wijsman
ZANDVOORT - Martijn Wijsman

kan voorlopig doorgaan met skiën.

Dat kan dankzij de Stichting Gehan-
dicapten Topsport Zandvoort
(SGTZ) die vrijdag is opgericht.

De belangrijkste doelstelling is

het bevorderen van sportbeoefening
op topniveau. Dus ook door de 18-ja-

rige Martijn Wijsman, die een been
mist, maar wel binnenkort in Frank-
rijk aan de Olympische Spelen voor
gehandicapten deelneemt. Het doel
moet bereikt worden door proberen
de financiënt te regelen en voor pu-
bliciteit te zorgen. Het bestuur be-

staat uit voorzitter Simon P. Paag-
man (directeur Zandvoort Promo-
tie), secretaris R.F. Molenaar en
penningmeester G.J. van Kuyk. De
stichting wordt bijgestaan door een
comité van aanbeveling waaronder
burgemeester M.R. van der Heijden.

Skiër Martijn Wijsman
Folo Bram Stijnen

Belangrijk doelpunt voor Z
ZANDVOORT - Zandvoort-
meeuwen behaalde in de uit-

wedstrijd tegen Vogelenzang
een belangrijk punt: 1-1. Om-
dat concurrent DSK eveneens
een punt pakte is er nog van
alles mogelijk in de onderste
regionen. Een overwinning ko-
mende zondag in de uitwed-
strijd op Concordia kan de
Zandvoorters wat lucht geven.

Het toch al door vakanties en bles-

sure gehandicapte Zandvoortmeeu-
wen kreeg op het laatste moment
afmeldingen van de zieke Francis de
Boer en Gerard Ramkema. Daar-
door moesten er weer omzettingen
plaatsvinden. Junior Duncan Bloem
maakte zijn debuurt als doelman en
kan terug zien op een goed debuut.
Willem van der Kuyl, die op elke

plaats ingezet kan worden, speelde
als voorstopper.

Ondanks deze wijzigingen was
Zandvoortmeeuwen geenszins de
mindere. Het werd overigens wel
een matige partij voetbal, waarbij de
beste mogelijkheden voor de Zand-
voorters waren. Vanuit een wat be-

houdend concept probeerde Zand-
voortmeeuwen Vogelenzang op te

vangen. Doelrijpe kansen kreeg Vo-
gelenzang daardoor niet. De beste
kans was voor de Zandvoortse rech-
terspits Peter Steegman, die daar
echter geen raad mee wist.

In de tweede helft een meer aan-
vallend Zandvoortmeeuwen dat in

de gaten had dat niet veel gevaar van
Vogelenzang uitging. Rick de Haan
leek opweg naar de openingstreffer,
maar werd in het strafschopgebied

neergehaald. De scheidsrechter zag
daar echter geen strafschop in. Toch
nam de thuisclub, na tien minuten,
onverwacht een 1-0 voorsprong. De
Zandvoorters pakten toen de zaken
wat feller aan. Gingen volop in de
aanval en scoorden dan ook de ver-

diende gelijkmaker. Rick de Haan
verlengde een voorzet, waarna Mi-
scha Tibboel de bal in het doel depo-
neerde: 1-1.

De Zandvoorters gingen goed dooi-

en kregen via Peter Steegman, Rick
de Haan en Mischa Tibboel nog aar-

dige mogelijkheden om de winst
mee naar Zandvoort te nemen, doch
het bleef bij de gelijkestand. „Met
een punt zijn we wel tevreden", stel-

de Richard Bruynzeel. „We moeten
nu wat voorzichtiger voetballen.

Wat spel kwaliteit betrof hadden we
echter moeten winnen".

Lions kwam langzamerhand nader-
bij. Het duurde echter tot de zeven-
tiende minuut voordat Lions voor
het eerst een voorsprong nam: 30-29.

Vooral de juniore Sabine Dijkstra
was goed op dreef. Lions wist veel
aanvalsrebounds te bemachtigen,
doch de daarop ondernomen doel-
pogingen misten de juiste richting.

In de slotfase liep Lions uit naar een
33-29 voorsprong, waarmee de strijd

beslist was. KTC kwam door een
rake doelpoging niet verder dan 33-

32.

„We hielden het hoofd koel", vond
coach Rob Benjamins. „Het was
overigens een slechte partij, maar de
punten zijn binnen".

Junioren
De verwachtingen waren niet erg

hooggespannen bij de jongens-junio-
ren van The Lions. Early Bird had
namelijk de eerste confrontatie met
ruim veertig punten verschil gewon-
nen. De koplopers zouden het echter
bijzonder lastig krijgen tegen een ui-

terst gemotiveerd spelend Lions
team. Heel lang wist Lions een vijf

punten voorsprong vast te houden.
Vlak voor de rust kon Early Bird
voor het eerst op voorsprong ko-
men. Ruststand 50-47.

In de tweede helft bleef Lions zeer
sterk tegenspel bieden. Onder aan-
voering van de met scherp schieten-

de Maurice Reus (25 punten) en Ro-
bin Keiler (32 punten) hield Lions
de strijd tot het eind vol. Na tien
minuten 70-70. Early Bird dacht bij

een 80-74 voorsdprong de strijd be-
slist te hebben, maar onderschatte
de veerkracht van het jeugdige
Zandvoortse team. Lions kwam pri-

ma terug tot 86-86. Ook toen Early
Bird wederom wegliep, nu naar een
97-88 voorsprong gaf Lions niet op.
Bij de stand van 97-94 leek een ver-
rassing er aan te komen maar Early
Bird liet zich niet opzij zetten. Eind-
stand 98-94.

„Het was een meer dan eervolle
uitslag", zei coach Rob Benjamins.
„Ik keek m'n ogen uit. Zo goed heb-
ben we dit seizoen nog niet gespeeld.
Het scheelde echt niet veel of we
hadden de ongeslagen koploper Ear-
ly Bird verslagen".

Zandvoorts
Nieuwsblad

Jaap Bloem
krijgt

te weinig
ZANDVOORT - In de zaal-

voetbalcompetitie kwam Ni-
hot/Jaap Bloem Sport twee-
maal in actie. En dat ging het
team van coach Guus Marcelle
goed af. Van Secom Luk werd
met 3-2 gewonnen. Tegen kop-
loper Gooiland werd een 1-1 ge-
lijkspel bereikt, maar gezien
het vertoonde spel kregen de
Zandvoorters te weinig.

In de wedstrijd tegen Secom Luk
kreeg Nihot/Jaap Bloem Sport al na
tien seconden een beste kans. Wim
de Jong schot echter in kansrijke
positie naast, Omdat Secom Luk
met een meevoetballcnde doelman
speelde, kreeg Nihot/Jaap Bloem
Sport aardige mogelijkheden. Het
lukte echter niet. In de 18e minuut
was het eindelijk raak. René Paap
nam snel een vrije trap, die door
Wim de Jong in een doelpunt werd
omgezet: 0-1. Het zeer beweeglijke
Secom Luk probeerde de stand ge-

lijk te trekken, maar doelman Jaap
Bloem reageerde alert.

In de tweede helft voerden de
Zandvoorters na vijf minuten de
stand op naar 0-2. Dennis Keuning
plaatste de bal voor de voeten van
Rob van der Bergh, die eenvoudig
scoorde. Secom Luk gooide er een
schepje bovenop en kwam tot 1-2

terug. Edwin Ariesen knalde daarna
tweemaal op de lat, maar Dennis
Keuning stelde de zege vrijwel veilig

door 1-3 te maken. In de slotfase

ving Nihot/Jaap Bloem Sport de
aanvallen van een aandringend. Se-
com Luk bekwaam op. Vlak voor
tijd bepaalde de thuisclub de eind-
stand op 2-3.

In een goed bezette Pellikaan-
sporthal kwam Gooiland op bezoek.
Het werd een heel goede partij zaal-

voetbal. De Zandvoorters kregen
goede scoringskansen maar lieten

die liggen. Wim de Jong schoot voor-
langs, Bas Heino knalde op de paal
en Dennis Keuning kegelde naast. In
hoog tempo werd er gezaalvoetbald.
Bas Heino zorgde toch voor een ver-

diende voorsprong. Nihot/Jaap
Bloem Sport probeerde door te

drukken, maar het zat niet mee. Bij

counters van Gooiland, was doel-

man Jaap Bloem op zijn plaats.

In de tweede helft startte Nihot/Jaap
Bloem Sport erg sterk, maar een, fel-

ler spelend Gooiland kwam al snel
op gelijke hoogte, 1-1. Beide ploegen
streden in het verdere verloop voor
de winst, waarbij de beste kansen
voor de Zandvoorters waren. Het
bleef echter 1-1. Coach Guus Marcel-
le vond dat zijn ploeg te weinig had
gekregen. „Over ons spel en de werk-
lust ben ik zeer tevreden. Jammer
dat de ploeg niet loon naar werken
kreeg".

Chess Society uit

bekertoernooi
ZANDVOORT - De Chess So-
ciety Zandvoort is er niet in
geslaagd de voorronde van de
Noord-Hollandse schaakbeker
te overleven. Het door Auto
Strijder gesponsorde viertal

startte het duel tegen het twee-
de team van De Uil uit Hille-
gom voortvarend maar verloor
toch met 3-1. Koploper in de
tweede klasse De Uil plaatste
zich voor de volgende ronde.
In een gelijkwaardige stelling ver-

gat vierde bordspeler Kees Koper
een veld op het bord af te dekken,
waardoor zijn tegenstander met zijn

dame de stelling kon binnendringen
en het eerste punt voor De Uil kon
laten aantekenen. Tweede bordspe-
ler Olaf Cliteur overspeelde zijn te-

genstander met twee schitterende
combinaties welke in het eindspel
twee pionnen en een stuk oplever-
den. Dat leverde een overwinning op
waarmee de stand in evenwicht was.
Kopman Ben de Vries wist met zeer
gedegen spel de tijdnoodfase in een
gewonnen stelling te bereiken. Tij-

dens het uitvluggeren blunderde hij

een volle toren waardoor de tussen-
stand op 2-1 voor De Uil kwam. Alles

hing nu af van derde bordspeler
Hans van Brakel die, nadat de kruit-

dampen waren opgetrokken, in een
florissant eindspel was beland. Ech-
ter de benodigde tijd, van twee a drie
minuten, om de stelling om te zetten
in winst ontbrak Hans van Brakel.
Hiermede kwam de stand geflat-

teerd op 3-1 voor De Uil.

Afgelopen maandagavond reisde de
Chess Society opnieuw naar Hille-

gom af om aan te treden tegen het

\ijfde team van De Uil. Om lijstaan-

voerder te blijven moet er gewonnen
worden. Op zaterdag 29 februari
aanstaande zal een viertal van Chesb
Society wederom deelnemen aan
het open Rapid-toernooi van Koe-
dijk. Chess Society wist vorig jaar
beslag te leggen op de titel in do
vierde klasse en zal dit jaar uitko-
men in de tweede/derde klasse.

«")tt'i.vkilvili.i/JH
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\ F. de Boer (ZVM-zon)
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Castien (Zv.75)

® Longayroux (Zv.75)

van Rhee (ZVM-zat)

Visser (ZVM-zat)

...

14 19

De Zandvoortse voetballers weten na de winterstop het doel maar moeilijk op de

goede plaats te vinden. Daardoor weinig of geen verschuiving op de topscorers

ranglijst. Alleen Robin Castien kwam een doelpunt dichter bij zijn ploeggenoot

Paul Longayroux. Met nog vijf wedstrijden te gaan zal Longayroux de eerste plek

echter niet meer ontgaan.



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 27 FEBRUARI 1992

tel. 02507

Auto- en motorrijschool

W. v.d. Veld
Nu ook motorrijlessen

aanbieding eerste 5 lessen

32.50 per les.

Vervolglessen auto

42,50 per les

Vervolglessen motor

45,00 per les

19188

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

PIZZA WEEKEND
nieuw bij AART VEER
Groentepizza's

(om mee te nemen voor thuis in de oven)

Vrijdag en zaterdag nodigen wij u uit kennis
te maken met onze PIZZA'S

UIT EIGEN KEUKEN.
Royaal belegd met kaas, salami,

paprika, champignons, olijven

enz. en natuurlijk op een
heerlijk krokante bodem

,Ter kennismaking

6,98

UITZENDBUREAU

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!
Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst.

VERPLEEGHULPEN
VERPLEEGKUNDIGEN
ZIEKENVERZORGENDEN

Kom langs en laat je inschrijven bij Liane,

ledere dag open van 14.00-17.30 uur

Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel man-
nen als vrouwen reageren.
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst!

Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013

Mooiste marmer, graniet en
leisteen. Voor wand en vloer.

De Krootste collectie in

Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en

voorlichting.

Groothandelsprijzen v.a.

/"57,-/m-'. incl. titw.

ABRES
De Flinesstraat IS (recht t.o. Makrol

Amsterdam • <)2()-<;<! 28 555 f—
-*%

(palace hotel)^ **** s

ZANDVOORT

Een **** Best Western Hotel met 84 suites/

kamers, restaurant, bar en zalenafdeling,

vraagt per zo spoedig mogelijk:

RECEPTIONIST(E)
Wij vragen:

• Spreekvaardigheid in Duits, Engels en
Frans

• Vooropleiding minimaal HAVO
• Ervaring in hotelreceptie en typevaardig-

heid

• Representatief voorkomen
• Computerervaring strekt tot aanbeveling

Reacties schriftelijk met CV. te richten aan:

PALACE HOTEL
t.a.v. De directie

Burg. van Fenemaplein 2
2042 TA ZANDVOORT

ONTDEK DE
KLEURRIJKE CHARME
VAN DE CLIO FIDII.

Nieuw! Clio Fidji,

série limitée 250 stuks.

(e bent anders, dus je wilt iets anders.

Vandaar ook dat je een auto zoekt die bij je past:

de nieuwe Clio Fidji.

De stijl is avontuurlijk, een tikje exotisch.

Pittig en wendbaar. Comfortabel en zuinig in

DEZE EXTRA'S GEVEN DE FIDJI KLEUR.

Standaard extra's.

• Uitklapbare zijruiten achter in de dric-dcurs uitvoering •

Speciale bekleding van de stoelen, hoofdsteunen en portieren

• Blauwe strip in bumpers en op de flanken • Ingebouwde

luidsprekers in het dashboard • Leverbaar in vier

uitgesproken kleuren: frambozenrood, kobaltblauw, arctic

wit en zwart nacré metallic verni • Zonwerend glas •

Wisser/sproeier op achterruit • ' Vijf-versnellingsbak •

1200 cc motor • In hoogte verstelbare dichte

hoofdsteunen • Verlichte bagageruimte •

Sportieve wieldoppen.
8!

JAAR
PLAATWERK

GARANTIE

gebruik. Standaard voorzien van vele extra's waardoor je 't in één oogopslag ziet: de Clio

Fidji, dat is 'm! Ontdek hem zelfbij ons. De Clio Fidji vanaf ƒ 23.995,-*.

RENAULT
>G E E F T
' JE LEVENKLEUR

DE RENAULT CLIO. EEN AUTO MET VERBORGEN TALENTEN.
' Incl. BTW. Wijzigingen voorbehouden.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

Geen kwaad woord over het Zandvoorts Nieuwsblad. Dat is zó'n krant. En dat kan ik als voorzitter van een tennisclub en als

vader van een voetballende zoon weten. De redactie neemt natuurlijk niet alles op, want kritisch zijn ze wel. Maar als het even
kan, komt ons nieuws in de krant.

Ja, ik vind zo'n abonnement gewoon een noodzaak als je tenminste geïnteresseerd bent in wat er in je woonplaats

gebeurt. Als je niks weet, kun je ook nergens over meepraten en eventueel actie ondernemen. Daarbij, is het

Zandvoorts Nieuwsblad verdomd actueel. Wat dat betreft lijkt het wel een dagblad.

Ik heb me laatst met een paar buurtbewoners ingespannen om een levensgevaarlijke situatie bij ons in de omge-
ving onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen. Mede door een artikel in de krant is dat toen ver-

der aan het rollen gebracht en werd er iets aan gedaan.

Ik heb natuurlijk ook m'n dagblad, maar dat kan nooit zo uitgebreid over onze woonplaats schrijven als het

Zandvoorts Nieuwsblad dat doet. Kijk en dat is nou de reden dat ik die krant niet zou willen missen.

Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die

schrijft over de plaats waar u woont.

Daarna word ik abonnee en betaal per

Q kwartaal ƒ16,- halfjaar ƒ29,- jaar ƒ52,-
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00

Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoord-
nummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel

te plakken.

Natuurlijk, die krant moet ik hebben. Omdat ik

graag wil weten wat zich in mijn omge-
ving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,-.

Naam: (m/v) -

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

Giro/Banknr.: _
(i.v.m. controle bezorging) WK

Cl/2

Zandvoorts ^
d Nieuwsblad

Wie fn abonnement heeft weet meer!
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999r
of 3$-.,- p^r maand

Ricoh compactcamera
AF66 *compactcarT5erain een luxe

design *het kwalitestsöbjecttef

F29-35mm garandeert perfecte foto's

*autofocus, automatische filmregeltng

en DX filmcode (100-1000 iso)

*en natuurlijk met f%f\
ingebouwde flitser, mjjjw^

J mn-ir.nni. iflMM *""" "»*** "* % "*

Canon reflexcamera
eos looo zupia f Kfr*liMm compact

*zeer eenvoadige bediening *aatofocus
:;a

S*>' systeem *programmakeuzeknop

T* *2 scherpstelmogelijkheden en

10 belichtmgsmethoden "Ingebouwde

flitser *compleet geleverd met
EF35-80 mm AF objectief.

Audio Sonic
radiorecorder met CD

en dubbeldeck
CD322 *MW/LW/FM stereo *3-bands

grafische equalizer *dubbel

cassettededk*high-speed dubbing

*2-weg speakersysteem

*OD-speler met LCD display.

Philips wekkerradio
AJ 3010 *electronische klokradip met
FM en MG ontvangst *|££><SSplay

wekken met zoemaf of radio, ooi.

herhaald *sluimern409efijkheia

49?9
Canon wordtank

MD 8000 *een krachtige vertaal

computer/organizer *spellings-

COntfole/correctie *synoniemenlijst etc

'"telefoonboek, notitieblok, planner etc. of 30 -

r per maand

199r

of 1 35.-
tri. ¥ êper maand Df]Cmt

ATpersonafcomputer
Specificaties: *8Q286 processor met een

fcfoksnelheid vars 16 MHz *1 MB Ram
'gérieugert (uitbreidbaar tot 32 MB) *40

M8 iiarcte schijf (19 ms) *3.5" diskdrive

(1,44 Mb) en 5.25" diskdrive (1.2 Mb)

'super VGA kleurenmonitor met
maximale resolutie (non-interlaced)

1024x768 *incl. MS DOS 5.0 en Geo-

works Ensemble beiden Nederlandstalig

*software reeds geïnstalleerd.

Star printer
IX 24-20 *nieuwe Star 24-naalds printer

*2 1 tekens per sec. *64 tekens in Lq,

5 lettertypen, 15.6 Kb buffer "met
Epson-IBM preprinter X24B emulties

*alte info overzJchtÊp wm ma
afleesbaar op im muLSë™

LCD scherm. T™ *
...of 30.- per maand

Canon wordtank
MD 9000 *supej||liiter met 3 interne

talen (Engels/'fifpl'n Frans) en 2 extra

talen naarkeufzé'd.m.v. optionele IC

kaarten *iiierdoor ontstaat een combinatie

van 20 woordenboeken "optionele kaarten

beschikbaar in het Duits, Jh ffcgfe _
Frans, Italiaans. Spaans, ^^p' !$7«
Nederlands en Zweeds, of 30.- per maand

^*^S

CD-aanbieding
For lovers only

jpixons
FQTÖ~

Kodak, Fuj

enDixons .

fotorolletjes

3 halen, '

1 betalen.

^'eüfenfoto's

BON VOOR EXTRA
VOORDEEL

OP DE EXTRADAG
VAN HETJAAR!

Tegen Inlevering van /deze: b<

Polaroid VHS
Videobanden E Ï80

iH§Jhs Hs
\l' .TM: -

'A»wött^L.diÉ op itirtwlc^ag (zaterdag) 39 fcbruarf

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 7 maart 1992,

zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.
je komt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9, 03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-68301 95. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.

09

249.- 999.-
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:ri

mJOQ.
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r
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»" +h-fH-!|.l.h !| 1
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ï^ii^SiZ:

Wandmeubel
van 3299f voor

2999.-
- " !$^f*™"''"""^ssihr'M».»,^, „„ «hts** 3'

Leren Bankstel

van 29§§? voor

2499.-

mmss
i

'
' 's, 's /

«fllsfen-Ji 1

\'.W

Slaapkamer compleet
van 149^ voor

* Excl. bodem en matras

teiïS^ AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020 - 6184733/6830551, EIGEN PARKEERGARAGE mmMWËÊMÈÈ.
WEEMMSM geeft u meer!

WEEKEND UITWAAIEN
IN EGMOND AAN ZEE

In samenwerking met Badhotel 't Zuiderduin in Egmond
aan Zee biedt Weekmedia u in februari en maart de moge-
lijkheid gebruik te maken van een speciaal weekendarran-
gement. Dit arrangement geldt van vrijdag t/m zondag
18.00 uur. U heeft de beschikking over een 2-persoons
kamer met kleurentelevisie, telefoon, douche en toilet. Op
vrijdag- en zaterdagavond wordt u een diner geserveerd en
op zaterdag- en zondagochtend is er een uitgebreid ontbijt-
buffet. Op zaterdag kunt u gratis gebruik maken van de

sauna en de Turkse/Japanse baden. In overleg kan op
zondagochtend een bezoek gebracht worden aan de vuur-
toren in Egmond.

KOSTEN
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
betaalt u voor dit weekendarrangement slechts ƒ 350,- voor
2 personen (normaal bedragen de kosten / 460,-).

RESERVERINGEN EN INFORMATIE
Voor reserveringen en informatie kunt u terecht bij:

Badhotel 't Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan
Zee, tel. 02206-5000

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon maak ik

gebruik van het weekendarrangement van Badhotel 't Zui-

derduin in Egmond aan Zee van vrijdag t/m zondag
februari/maart a ƒ 350,- voor 2 personen.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Woonplaats:

WEKEMII11 geeft u meer!



LIPS-63 CM KTV
EREO TELETEKST

Type 25GR5760, 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv "2075.-

1395.-
PHILIPS 70 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

£^1375.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

1P1275.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

^1175.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1075.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

875.-
37 CM AFSTANDBED.m 425.-
37CM KLEUREN-TV

H§ 395.-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening Adviespnjs'2550 -

1999.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

^1499.-
JVC 63 CM AVS250*
STEREO TELETEKST

WitM&
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1399.
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1249.
SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV971 7, Adviespnjs'2275.-

1598.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

^1498.-
BLAUPUNKT55CM
STEREO TELETEKST

^1298.-
GRUNDIG63CM
LUXE TELETEKST

1198.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

1098.-
GRUNDIG51CM
TELETEKST STUNT

898.-
ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

748.-
GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

B 568.-M

SONY CAMCORDER
F450; Topper 1 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd. "2550.-

1979.-
SONY CAMCORDER
F250; Kompakt, autofocus.

Inkl. accessoires Adv '2220.-

1379.-

TOPMERKCAMCORDER
E10; (Sony) 8mm systeem, 4

lux, 6x zoom, HiFi stereo. '2799.-

1779.-
SONY CAMCORDER
TR45W; Handycam super
kompakt, 6x zoom, autofo-

cus, Hi-Fi. Adviespnjs'2220.-

1469.-
JVC CAMCORDER
GR60;VandeuitvindersiVHS-

C super kompakt. Adv."241

9

1669.-
PHILIPS CAMCORDER
6843; VHS-C, autofocus.

Adviesprijs *2095.-

mms.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; "Best" getest! VHS-
HQ, Hi-Fi stereo geluid. Ned.

Philips garantie. Adv. *1 599.-

1079.-
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570, VHS-HQ, stereo, 8 uur

longplay, 5 koppen. '1899.-

1099.-
JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid '1899.-

I

1199,
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740, 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid '2095 -m 1299.-
PANASONIC HI-FI

F65, 4koppen, VHS-HQ. '1 894.-

1399.-
SONY VHS-HQ VIDEO
SLV656; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, jog-shuttle, ab. '1990.-

1599.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST. '1 549.-

879.-
GRUNDIG VHS VIDEO
VS700, LCD-afstandbed. '1 239.-m 689.-
ARISTONA VHS VIDEO

|

2SB01; VHS-HQ, inkl. af-

standbediening Adv.*1095.-|

649.-
PHILIPS VHS VIDEO
6290, Afstandbediend. *1 1 95.-

579.
STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl afstandbediening

479.-
VHS VIDEO-SPELER I

349.-

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders 1 '1099

679.
HITACHI VHS VIDEO
M720, LCD-afstandbed '999.-

679.-
HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ, 3 koppen '1299.-

799.-!
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570, VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed +leespen "1445 -
1m 799.-

PANASONIC VIDEO
NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed +leespen'1157

879.-

SRUNDIG 63CM KTV
TELETEKST

AFSTANDBEDIENING
Type T63-430; Adviesprijs *1889.

BCC
mus 1099.-

-JóTTÏT 123»561B9

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombina-
tie. Koelruimte op "oog-

hoogte'' Adviespnjs*979

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

779.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

879.-
MIELE KOEL/VRIES

m\tMe/
BAUKNECHT K/V

979.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-

pakte afmetingen. Kwalita-

tief uitstekende koeler/vrie-

zer. Adviesprijs "848

445.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv."899.-m 545.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

675.-
BAUKNECHT 2304

775.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
literinhoud.Adviespnjs*1199.-

m\tMc/
SIEMENS KS2648

895.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
TypeW1200WDOJ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/min
,

rvs trommel EN kuip '1399

969.-
1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk. Trom-

mel EN kuip roestvrijstaaM

869.-
HOLL 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI 400 TOEREN

699.-
STUNT! 550 TOEREN

549.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*7q9.-

499.-

MIELE 1150TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifu-

geert tot 1 1 50 toeren p/m;bui-

tenmantel tweezijdig geë-

mailleerd. Adviesprijs "21 99.-

W\lMc.,
SIEMENS WM3380
1000 toeren. Adviesprijs"! 878.-m 1385.-
WASDROOG KOMBINATIE
PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

WÊ 1485.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen i Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? "1549

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.

255.
145 LTR. KOELKAST
Coolcraft 145 liter, 2-sterren.

Formica bovenblad. Garantie.

345.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

395.
ZANUSS1 140 LITERm 445.-
BOSCH KTF1540Jm 545.-
HILIPS 160 LITERm 575.-
BAUKNECHT 160LTR.m 625.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vin-

den is. Adviesprijs. "595.-m 348.-
INDESIT 120 LITERm 448.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

WÊ 498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GS D1 311; Adv. '348.-

Wm 648.-
VRIESKIST140LTR

EazÊr 498."

1245.-
PHILIPS 800 TOEREN

875.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviespri]s*1099 -

699.-
BOSCH VWPS2100*

799.-

M

ft

ft

BAUKNECHT VW 3PRm 899.-
MIELE VWG521

1499.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarm.en

219.-
SAMSUNG RE570

"

269.-
SHARP MAGNETRON

299.-
MOULINEX FM1115

329.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. '769-

349.-
MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT
24 liter, 850 Watt vermogen en
draaiplateau. Adviesprijs'989.-

499.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs*899,

549.-
KOMBI MAGNETRON
STUNTM3in1 '! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt +draaiplateau

799.-

BAUKNECHT WA6500

795.-
^a

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 1 p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. *1495

999.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toe-

ren centrifuge. Adv.*1375.-

1049.-
1000 TOEREN RVS BL

^1199.-
: MET .

I

5 JAAR _;_.

ZANUSSI WASDROGER
TypeJD50; Adviespnjs*649.-

399.-
RVS REVERSERENDm 499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

649.-v.a.t
3HILIPS/ WHIRLPOOL

iÉÊ 699.-
CONDENSDROGER

899.-
SIEMENS CONDENS

mtfMe.'
MIELE DROGER

mm*.-
MERKCENTRIFUGE

169.-

risico
nrr soeelt reeds 22 jaar op
BCC speen ™

:

üteB|iteno.

^ \ooooe

\ SSVINDESIT
FORNUIS
Type K5400; Adviesprijs*799.-m 528.-
ETNA FORNUIS 14.00'm 598,
NDESIT G/E FORNUIS
K5406; Gas-elektro. "1 049.-

698
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis

Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviespnjs'1425.-

\êm 898.
ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234/275. Adv.*1 445.-

1098.
ATAG INFRA TURBO
KFF4"52, Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek Adviesprijs* 1735.'

1398.-

ATAG KOOKPLAAT
GKF334;4-pits. Adv. "445.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviespnjs'245.-

128.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTADtëFfflrfcfe* ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD asSE^^riis-
k. ..«..-.. VL'-

" 1
!?,!. '.. HAARLEM ^

. «;. BEVERWIJK I AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETERWOUDE I «Adviesprijs slechts referentie BadTloev'e'dörp^ÏÏSrwï'Sr
Nu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30, - per maand. winkelcentrum Schalkwijk Winkelcentrum De Beverhof I BADHOEVEDORP I LEIDSCHENDAM I zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag 7 tot 9 uurUw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels. Rivièradreef 37 Bevèrhof 1 6 (alleen witgoed) I HILVERSUM

;
I MAARSENBROEK I importeur of fabrikant overia» filialen donderdag ...... -7 tot 9 uiïr

d



DEZE WEEK MET

ZIE ELDERS IN DEZE KRANT

andvo
Donderdag 5 maart 1992 Los nummer ƒ 1 ,75 52e jaargang nummer 10 eek AAedia Editie 22 Oplage: 5.150

EZK wil veiliger

gasinstallaties

in strandtenten
ZANDVOORT - Het seizoen

voor de strandpachters is nog
niet begonnen of ze worden al

geconfronteerd met een grote
tegenvaller. Naar aanleiding
van controles van het Energie-
bedrijf Zuid-Kennemerland
(EZK) moeten strandpachters
hun gasinstallaties vervangen.
Jarenlang heeft het energiebedrijf

de overtredingen van veiligheidsre-
gels door de vingers gezien. Nu komt
daar een eind aan. Het betreft vooral
gasinstallaties, die niet door de beu-
gel kunnen. Voorzitter van de
strandpachters, Jaap Paap, heeft
wel begrip voor het handelen van
het energiebedrijf: „Het is eigenlijk
wel terecht dat ze iets aan onveilige
situaties willen doen. Ik weet uit er-

varing dat de voorschriften van het
energiebedrijf goed zijn. Toch zijn er
nooit ongelukken gebeurd als gevolg
van verkeerde gastoestellen. Het
energiebedrijf maakt nu dus be-
zwaar tegen de installaties, de verze-

keringsmaatschappijen die aan het
begin van elk seizoen komen kijken,
hebben nog nooit bezwaar gemaakt.
Eigenlijk is dat heel vreemd. Mis-
schien zijn er voor bedrijven op het
strand toch andere normen."
Paap toont begrip voor het ener-

giebedrijf, omgekeerd is dat ook het
geval. Adjunct-directeur van het
EZK, R. d' Hollosy: „We moeten na-
tuurlijk uitgaan van onze eigen vei-

ligheidsvoorschriften. Er is in de
loop van de jaren echter een gedoog-
beleid ontstaan ten aanzien van de
pachters. In dat beleid kunnen we
niet in één keer een grote omme-
zwaai maken. Dat zou de pachters
alleen maar op onverwachte kosten
jagen. Dat gedoogbeleid willen we
daarom geleidelijk afbouwen."
De strandpachters moeten dit jaar

de belangrijkste mankementen ver-

beteren. Ze krijgen tot volgend jaar
de tijd de puntjes op de i te zetten. Zo
bekijkt het energiebedrijf per geval
wat er moet gebeuren.

Vervolg op pagina 3

Seizoen
start met
topdrukte

ZANDVOORT - Het prach-
tige voorjaarsweer bracht
zondag tienduizenden dag-
jesmensen naar Zandvoort.
Een schitterende start van
het nieuwe strandseizoen,
dat dezelfde dag (1 maart)
van start ging. Voor een
handjevol strandpachters
kwam de topdrukte heel
mooi uit. Zij waren al zo ver
gevorderd met de bouw van
hun paviljoen, dat zij de
stoelen al klaar konden zet-

ten voor de gasten.
Behalve op strand zorgde

het mooie weer ook voor
veel drukte op de wegen. Er
was sprake van kilometers
lange files, zelfs al tussen
Amsterdam en Haarlem,
richting Noordzeekust-
Voordat de laatste gasten
stapvoets met hun auto in
Zandvoort arriveerden,
stonden de eerste al weer op
de Zandvoortselaan in de
file huiswaarts, 's Avonds
rond zeven uur was de druk-
te verdwenen.

Filmavonden groot succes

• Mevrouw van Fenema, weduwe van de voormalige burgemeester, was een van de speciale gasten op de
filmavonden van het Zandvoorts Nieuwsblad. Op de foto zit zij tussen wethouder Termes en zijn echtgenote (I.)

en burgemeestersechtpaar Van der Heijden.

ZANDVOORT - De Nostalgische Filmavonden van
het Zandvoorts Nieuwsblad, georganiseerd met me-
dewerking van het Genootschap Oud-Zandvoort, zijn
een enorm succes geworden. Drie keer was gebouw
De Krocht uitverkocht, drie keer verliet een enthou-
siast publiek de zaal. Daaronder bevonden zich don-
derdagavond ook burgemeester Van der Heijden en
'wethouder Termes met hun echtgenotes, plus nog
een zeer speciale gast: mevrouw Van Fenema, wedu-
we van de voormalige burgemeester van Zandvoort.
Zij en haar man waren samen nog duidelijk te zien op
het filmdoek, als belangrijkste gasten bij de opening

van de watertoren. Het gezelschap was bijzonder en-
thousiast over de filmvoorstelling. „Ik vond het enig",
reageerde mevrouw Van Fenema. Zij was speciaal
voor deze voorstelling uit haar woonplaats Zeist naar
Zandvoort gereisd, waar zij door de familie Van der
Heijden werd ontvangen.

De serie filmavonden werd vrijdagavond afgesloten
door redactiechef Dick Piet. Na afloop werden Anton
Bakels (techniek) en Gé Loogman (presentatie) uit-

bundig in de bloemetjes gezet, uit dank voor hun
belangrijke bijdrage aan dit evenement.

Gemeente gaat strenger optreden

tegen illegale vuilstort in duinen
ZANDVOORT - De gemeente

Zandvoort gaat meer aandacht
besteden aan het illegaal stor-
ten van huis- en tuinafval in de
duinen. Vooral de zuidduinen
langs de Frans Zwaanstraat en
de Cort v.d. Lindenstraat en in
Bentveld langs de Teunis-
bloemstraat hebben te lijden
van illegale vuilstort.

Volgens opzichter Meekel van de
afdeling Reiniging van de gemeente
is de oorzaak van de vuilstort lui-

heid. „De mensen zijruiet even te lui

om de takken en struiken door te

zagen en te bundelen, zodat ze met
het grof vuil mee kunnen op woens-
dag."
Toch bestaat er ook veel misver-

stand over de vuilstort. Mensen den-
ken vaak dat het gooien van afval in
de duinen geen kwaad kan, omdat
het natuurlijk materiaal is. Opzich-
ter Meekel: „De vuilstort heeft wel
degelijk gevolgen voor de omgeving.
Het onkruid groeit sneller en het
gras, dat niet gemaaid kan worden
omdat de maaimachine er niet bij

kan, gaat dood. Bovendien is het af-

val een lelijk gezicht. Andere men-
sen storen zich daar terecht aan."

De gemeente heeft in het verleden
al maatregelen ondernomen. Er
werd bebording geplaatst, maar de
daders waren daar blind voor. Ook
ruimde de afdeling Reiniging het af-

val op, maar dit werkte averechts.
De mensen zagen dat het opgeruimd
werd en gingen gewoon door met het
storten van afval. Vervolgens be-

sloot de gemeente het afval te laten
liggen, tot ergernis van buurtbewo-
ners.
De gemeente gaat het afval nu

weer opruimen. Bovendien gaat zij

strenger controleren. Meekel: „Het
is niet moeilijk te achterhalen waar
het vuil vandaan komt. We volgen

gewoon het spoor. Daarnaast krij-

gen we ook informatie van buurtbe-
woners. Een stukje sociale controle
dus. Reinigingscontroleurs zullen
vaker controles uitvoeren en ook
verbaliserend optreden. Daders
moeten zowel de opruimmgskosten
betalen als een boete."

WËZEïweËm

,,lk werk met mijn hele piel on n
karakter ' Dat ?egt de schil iJ
der Dan Visser als hij zijn manier van
werken typeert De oud leerling van
de Gertenbach Mavo schildert te

genwoordig landschappen stille

vens en portretten De ex Zand
voorter die nu in Huizen woont
exposeert momenteel in de open
bare bibliotheek

Polen
Een Haarlemse scholenge ~j
meenschap serveerde von l
ge week wel een hee 1 speciaal di

ner Tegen een vergoeding van vijf-

tig gulden per persoon konden de
bezoekers zich vol eten Vier Zand
voortse meisjes verleenden hun me
dewerking aan de actie die geld op
moest leveren voor de vakantie van
Poolse kinderen De opbrengst van
het diner was 2800 gulden

9
Wonen
De ATV pagina staat in het

teken van wonen Repara-
teur van antieke meubelen, J J

Smink 'Het is gewoon keihard wer
ken' Verder huidige inteneumiode
is kleurrijk en decoratief

Overval op
benzinestation
ZANDVOORT - De bediende van

een benzinestation is zaterdag 29 fe-

bruai het slachtoffer geworden van
een overval. Een ongeveer 25-jarige

man stond enige seconden voor het
raam van het pompstation. Plotsling

liep hij naar binnen in de richting

van de kassa. De bediende, die dacht
dat de man iets wilde kopen, liep

voor hem uit naar de kassa. Vrijwel

direct hierop kreeg hij een klap in

het gezicht. De dader zag kans het
heuptasje van de pompbediende
mee te nemen. De buit bedroeg onge-

veer tweeduizend gulden.

Tuinmuurtjes omver getrapt
ZANDVOORT - De heer

Zwemmer uit dé" Treubstraat
begrijpt er niets van. Drie we-
ken achter elkaar zijn er 's

avonds in zijn voortuin vernie-
lingen aangericht. „Toch heb
ik met niemand ruzie". Zwem-
mer vermoedt dat het puur
vandalisme is.

„Ik wordt er mismoedig van", zegt
Zwemmer. „Ik heb een keer staan
posten, maar - en dat zul je altijd

zien - toen kwam er niemand opda-
gen". De vernielingen vonden met
name plaats op de dinsdag- en
woensdagavond, tussen acht uur en
half negen.

Zwemmer had patioblokken op
zijn tuinmuurtje gemetseld, maar
die zijn er inmiddels bijna allemaal
afgeschopt. Afgelopen week werden
in het muurtje zelf twee gaten gesla-

gen.
Of hij het weer opnieuw gaat op-

bouwen, weet Zwemmer nog niet.

„Die grap heeft me indertijd zeshon-

derd gulden gekost. Misschien moet
ik*er maar hout bovenop zetten. En
dan maar hopen dat ze daar wel van-
af blijven".

Buren
Zwemmer is ondertussen wel naar

de politie gestapt. „Maar ze kunnen
weinig doen. Ze hebben te weinig
mensen om hier een half uur op
wacht te gaan staan. Zijn buren uit

de Treubstraat hebben tot nog toe
geen last gehad van vandalisme.

Die hebben echter geen tuinmuur,
met uitzondering van de directe

buurman. „Maar dat is een heel laag

muurtje". Een aantal mensen-in de
straat laat de gordijnen 's avonds al

open om de voorbij lopende jeugd in

de gaten te houden, men vermoedt
immers dat de daders onder de jon-
geren gezocht moeten worden.

Politiewoordvoerder Ab Barment-
lo kent geen andere gevallen. „Ik
hoop dat het een incident is. Het
vandalisme in noord beperkt zich
meer tot graffiti en dergelijke". Toch
is dit soort vandalisme ook aan de
Prmsesseweg waargenomen. Daar
werd onlangs een aantal betonnen
platen van een tuinafscheidmg door
midden getrapt. De voetafdrukken
stonden nog op de kapotte platen.

Uw krant niet

ontvangen?
Bel vrijdag

17 16 6

Politie zoekt
aanrander
ZANDVOORT - De politie van

Zandvoort en Bloemendaal is nog
steeds op zoek naar een man van
ongeveer tussen de dertig en veertig
jaar oud, die verdacht wordt van
aanrandingen op het Visserspad. Vo-
rige week hield de politie al een 45-ja-

rige Haarlemmer aan, die voldeed
aan het signalement. De man is ech-
ter weer vrijgelaten, omdat er onvol-
doende redenen waren hem nog lan-

ger vast te houden.
Vorige week maandag had een po-

ging tot aanranding plaatsgevonden,
de tweede binnen twee dagen. Een
18-jarige vrouw werd de vrijdag daar-
voor onzedelijk betast, nadat de man
gevraagd had hoe laat het was. Na
een korte worsteling kon zij met
haar fiets wegkomen.

1 Waterstanden B
Datum
5 mrt
6 mrt
7 mrt
8 mrt
9 mrt
10 mrt
11 mrt
12 mrt
13 mrt

HW
04.06
04.31

05.05
05.32
06.38
06.41

07.21

08.16
09.35

LW
11.56

00.35
01.16
01.46
02.25
02.55
03.45
04.34

HW
16.16
16.42
17.15
17.47
18.26
19.02
19.56
21.06
22.35

LW
23.54
12.15
13.00

13.35
13.55
14.24

15.04
15.55
17.20

Maanstanden:
EK dond. 12 mrt. 02.36 u.

Doodtij 14 mrt. 23.54 u. NAP+55cm

Brandweer vorig jaar 5000 keer in actie
ZANDVOORT - De

Zandvoortse brandweer
moest vorig jaar ruim
vijfduizend keer in actie
komen. Dat is meer dan
in gemeenten met een
vergelijkbaar inwoner-
aantal in de regio. Het
betreft allerlei activitei-

ten. Het aantal alarm-
meldingen liep terug
van 438 in 1990 tot 349 in
1991. Een van die mel-
dingen was afkomstig
van het burgemeester-
sechtpaar Van der Heij-
den.
„Brand in huis, dat heb-

ben wij een klein jaar gele-

den aan den lijve ondervon-
den". Dat vertelde burge-
meester Van' der Heijden
vrijdagavond dn de brand-
weerkazerne, waar die

avond enkele onderschei-
dingen werden uitgereikt.

„Ik had de openhaard volge-

stopt met houtblokken en
kranten. Toen ik er een
vlammetje bij deed, was het
plotseling niet meer te hou-
den", aldus de burgemees-
ter.

„Als je het zelf niet hebt,
dan weet je precies wat je

moet doen. Maar op het mo-
ment dat je zelf die brand in

huis hebt, raak je in een pa-
nieksituatie. Dan zeggen je

vrouw en jij tegen elkaar:

'Bel jij maar. Maar wat is het
nummer. Ja dat weet ik niet'.

Vervolgens bel je 06-11, want
dat weet je dan nog wel, en
binnen een mum van tijd is

de brandweer er. Het was
werkelijk een mum van tijd.

Het was zelfs wat overdre-

• Burgemeester Van der Heijden reikte vrijdag een aantal onderscheidingen uit aan
korpsleden van de Zandvoortse brandweer. Foto Bram sninen

ven, want er was méér dan
één wagen, terwijl ik dacht
dat het allemaal niet zo ern-
stig was", aldus Van der
Heijden. „Die kans, om bij

de burgemeester een brand
te kunnen blussen, krijgen
we nooit meer", legde een
brandweerman snel uit.

Perfect
„De hele plezierige manier

van optreden was perfect",
zei Van der Heijden, die met
dit verhaal de Zandvoortse
brandweer duidelijk een
compliment gaf. Het optre-

den was in de trand van: 'jul-

lie bemoeien je nergens mee,
wij zijn hier om het werk te

doen'. „Binnen een mum
van tijd was het ook ge-

klaard. Ik heb mijn vrouw
beloofd mij nooit meer met
de open haard bezig te hou-
den, tenminste, niet meer op
die manier".
Net als bij de politie, wordt

er ook over een regionalise-

ring van de brandweer ge-

praat, een discussie die ech-
ter nog in een beginstadium
is. Toch verwacht de minis-
ter van Binnenlandse Zaken
van de provinciale, regionale

en plaatselijke overheden
voor 1 januari 1993 een hel-

dere bestuursstructuur.
„Uw organisatie is in bewe-
ging", aldus Van der Heij-

den. De gezagsstructuur ver-

andert mogelijk, volgens
hem. „Maar het belangrijk-

ste is, dat op lokaal niveau
het werk gedaan kan worden
zoals u en wij dat wensen".

Onderscheidingen
Van der Heijden reikte

vrijdag aan vier brandweer-
mannen onderscheidingen
uit. Twee daarvan waren in

verband met een 25-jarig ju-

bileum: voor Ruud van Es-
sen, in die jaren opgeklom-
men tot brandmeester en -

daarnaast - leraar m deze re-

gio en in de Zaanstreek, en
voor hoofdbrandwacht Paul
van der Zon, afkomstig uit

een 'brandweergeslacht' en
de enige beroeps deze avond
die een onderscheiding
kreeg. Onderscheidingen
wegens een 12,5 jarig jubile-

um waren er voor B T. Ko-
per, gespecialiseerd m pers-

luchtapparatuur, en voor
'circuitman' J.C. Koper. Bei-

de zijn brandwacht eerste

klas.

De vrijwilligers en beroeps
moesten vorig jaar 5012 keer
in actie komen. Vrijwilligers

zijn van essentieel belang
voor de brandweer, legde

commandant Rob Sehroder
vrijdag uit. Van de 30 000

brandweerlieden in Neder-
land zijn 25.000 vrijwilliger.

De Zandvoortse brandweer
blijft behoefte houden aan
nieuwe vrijwilligers, ook al

traden er in 1991 zes nieuwe
leden toe tot het korps.

Vrouwen
Vier mensen namen af-

scheid, waaronder ook de
laatste twee vrouwen. „Heel
even heeft het korps tien

procent vrouwen als lid ge-

had", aldus Schróder. „He-
laas is dit nu gedaald tot nul
procent". Aan deze groep
zal, net als bij de mannen,
opnieuw de nodige aandacht
besteed worden bij de wer-
ving van vrijwilligers. De af-

deling personeel bereidt mo-
menteel een nieuwe wer-
vingsactie voor.

® „Ik wordt er mismoedig van", zegt de heer Zwemmer uit de Treubstraat.
Zijn voortuin is voor de derde keer door vandalisme getroffen. Foto Bram stijnen
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FAMILIEBERICHTEN

Rectificatie

Opa

bedankt voor alles.

Sandra, Erik en Eline

Elles en Jan

Diana en Peter

ADVERTENTIES

Linda Bos en

Tina Bos-Niemeijer

duizendmaal dank voor de perfecte or-

ganisatie voor, tijdens en na ons
12!4-jarig huwelijksfeest

Herman en Martje

Gefeliciteerd
Dozi' advi'rtimtii.'riiinitu van 80 mm liiTod on 50 mm
hoon kunt u geliniikun om oen aankondiging te doen

van bijvoorbeeld jubileum, reünie, veniaderinn, hu-

welijk, geboorte of overlijden.

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt

ri.150 exemplaren.

U betaalt daarvoor .sleehts f.ï2.- excl. «'.» BTW.

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,

tel. (12975-HKM1.

Bent u op zoek naar

ZAALRUIMTE
Het gemeenschapshuis

Zandvoort heeft zaalruimtes
voor

verenigingsbijeenkomsten

,

cursussen enz.

Voor informatie: tel.

02507-14085.

WAAROM BETAALT

U BIJ EEN ANDER

HETZELFDE PRODUKT

Euro loodvrij

Super benzine

Diesel

ƒ 1,72

ƒ 1 ,88

ƒ 1,00

1
BI SERVICESTATION

(bij Palace Hotel) ,

Wij zoeken voor de zaterdagen en/of zondagen en
vakantieperiode

REPRESENTATIEVE
MEDEWERKERS M/V

voor de keuken, voor het buffet

leeftijd 18 tot 22 jaar

LUNCHROOM REST. BERKHOUT,
Kerkstraat 17, Zandvoort

tel. 02507-13273

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

ISiBegrif^nisMèii

| Daar$ïigt onze fctèiangiijkstë

|taék|en dienstVëirilehing,

$U Daarnaast kunt u bij ons
>tè?^ëht yopr: '?tf;Z.

s inschrijvingen
'

:

fji :J ;: ;;>;

.Uitvaartverzekering| (

^^^^n'Vfïsi'tii^a-
:

i

'> :'-

.u">-

:

V':-".-:'''. v'

:

| f uitvaartoyèreehkorrist

| $(raag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

:#ITY^ARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40

: 2041 KT Zaridvoort.

Tel. 02507-17244

EJTUTI
wonigbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Flemingstraat 126, huur ƒ658,55 per maand (excl. stookkosten)

4-kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezin-
nen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.100,- zijn.

2. Lorentzstraat 192, huur ƒ 675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste be-
staande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.190,- zijn.

3. Keesomstraat 427, huur ƒ 670,81 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste be-
staande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.200,- zijn.

4. Garage Treubstraat 14A, huur ƒ68,13 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen aan de Boerlagestraat 1 t/m 23 en
Treubstraat 2 t/m 24.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidrnaatschapsnummer. Bij het teke-
nen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam
gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

5. Parkeerplaats Mr. Troelstralaan C, huur ƒ 26,38 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen aan de Mr. Troelstrastraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidrnaatschapsnummer. Bij het teke-
nen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam
gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevelkastje
ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

RUILRUBRIEK
1

.

5-kamer eengezinswoning, Voltastraat, ƒ 837,02 per maand.
Gevraagd: kleine woning.

2. 2-kamerwoning, Gasthuishofje, huur ƒ 507,86 per maand.
Gevraagd 3- of 4-kamerwoning, geen flat in Nieuw-noord.

3. 4-kamer flatwoning, Celsiusstraat, huur ƒ 456,73 excl. stookkosten per maand.
Gevraagd: 2-kamer benedenwoning.

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboorteda-
tum, uiterlijk op 31 maart a.s. bij EMM.

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26^ Zandvoort, tel. 13529

Uw kleurenfilm

üiïp

ONTWIKKELD EN

AFGEDRUKT

Hierbij waardebon
voor ƒ 5,50 korting op

nieuwe film.

(bij 12 opnamen
f4- korting)

Ontwikkelen

en afdrukken

van negatief

13x18

15x21

20x28

30x40

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKB4DE
VERHUIZERS

A. J. v.d. Mooienstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

NIEUW IN ZANDVOORT
/j
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MENINGEN

De rubriek meningen staat open vooruw reacties. Stuuruw briefnaar de redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw briefook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Personeelstekort voor de
zorgsektor nog probleem
Het op 20 februari j.1. in uw blad
geplaatst artikel over de situatie van
de gezinszorg geeft een zodanig on-
juist beeld dat het noodzakelijk is

dit te corrigeren. Vanuit onze instel-

ling is (in december 1991!) een pers-

bericht aan kranten gezonden om
duidelijk te maken dat in de vier

gemeenten van ons werkgebied
(waaronder ook Zandvoort) aanvra-
gen om hulp altijd worden opgepakt
en dat naar urgentie hulp wordt in-

gezet. (Dit naar aanleiding van be-
richten over een kliëntenstop in de
Haarlemse situatie).

at dankzij een aktie om krachten te

werven de wachtlijstproblematiek
behoorlijk kon worden verminderd,
was voor ons reden om ons op een
vraag van een redakteur van uw
krant positief uit te laten. Dit is ver-

taald en in het artikel twee maal
herhaald met de woorden 'er is abso-
luut geen personeelsgebrek'. Deze
weergave wordt door ons zeer be-
treurd omdat dit niet is gezegd en
niet klopt.

Het artikel verwijst naar de Haar-
lemse situatie en die van het Cen-
trum voor Vrijwillige Hulpverlening
en wekt de indruk dat dit eveneens
door ons is gezegd. Ook dit moeten
wij bestrijden. Deze vergelijking en
interpretatie is geheel voor rekening
van de betreffende redakteur.

Het mag bekend worden veron-
dersteld, dat het personeelstekort
voor de zorgsektor in de gehele
randstad een probleem vormt, maar
ook dat de zorg zo eerlijk mogelijk,
gebaseerd op urgentie, wordt ver-

deeld. Met de zorgverlenende instel-

lingen in Zandvoort wordt momen-
teel onderzocht hoe, door onderlin-
ge afstemming, gezamenlijk een be-

ter aanbod kan worden gedaan.
Hierover zal binnenkort nader be-
richt volgen. Wij hopen door plaat-

sing van deze brief de inhoud van
het artikel te hebben rechtgezet.

M.M.H, van Rijn
tlircktcur Stichting Gezinszorg Kcnncmcr-

land Zuid

Zo er een verkeerd beeld is ont-

staan door toedoen van de redactie,

dan wordt dat betreurd. Opmerkin-
gen over ontbreken van personeelste-
kort en cliëntenstop zijn echter wel
gemaakt door medewerkers van ge-

noemde stichting, gedaan in januari
en februari. In die maanden kwam de
zorgwekkende toestand van de ge-

zinszorg in Haarlem opnieuw in de
publiciteit. De interpretatie in boven-
staande brief ('de indruk wordt ge-

wekt') van de zinsnede omtrent het
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-
ning, is voor rekening van direkteur
M.M.H, van Rijn.

De redactie

| Weekenddiensten ]
Weekend:
7/8 maart 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500

~of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
„len), Centrale Post Ambulancever-
fvoer (CPA) Kennemerland.
: DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
: scherming): 023-246899.
• HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-

s nemingsregeling: J. Anderson, B.

ï van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

;
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

• Weenink. Informatie daarover tij-

| dens weekend, avond/nacht vanaf
' 16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-

i ren van de dienstdoende arts zijn
• zowel op zaterdag als zondag van
- 11.30 tot 12.00 uur en -van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet np-
] dig. Inlichtingen omtrent de dien-
- sten van dokter Plieringa worden
;' .verstrekt via nummer 12181.

.Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

r Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
| H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten) : zater-

= dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
>\ zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

-; Buiten de openingstijden: informa-
7 tie over de regeling via tel.nr.: 13185.

j
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen

s tis het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
jiand 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

_ Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
-voort, tel. 02507-14437.

» Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-

;
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot; 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.

Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

| Kerkdiensten ]
Weekend:
7/8 maart 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: gemeenschappe-
lijke Herv./Geref. dienst in Her-
vormde Kerk, ds. C. van de Vate.
Tevens 10.00 uur jongerendienst i.h.

Jeugdhuis
„Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: gemeenschappe-
lijke Herv./Geref. dienst in HER-
VORMDE KERK, ds. C. van de

-Vate.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

5NPB:
Zondag 10.30 uur: Dienst verzorgd
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door eigen leden: 'Toon wat je kunt'
Dinsdag 20.00 uur: 'Toon wat je
kunt'
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor H.J.
Kaandorp
Zondag 10.30 uur: pastor H.J. Kaan-
dorp

Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: drs. I. Clement
(Oec.)

Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Haarlem):
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
(H.A.)
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

H Burgerlijke stand B
25/2 - 2/3 1992
Geboren:
Kevin, zoon van: Marcus, Ronald Jo-

han en De la Court, Jacqueline Peg-

gy
Joeke, dochter van: Van der Burg,
Cornelis Korstiaan Hendrik en Bal-
ledux, Marjolein
Maxime Robin, dochter van: Wie-
bes, Wim en Reinders, Peggy Ann
Joyce, dochter van: De Boer, René
en Winters, Sonja Johanna Cathari-
na
Carlo Rogier, zoon van: Van der
Sloot, Arie en Zwaag, Sonja
Pieter, zoon van: Koning, Pieter en
Drommel, Maartje Arendina
Overleden:
Pruis, Peter, oud 76 jaar
Koper geb. Stens, Geesje, oud 86 jaar
Van Koningsbruggen, Jan, oud 84
jaar

• 'De Schuimkoppen' hadden ge-
zorgd voor een grote hoeveelheid
prijzen voor de mooiste en meest
ludieke kledij. Foto Bram Stijnen

Kindercarnaval
succes ondanks
ontbreken optocht
ZANDVOORT - De caravaisoptocht
keert volgend jaar weer terug in de
Zandvoortse straten. Dit jaar moest
de badplaats het nog even zonder
doen.

Het kindercarnaval op zondag-
middag ging echter wel door. Garant
voor dit spektakel stond traditiege-

trouw 'De Schuimkoppen', de enig
overgebleven carnavalsvereniging
in Zandvoort. De carnavalsjeugd
kon genieten van een optreden van
goochelaar/clown 'Spekkie'.

De 35 mooist geklede kinderen
kregen een prijs. De andere kinde-
ren kregen ook een attentie mee
naar huis.

ZAKELIJKBEKEKEN

Veel belangstelling

voor Cortina Modes
ZANDVOORT - Cortina Mo-

des, Kerkplein 3, is afgelopen
zaterdag feestelijk en onder
grote belangstelling heropend.
De kledingzaak, voor dames-
en herenmode, heeft een ge-

heel nieuw interieur gekregen.
Dat er ingrijpende veranderingen

zijn aangebracht, is bij het naderen
van Cortina Modes al te merken: de
etalage is hoger, lichter en ruimer
geworden. Hetzelfde geldt voor de
entree van de zaak. Het interieur

heeft een ware 'facelift' ondergaan
en is daardoor meer open van opzet.

Show presenteert talenten

Private Vices en Wijnalda

ZANDVOORT - Twee Zand-
voortse deelnemers zullen van-
avond hun uiters.te best doen
om een plaats in de halve finale

van de Talentenshow te be-
machtigen. In totaal treden er
twaalf kandidaten in het Cir-

cus Zandvoort op.

De Zandvoortse band Private Vi-

ces is enkele maanden heropgericht
door Guido Weidema (bekend van
het eerste elftal van Casino/ZVM
Handbal). Alle leden van de band
zijn studenten aan de Universiteit

van Amsterdam. Private Vices wil de
Talentenshow als graadmeter ge-

bruiken om te zien of de muzikale
richting die gekozen is, aanslaat. In
maart komt hun eerste cd uit, geti-

teld 'Private Vices Exposed', waarop
uitsluitend composities staan van
Guido Weidema.

De tweede Zandvoorter die zijn

beste beentje, in de laatste voorron-
de, voorzet is de 55-jarige zanger
Douwe Wijnalda. Hij werkt bij de

afdeling Groenvoorziening van de
gemeente Zandvoort.
Acht kandidaten zullen vanavond

over gaan naar één van de halve fina-

les die op donderdag 19 maart en 2

april gehouden worden. De grote fi-

nale is op 14 april. Pas dan zullen de
kandidaten weten wie er met het
single-contract naar huis gaat.

Publieksprijs
In samenwerking met het Zand-

voorts Nieuwsblad wordt er onder de
toeschouwers van de Talentenshow
een publieksprijs verloot. Degene
die op één van de avonden onder-
staande volledig ingevulde bon inle-

vert, maakt kans op een zeer fraaie

publieksprijs. Tijdens de finale

wordt de prijs bekend gemaakt.
Kaartjes voor de Talentenshow

zijn verkrijgbaar voor vijf gulden bij

de kassa van het Circus Zandvoort.
Voor meer informatie over de avon-
den kan men terecht bij Luuk Has-
selman Produkties, Binnen Brou-
wersstraat 1 in Amsterdam, tel. 020-

6390932.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in

het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan
ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de
finale-avond van 16 april wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Wmmmm, geeft u meer!

Het assortiment kan nóg overzichte-
lijker gepresenteerd worden. Dat
wordt nog versterkt door de vijf
nieuwe 'units' in de zaak, waarop
kleding op kleur is gesorteerd. Com-
binaties zijn daardoor makkelijk te
maken.

Cortina Modes heeft nu tevens de
nieuwe voorjaarsmode in huis. Tot
de meest bekende merken dames-
kleding behoren onder andere: Ya-
rell, Hauber, Lady Arrow, Ravens en
- het romantische - Simon Jeffrey.

Voor de heren zijn er onder andere
de merken: Van Gils, Arrow en Bi-

son.

Het echtpaar Rutte, eigenaar van
de zaak, en de medewerksters Wil-

ma Koster en Lia van Huët hadden
zaterdag een enorm drukke dag met
de feestelijke heropening. De be-

langstelling voor het assortiment
blijkt groot.
Dat is bijvoorbeeld te merken aan de
modeshow van Cortina Modes, op 1
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maart in restaurant Queenie. Deze is

al lang volgeboekt.

Gasinstallaties
Vervolg van voorpagina

Paap: „De installaties in de dou-
ches moeten sowieso veranderen.
Het is gevaarlijk om de geiser in de
douche te hebben. Thuis mag dat
ook niet, maar op het strand is dat
altijd door de vingers gezien, omdat
er altijd wel kieren in de hokjes zit-

ten. Verder moeten ook de open
gastoestellen vervangen worden
door gesloten toestellen. Gesloten
gastoestellen halen hun zuurstof
van buiten en zijn dus veiliger."

Ondanks het begrip dat Paap
toont, geeft hij toe dat het strikt han-
teren van de voorschriften slecht uit-

komt: „Je maakt aan het begin van
elk seizoen een financiële planning.

De aanpassingen kosten veel geld en
daar had natuurlijk niemand op ge-

rekend. Je wordt eerst ontzettend
kwaad, maar het energiebedrijf
draagt verschillende oplossingen
aan, waardoor je geholpen wordt. Er
wordt wel gezegd dat de verbeterin-
gen investeringen zijn voor de toe-

komst, maar je moet het geld wel
kunnen ophoesten."

Het energiebedrijf heeft ook van
de strandpachters geëist dat zij hun
gasinstallaties laten goedkeuren
door officieel erkende installateurs.

Dat gebeurt bij het aanleggen van de
leidingen en als de strandtent afge-

bouwd is.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Ouderen-beleid

EMM toegelicht
ZANDVOORT - De Algeme-

ne Nederlandse Bond van Ou-
deren (ANBO) afdeling Zand-
voort heeft directeur Gerrit
Teunis, van woningbouwver-
eniging Eendracht Maakt
Macht, uitgenodigd voor een
informatiemiddag. Deze is op
donderdag 12 maart in het Ge-
meenschapshuis, aanvang
14.00 uur.

Teunis komt een en ander vertel-

len over het beleid van de woning-
bouwvereniging, met name over dat
deel dat gericht is op de huisvesting
van ouderen. „Daarin komen drie

aandachtsvelden naar voren", zegt

Teunis. „Nieuwbouw, woningtoewij-
zing en aanpassing van woningen".
Wat de nieuwbouw betreft, richt

EMM zich vooral op het neerzetten
van 'royale woningen', die de bewo-
ners in ieder geval voldoende leef-

ruimte geven. Het laatste jaar zijn er

nieuwe seniorenwoningen verrezen
op de hoek Vondellaan/Van Lennep-
weg, binnenkort worden de plannen
afgerond voor de locatie 'Benno-
heim'. De woningtoewijzing is vaak
een lastig punt en geschiedt door
EMM en de gemeente (van de laat-

ste is geen spreker uitgenodigd). Ur-
gentie en doorstroming spelen daar-
bij vaak een belangrijke rol. Dege-
nen die hard een andere woonruim-
te nodig hebben, èn personen die een
- veel gevraagde - woning achterla-

ten, maken vaak wat meer kans op
een nieuwe woning.
Een probleem bij nieuwbouw is

dat de huurprijs meestal een stuk
hoger ligt dan in de oude woning.
Daarnaast zijn de bouwmogelijkhe-
den in Zandvoort beperkt: niet ie-

dereen die een andere woning wil,

kan die ook krijgen. Voor ouderen
die zich in hun woning' niet meer zo
goed kunnen bewegen, bestaat nog
een andere oplossing dan verhuizen:
aanpassen van de woning. Ook over
die mogelijkheden zal Teunis een en
ander vertellen. En vragen staat vrij.

Man zeult

apparaten mee
ZANDVOORT - De politie heeft vo-

rige week H.T. uit Amsterdam aan-

gehouden in de Burgmeester Van Al-

phenstraat. De man, een bekende
van de politie, heeft zich de laatste

tijd verschillende keren schuldig ge-

maakt aan diefstal van goederen uit

bedrijven. De man voerde ook dit

keer een grote tas met zich mee,
waarin electrische apparaten wer-

den aangetroffen. De man had ook
een schotelantenne bij zich. De da-

der is overgebracht naar het politie-

bureau.

A c h t eï de s chermën
Dan Visser
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Ik werk met heel mijn zieF
ZANDVOORT - „Als ik er-

gens naar kijk, ontstaat er
soms iets bij mij. Iets wat ik
alleen maar kan schilderen".
Dat zegt schilder Dan Visser
over zijn manier van werken.
Dan Visser heeft vroeger in
Zandvoort gewoond, tot hij, na
zijn middelbare schooltijd,
verhuisde naar Huizen. Maar
de band met Zandvoort is er
nog steeds: zijn ouders wonen
hier. In de maand maart heeft
hij een tentoonstelling in de
Openbare Bibliotheek Zand-
voort.

Dan Visser, oud-leerling van de
Gertenbach Mavo, schildert tegen-
woordig landschappen, stillevens en
portretten maar heeft daarbij een
hele aparte stijl ontwikkeld. Bij op-
drachtgevers zorgt dat af en toe voor
verrassingen: „Die kunnen mijn
werk af en toe niet plaatsen", zegt
hij. „Maar ik werk dan ook met heel
mijn ziel en karakter als ik schilder.

Er komt een hoop emotie mee naar
buiten. Laatst zei een van mijn op-
drachtgevers dat hij 't werk heel
'apart' vond. Maar, ze zijn altijd wel
tevreden". Visser heeft, in verband
met de tentoonstelling, geprobeerd
zijn manier van werken op papier te

omschrijven. „Dat vind ik wel heel
moeilijk", geeft hij toe.

Kees Verwey
„Aan het eind van de jaren zestig

werd ik door Kees Verwey geïnspi-

reerd", vertelt Dan Visser. ,.Dat ge-

beurde in de tijd dat ik tekenles had
van Frans Funke, hij gaf les op het

Coornhert Lyceum te Haarlem.
Toen woonde ik in Zandvoort. Later

ben ik in Bussum gaan wonen en
momenteel is het Huizen. Ik ben
getrouwd en heb drie kinderen. Van
beroep ben ik telematica-adviseur.

Schilderen is een tweede natuur,

waar ik soms mijn vrije tijd aan be-

steed".
„Dat neemt niet weg dat er een

zekere aandacht voor mijn schilde-

rijen is ontstaan, wat leidde tot een
aantal exposities. Bij de laatste beti-

telde de Gooi & Eemlander mijn
schilderijen als 'krachtig en helder'.

Dat het echter ooit zou beginnen
met een publikatie in een Haarlem-
se krant in 1968, had ik nooit ge-

dacht. Het daarin afgebeelde schil-

derij werd ooit aangekocht door een
Zandvoortse familie, waarvan ik mij
de naam niet meer herinner".

Er zijn in die tijd meer schilderij-

en bij kennissen en medescholieren
terecht gekomen. Die zijn momen-
teel van unieke waarde, omdat die

toen al mijn filosofie van twee ver-

enigde ruimten tot uiting brachten.

• „Opdrachtge-
vers kunnen mijn

werk af en toe
niet plaatsen",
zegt Dan Visser.

Al werd dat in die tijd niet herkend.
ik bracht het op een nogal surrealis-

tische manier tot verbeelding. Mo-
menteel is dat realistisch. Zelf heb
ik nog twee olieverfschilderijen uit

die tijd overgehouden, èn mijn zus
heeft er nog een paar. Diverse schil-

derijen zijn zoekgeraakt".
Over zijn manier van werken zegt

hij: „Bij het schilderen stel ik mij er

niet op in om de werkelijkheid foto-

grafisch weer te geven. Maar frap-

pant is, dat er. ondanks dat ik mij
sensitief instel op de diepere tragiek
en emotie achter de dingen, altijd

weer een figuratieve afbeelding ont-

In de rubriek 'Achter de scher-
men' gaat het Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de
'mens' achter bekende personen
uit deze gemeente. Deze week
schilderDan Visser, die momen-
teel in de openbare bibliotheek
exposeert.

staat. Op die manier maak ik land-

schappen, stillevens en portretten.

Zo ook verwerk ik verleden en toe-

komst, rust en beweging, licht en
donker, rede en gevoel en materie en
ruimte tijdens het schilderen. In dat
laatste ligt bovendien mijn interesse
verscholen voor de astronomische
kant van de werkelijkheid".

„Ik ben nieuwsgierig naar wat ons
verteld wordt over hoe het fysische
wereldbeeld eruit ziet. Het intrigeert

mij dat de subatomaire wereld, onze
ontstaansgeschiedenis en de uiter-

ste grenzen van het waarneembare
heelal met elkaar te maken hebben.
Het intrigeert mij nog meer dat het
gebied buiten het heelal tot die van
filosofen en theologen gerekend
wordt. Indien de natuurkunde en
astronomie een bewijs voor een
kracht uit dat gebied konden leve-

ren, zou er sprake zijn van een twee-

de ruimte die verbonden is met het
heelal. Die gedachte is sterk van in-

vloed op de filosofie van waaruit ik

schilder. Hoewel woorden mij daar
te kort schieten, komt het in de
buurt van het sterk sensitief opstel-

len om twee ruimten te verenigen".

Tragisch
„Heel vaak zie ik onder de kleur

van de werkelijkheid een tragische

uitstraling verborgen liggen. Dat is

de reden dat ik mijn schilderijen

eerst in houtskool schilder. Want
houtskool is voor mij het symbool
van tragiek. Daarna schilder ik er in

kleur doorheen om met die tragiek

af te rekenen. Maar 'het zwarte'

moet onder de kleur uit gezien blij-

ven worden. Om dat te bereiken ge-

bruik in sponzen, soms een kwast en
ook wel mijn vingers of een stift.

Daarmee 'boetseer' ik aquarelverf

door de houtskool heen. Aan mijn
manier van schilderen heb ik een
naam verbonden: Duonisme. Niet te

verwarren met dualisme, want daar-

bij spelen steeds twee niet tot elkaar
herleidbare beginselen een rol. Bij

duonisme zijn juist wel twee begin-

selen tot elkaar herleidbaar. Duonis-
me is dan ook meer dan alleen maar
een manier van schilderen".
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>)La Bonbonnière

patisserie van
Tummers

en de overheerlijke

Leonidas bonbons.

Wij zijn geopend
woensdag t/m zondag

Haltestraat 39a
Zandvoort,

tel. 15584

» Dit weekend:

NOTENKNAR 4.60

7171®]

,- 10 MINI-
*> BOLLETJES

van 4.- voor 3?°

-Qckte jBakker jBaik
HOGEWEG 28, TEL. 12989

Wij zijn op zoek naar leuke

OPROEPKRACHTEN
in de leeftijd van ca. 20 tot 30 jaar,

voor de bediening van onze
Party en Evenementen Catering

New Enterprise, tel. 02507-30300.

PARTY- EN EVENEMENTEN CATERING

naat voor nleti... en zorgt voor alles I

Postbus 277
2040 AG Zandvoort

Tel. 02507-30300
Fax 02507-30300

<P
•V
tfvMnfy,

%*

De. Gjulie, j-oine

Voor gezellig tafelen

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932

Maandag gesloten. ^
Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.

Voor uw kopje koffie e.d.

note keus. Prima service...

antastische aanbiedingen!
of 50.- per maand

Panasonic
videorecorder

NV-F55 *hi-fi stereo VHS videorecorder

'eenvoudig programmeerbaar door

streepjescode leespen '4 videokoppen en

stationaire wiskop *8 programma's per

maand *audio dubbing 'auto head

cleaning *ind. afstandsbedienino

Pentax
reflexcameraset
P30T *compleet met Pentax

35-70 mm objectief en 260 A flitser

DDL 'automatische manuele belichtin

'sluitertijd 1/1000 sec. 'belichtings-

indicatie in zoeker *easy loading

'zelfontspanner.

649r

Zanussi koelkast
Z614/40 'inhoud koelgedeelte 127 liter.

vnesgedeelte 45 liter 'automatische

ontdooiing koelruimte 'deurdraairichting

omkeerbaar 'bovenblad van krasvast

kunststof 'binnenverlichting in

koelruimte.

'f..a35i:. f.

Ó79i-
of 30.' per maand

Hewlett Packard
Palmtop

HP95LX *'n nieuwe dimensie aan het

begrip "draagbaar" 'complete PC met
een gewicht van slechts 300 gram
'512 Kb Ram geheugen 'MS/DOS

Rom 3.22 'datacommunicatie/

memo/filer/systeem manager
'incl. Lotus 1-2-3 versie 2.2.

Miele
was/droogcombinatie

WT745 'centrifuge toerental

omschakelbaar 700 en 1 250 toeren

per min. '1/2 knop voor kleine beladingen

'automatische drogen na afloop van

wasproces 'speciale afkoelfase.

Philips autoradio
met CD

DC 980 'FM. MG en LG '2x25 Watt

'hjnuitgang 'fader *CD-speler met scan

en shuffle play '36 presets 'incl. anti-

diefstal slede.

Sony kleuren TV
KV C2521 *63cm flatsquare beeldbuis

'Black Trinitron 'on-screen display

'taalkeuze schakelaar 'teletekst met
4 pagina's geheugen *hi-fi stereo en

"space sound" 'incl. afstandsbediening.

Grundig KTV
T55-440 *55cm flatsquare beeldbuis

'60 voorkeuzezenders 'automatische zen-

derzoeker 'teletekst 'incl. afstandbediening,

Kenwood midiset
IH26 '2 x 35 Watt vermogen 'tuner met

20 voorkeuzezenders *7-bands

equalizers met geheugen voor 5 presets

'dubbel autoreverse cassettedeck met
Dolby B en high speed dubbing

'CD-speler met 1 -bit D/A convertor en

8x oversampling 'incl. 70 Watt 3-weg

b| 1 o en st I bede nq

BrightAT
personal computer
Specificaties: '80286 processor

kloksnelheid/16 MHz '1 MB Ram ge-

heugen '40 MB harde schijf (19 ms)
*3.5" drive (1 .44 Mb) en 5.25" drive

(1 .2 Mb) 'super VGA kleurenmonitor

'resolutie max

Fuji compactcamera
DL180 Tele'dubbel objectief: motorisch

omschakelen van 35 naar 55 mm
'verder volautomatisch fotograferen

'focus-lock en landschapsknop 'vele

creatieve mogelijkheden 'natuurlijk

compleet met drop-in filminleg.

Pt

Pelgrim fornuis
pEM24 'gas/electro fornuis 'infrarood

'ovendeur dubbel glas 'kookwekker

en vonkontsteking.

Zanussi droogautomaat
ZD150RL 'capaciteit 4,5 kg wasgoed

'reverserende trommel 'timer 0-120

minuten '2 instelbare temperaturen

of 30.- 'uitneembaar filter.

Philips stofzuiger
HR6530 '1 1 00 Watt 'electronische

zuigkrachtregeling 'berging voor

accessoires met 3 hulpstukken

'automatisch oprolsnoer.

Tefal stoomstrijkijzer
1648 Supergliss 'stoom 'spray

en extra stoomstoot

'supergliss zool.

Philips oplaadbare
shaver

*3-kops shaver 'uitklapbare tondeuse

'aanpassing 11 0/220 V.
Kodak, Fuji

enDixons

fotorolletjes

. 3 halen,*

2 betalen.

«eu^nfotoi

Effectieve |aarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 14 maart 1 992,

zolang de vooYraad strekt. Pri|s- en drukfouten voorbehouden

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

10



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 5 MAART 1992 .-.S/v

I^illegoms De Uil slachtoffer in hopeloze strijd

Weer zege Chess Society
ZANDVOORT - Ook in de

voorlaatste ronde van de com-
petitie van de Noordhollandse

:haak Bond waren, de Zand-
ortse schakers van Chess

Sbciety, wederom succesvol.
Ditmaal was het vijfde team
van het Hillegomse De Uil het
slachtoffer van de Zandvoortse
dadendrang. Ondanks dat de
einduitslag afgemaakt werd op
slechts 3,5 tegen 4,5 voor
Cjiess, streden de Hillegom-
mers reeds na een uur een ho-
peloze wedstrijd.

door Aaldert Stobbelaar

Gebrand op revanche ging Chess
vorige week maandag voor de twee-
de maal in acht dagen naar de bol-
lenstreek voor een ontmoeting met
de Hillegomse schaakvereniging De
Uil. De reden dat de Zandvoorters op
revanche belust waren, was dat het
tweede team van De Uil, Chess So-
ciety vorige week met 3-1 uit de be-
ker kegelde. Nu ging het echter om
de competitiewedstrijd tegen het
vijfde team van De Uil.

Kent Chess Society meestal een
wat moeizame start, deze wedstrijd
openden de Zandvoorters zeer

voortvarend. Op het derde bord pak-
te Hans van Brakel het, door zijn

tegenstander gedwongen geofferde
materiaal, met beide handen aan
zonder dat de Hillegommer daar
enige compensatie voor kreeg, het-

geen resulteerde in een snelle 0-1

voorsprong. Ook op de andere bor-
den verliep de strijd zeer voorspoe-
dig en bereikten zowel De Vries, Van
Kempen als Van Beek snel een ge-

wonnen stelling. Voor de koortsige
eerste bord speler Olaf Cliteur was
er dan ook geen enkele reden het
snelle rémise-aanbod van zijn tegen-

stander te weigeren. Dat bracht de
stand op 0,5 tegen 1,5 in Zandvoorts
voordeel.

Vorm zoek
Dat de naar z'n oude vorm zoeken-

de Kees Koper op het vijfde bord
verloor, waardoor de stand nog even
gelijk getrokken werd, deed eigen-
lijk al niet meer ter zake. Vrijwel
meteen na deze nederlaag verzilver-

de Ben de Vries namelijk op het
tweede bord zijn in de opening ver-

kregen voordeel. Chess kwam daar-
door op een 1,5 tegen 2,5 voorsprong.
De overige vier partijen waren bij

de tijdcontrole nog niet beëindigd.
Op het derde bord had Ton van
Kempen, na enkele remises, duide-
lijk zijn 'killer-instinkt' teruggevon-
den. Van Kempen dwong zijn tegen-
stander halverwege de partij materi-

aal te geven om de monarch te red-

den en bereikte zodoende bij de tijd-

controle een gewonnen stelling.

Ook de stelling van de zeer goed in
vorm zijnde Hans Drost, spelende
op het zesde bord, liet weinig te wen-
sen over. De Chess-voorzitter, die
het bevel over de zwarte stukken
voerde, trok aan het eind van de ge-

lijkopgaande partij het initiatief

naar zich toe en haalde ook in zeer
gunstige stelling de tijdcontrole. Op
bord zeven verliepen de zaken voor
Peter van der Beek eveneens naar
wens terwijl op bord acht Simon
Bosma een zeer onduidelijke stel-

ling had bereikt. Uiteindelijk accep-
teerde teamleider Olaf Cliteur het
voorstel om alle vier partijen in rem-
sise te beëindigen waardoor de zege
van 3,5 - 4,5 een feit werd.

Leiding
Door dit resultaat gaat Chess nog

steeds aan de leiding. De eerste
plaats wordt echter gedeeld met
SVS uit Schalkwijk, dat een be-
nauwde 3,5 tegen 4,5 zege behaalde.

Op vrijdag 20 maart aanstaande
speelt Chess Society de laatste com-
petitie wedstrijd in eigen huis tegen
nummer drie van de ranglijst Sant-
poort 2. Indien Chess en SVS gelijk

eindigen zal er een beslissingswed-
strijd plaats vinden op neutraal ter-

rein. '

Spiers enEmmert trekkenfel van leer

Volop spanning bij Bridgeclub
ZANDVOORT - De leden van

de Zandvoortse Bridgeclub
hebben inmiddels de tweede
wedstrijd in de vierde competi-
tie gespeeld. Het waren vooral
mevrouw Spiers en de heer
Emmen die fel van leer trok-
ken. Met een score van maar
liefst 63,57 procent werden zij

eerste, terwijl alleen mevrouw
De Leeuw en de heer Braun
nog enigszins in de buurt kon-
den blijven. In de overige lij-

nen heerste er nog volop span-
ning.

Het is dus niet verwonderlijk dat
na twee wedstrijden Spiers/Emmen
de eerste plaats innemen, gevolgd op
de tweede plaats door De Leeuw-
/Braun. Deze twee paren hebben al

een ruime voorsprong op de rest van
het veld.

Het echtpaar Van der Meulen
speelde op de tweede bridgeavond
aanmerkelijk beter dan een week ge-

leden. Zij eindigden op de eerste
plaats met een goede score van 57,14
procent. Met deze score werd de po-
sitie in de B-lijn behoorlijk verbe-

terd. Tweede werden de heren Over-
zier en Van der Staak. Dit koppel
staat ruimschoots aan de leiding in

de B-lijn, gevolgd door de dames
Gotte en Koning.

C-lijn

Mevrouw De Vries en de heer
Saueressig bevalt het klaarblijkelijk

toch niet goed in de C-lijn, want zij

doen er alles aan om terug te keren
in de B-lijn. Met een percentage van
maar liefst 65,10 eisten zij de eerste
plaats op. Tweede, op een behoorlij-

ke achterstand werden de dames
Rudenko en Rudolphus. De eerste
plaasts is nu voor De Vries/Saueres-
sig, terwijl Rudenko/Rudolphus
tweede zijn.

In de D-lijn Kaalden de dames Van
Duijn en Veldhuizen weer flink uit

met een score van 61,02 procent. In
de eerste wedstrijd hadden zij ook al

goed gescoord. Het lijkt er dus op
dat dit paar goede kansen heeft op
promotie naar de C-lijn. Tweede
werden de dames Kalff en Polm.
Kalff/Polm moet het toch eens luk-

ken te promoveren. De D-lrjn wordt
aangevoerd door Van Duijn/Veld-

huizen en de dames Van Leeuwen/S-
legers bezetten de tweede plaats.

In het bridgedistrict Kennemer-
land neemt de Zandvoortse Bridge-
club met vijf viertallen deel aan de
viertallencompetitie. Voor ZBC 1,

bestaande uit de paren Emmen-
/Spiers en De Leeuw/Braun en spe-

lend in de tweede klasse, was dit

seizoen bijzonder succesvol. Het
Zandvoortse topteam eindigde op
een eerste plaats en speelt nu pro-
motiewedstrijden naar de eerste
klasse van het district. Ook ZBC 5,

bestaande uit Overzier/Van der
Staak en Bakker/Brandse, doet het
goed. Promotie naar de derde klasse
zit er nog duidelijk in. Informatie
kan verkregen worden bij de wed-
strijdleider de heer H.Emmen, tele-

foon 18570 (alleen 's avonds).

ZVM geeft winst
in slotseconden
uit zijn handen
ZANDVOORT - Het leek

erop dat Zandvoortmeeuwen
twee belangrijke punten mee
naar Zandvoort zou nemen.
Tot enkele seconden voor het
einde leidden de Zandvoorters
met 0-1. Een laatste doelpoging
van Concordia leverde een niet
meer verwachte tegentreffer
op waardoor de teams alsnog
tot een 1-1 gelijkspel kwamen.

Zandvoortmeeuwen trad aan nog
steeds zonder Schoorl, De Boer en
Ramkema, waardoor wederom de
achterhoede werd aangepast. Dat le-

verden de Zandvoorters niet al te

veel problemen op, aangezien met
de wind in de rug de aanval werd op
gezocht. Toch is het windvoordeel
vaak te verwaarlozen, omdat de bal
meestal te hard wordt gespeeld. De
Zandvoorters vuurden een paar af-

standsschoten af, waaraan de juiste
richting ontbrak. Echt grote kansen
kreeg Zandvoortmeeuwen niet. Ook
Concordia was niet bij machte een
gevaarlijke aanval te plaatsen, waar-
door het spel zich veelvuldig op het
middenveld afspeelde.
In de tweede helft had Zandvoort-

meeuwen totaal geen last van het
windnadeel. De combinaties verlie-

pen nu een stuk beter. Na een kwar-
tier voetballen zou Zandvoortmeeu-
wen een verdiende voorsprong ne-

men. Na een goede aanval over

rechts, bereikte Peter Steegman de
vrijstaande Mare van der Berg.
Voordat deze kon uithalen werd hij

in het strafschopgebied neergelegd.
De toegekende strafschop werd
door Jos van der Meij in een doel-

punt omgezet: 0-1.

Achterstand
De Hillegommers moesten toen

komen om te trachten' de achter-

stand weg te werken. Er ontstond op
het Zandvoortse doel een behoorlij-

ke druk, doch de beste kansen wa-
ren voor de Zandvoorters. Bij snelle

uitvallen kregen Peter Steegman,
Jos van der Mey en Mischa Tibboel
goede kansen om de score te vergro-

ten, doch het gelukte niet. De over-
winning had toen voor de Zandvoor-
ters al veilig gesteld kunnen worden.
Daardoor bleef Concordia in een

goed resultaat geloven. Zoals hier-

boven reeds vermeld slaagden de
Hillegommers erin om vlak voor het
einde de gelijkmaker te forceren. De
scheidsrechter liet nog wel aftrap-

pen, maar floot kort daarna voor het
einde waarna de Zandvoorters te-

leurgesteld het veld verlieten.

„Het was een behoorlijke dom-
per", stelde coach Richard Bruijn-
zeel. „De overwinning leek binnen te

zijn. We hadden het echter eerder
moeten afmaken. Win je dan staan
we goed en kan je de laatste wedstrij-

den wat gemakkelijker voetballen".

Lions niet opgewassen
tegenJBC Noorderhaven
ZANDVOORT - Tegen het

sterke JBC Noorderhaven uit
Julianadorp was het jongens
juniorenteam van The Lions
niet opgewassen. De jeugdige
Zandvoortse talenten gingen
met 80-90 ten onder, ondanks
de knappe inbreng van Robin
Keiler. Keiler was goed voor
een puntentotaal van maar
liefst 34.

Vooral ae eerste vijf minuten van
deze basketbalwedstrijd is Lions
noodlottig geworden. Door de zone-
press werd Lions in verlegenheid ge-
bracht,, waardoor JBC Noorderha-,
ven een gat sloeg van tien punten.'
[Me klap kwam Lions niet meer te
boven. De achterstand werd soms

wel verkleind tot zes punten, maar
de bezoekers beschikten over een
degelijke ploeg en hielden de strijd

onder controle. Ruststand 34-45.

In de tweede helft leek de strijd

snel beslist toen JBC Noorderhaven
vlot uit liep naar 52-70. Lions bleef

zich dapper verzetten en kwam op
wilskracht gedeeltelijk terug. Toch
konden de Zandvoorters niet onder
de press van JBC Noorderhaven
vandaan komen. De eindstand werd
bepaald op 80-90.

„Het is geen schande om van deze
ploeg te verliezen", meende coach
Rob Benjamins. „We konden niet

genoeg weerstand bieden en konden
niet onder de press vandaan komen.
Er valt in deze competitie niet veel
meer te behalen voor ons>.".

Duel om de bal in vriendschappelijke wedstrijd. Foto Bram Stijnen

Buurtverenigingen komen voor het eerst tegen elkaar uit

Z75 overklastZVM in oefenpartij
ZANDVOORT - In de

meeste gevallen wordt
er over een vriendschap-
pelijk oefenduel weinig
gerept. Nu echter wel
een bericht aangezien
het unieke feit zich af-

speelde dat twee Zand-
voortse voetbalvereni-
gingen, en tevens sinds
vorig jaar buren, voor
het eerst tegen elkaar in
het veld kwamen. Daar-
bij bleek Zandvoort'75
een klasse en soms wel
twee klassen beter dan

het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen en
won dan ook met 7-2.

Toch was het voor beide
teams een nuttige oefenpar-
tij. De sfeer in het veld was
bijzonder goed en bovendien
werd er goed gevoetbald. In
de eerste helft was Zand-
voort'75 veruit de betere
ploeg. Dat leverde in tien mi-
nuten al een 2-0 voorsprong
op door een kopbal van Bert
van Meelen en een lob van
Rob Koning.
Zandvoortmeeuwen liet in

de eerste helft nogal wat ste-

ken vallen en mocht blij zijn

dat de schade niet verder op-
liep dan vijf doelpunten in
het totaal. Wederom Rob
Koning en Robin Castien
zorgden voor 4-0. Paul Lon-
gayroux kon zijn zelfver-

trouwen opkrikken door een
werkelijk schitterend doel-
punt te scoren. Hij onder-
schepte een foutieve pass in
de Meeuwen defensie en
knalde toen vreselijk hard
de bal in de kruising: 5-0.

Aanvallend kwam het team
van trainer Alex Heesemans

niet verder dan een harde
schuiver van Wim Buchel,
die door doelman Pierre Vis-

ser onschadelijk werd ge-

maakt.
De eerste vijfentwintig mi-

nuten van de tweede helft

waren voor Zandvoortmeeu-
wen. Zandvoort'75 nam gas
terug waardoor de Meeuwen
gelegenheid kregen aanval-
lend wat gevaarlijker te wor-
den. Een vrije trap van Wim
Buchel verdween in het doel
en Henk Gaus maakte er
zelfs 5-2 van. De mannen van
trainer Gerard Nijkamp na-

men in het laatste kwartier
het heft weer in handen en
voerden de stand op naar 7-

2. Alleen Paul Longayroux
wist tweemaal te scoren uit

nog vele kansen.
Niet alleen op het veld ver-

stonden de teams elkaar
goed ook na afloop werd de
goede sfeer tussen de teams
nogmaals bevestigd. De
sponsor van Zandvoort-
meeuwen zorgde voor leven-

de muziek, terwijl de spon-
sor van Zandvoort'75, voor
een lekker hapje had ge-

zorgd.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

1 c
Filmprogramma van 6 tot en met 12 maart

DAGELIJKS OM 13.30 uur

DE REDDERTJES IN KANG0ER0ELAND
Kaarten tot 12 jaar a ƒ 9,00

volwassenen a ƒ12,50

CHARLIESHEEN CARYELWES

VALERIA GOLINO LLOYD BRIDGES

ER HANGT IETS LEUKS

IN DE LUCHT.

Van dezelfde makers

als de films

"Airplane"&"NakedGun".

DEMOEDER
VAN ALLE FILMS!

JCRYER KEVIN DUNN' BILLIRWIN.

5SS BILL BUTLER, »sc S8SPATPR0FT

nnr»5?5ïBmiHïr
N S&ECTED TVEATHES

C0L0R BY DELUXE |KuS^I
T 1931 Twentiem Ceniurv Foi ïiflBBDBKEl

r&CANNON FILM DISTRIBUTORS

SUSAN Pütül
geenïJdïvis^

"Opwindend, gevneijg;

grappig e$ prachtig

geacfeert."
OAlfrTaEGRAPH

PATHE ENTERTAINMENTm™
,PERCYMAlNn»« L»
vRlDLEYSCOn,»,-^-

Uitgebracht door UIP (Netherlands) bv

Dagelijks om 15.30 en 19.00 uur

HOT SHOTS
Kaarten tot 12 jaar ƒ9,00

Volwassenen / 12,50

Dagelijks om
21.30 uur

THELMA & LOUISE
Kaarten a ƒ12,50

DONDERDAG 5 MAART GROTE TALENTENSH0W
AANVANG 20.00 uur KAARTEN a ƒ 5,00

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Zandvoortse Schaak Club neemt
een lichte voorsprong op SVS
ZANDVOORT - Vorige week

donderdagvond trad het team
van de Zandvoortse Schaak
Club aan tegen het achttal van
de Schalkwijkse Schaakvere-
niging. Dit team staat onder
aan de ranglijst en de verwach-
ting was dat een gemakkelijke
zege zou worden behaald. Vier
partijen werden afgebroken.
Het zal moeilijk worden, maar
de 2,5 tegen 1,5 voorsprong kan
zeker omgezet worden in mini-
maal een gelijkspel.

Het was een drukke clubavond bij

de Zandvoortse Schaak Club. Meer
dan veertig leden waren aanwezig
om aan de diverse activiteiten deel
te nemen. Een achttal Zandvoorters
speelden de zesde externe competi-
tie wedstrijd van de NHSB tegen het
team van Schalkwijk. Schalkwijk
heeft er alles aan gedaan om van de
onderste plaats af te komen. Voorlo-
pig staken Edward Geerts en Piet

SPORTAGENDA
VOETBAL
Zaterdag: Zandvoortmeeuwen - NAS
14.30 uur, complex voormalige cir-

cuitterrein.

Zondag: Zandvoortmeeuwen
Heemstede 14.30 uur, complex voor-

malige circuitterrein.

ZAALHANDBAL
Zondag: 13.30 uur Casino-ZVM da-

mes - Concordia, in de Pellikaanhal.

14.40 uur Casino-ZVM heren - Alk-

maar, in de Pellikaanhal.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:

19.00 uur Zandvoortmeeuwen B-jun.
- DSC'74, 19.45 uur Trefpunt - TZB,
20.40 uur Zandvoort Noord dames -

Dry CR., 21.25 uur Zandvoortmeeu-
wen - Nachtwacht, 22.20 uur Zand-
voortmeeuwen - Tum Tum vet.

Maandagavond in de Pellikaanhal:

20.45 uur Bad Zuid/Zandvoort
Noord - Carillon Boys, 21.40 uur Ni-

hot/Jaap Bloem Sport dames - Scho-

ten, 22.20 uur Zandvoort Noord 2 -

BSM 2.

Inbrekers slaan

slag in Zandvoort
ZANDVOORT - Inbrekers zijn

deze en vorige week actief geweest in
verschillende Zandvoortse wonin-
gen. Donderdag maakten criminelen
een stereo-installatie buit. De daders
waren binnen gekomen door een bo-
venlicht te forceren. Dezelfde dag
was een broodjeszaak in het cen-
trum slachtoffer van ongewenst be-
zoek. De inhoud van de gokkast
werd meegenomen.
Op maandag werd een woning

door inbrekers bezocht. De daders
hadden zich toegang weten te ver-

schaffen door met grof geweld de
voordeur te forceren. Het hele huis
werd doorzocht.

Termes daar een stokje voor. Zowel
Geerts als Termes wisten door listig

spel, snel een voorsprong op te bou-
wen en twee belangrijke punten te
scoren. Lindeman nam het zekere
voor het onzekere en deelde de pun-
ten met zijn directe tegenstander.

Moeilijker verging het Mare Kok
op het achtste bord. Na twee en half
uur spelen moest hij zijn partij opge-
ven. Totaal vier partijen werden niet
uitgespeeld omdat de minimale
speeltijd en zetten verstreken wa-
ren. Volgende week donderdag-
avond moeten Twint, Ayress, Van
Eijk en Van der Meijden opnieuw
aan de bak in het Gemeenschaps-
huis.

Interne competitie
Voor de interne competitie wer-

den negen partijen gespeeld De uit-

slagen daarvan waren: Schelvis-Mol-
lerus 0-1, Klijn-Frederkmg 1-0, De
Oude-Choi 1-0, Heitkomg-Schilt-
meijer 1-0, Paap-Dambrmk 0-1,

Gude-Van Elk 0-1, Franck-Roele 0-1,

Marquenie-Handgraaf 0-1, Berk-
hout-Gorter remise. De afgebroken
partij uit de 19e ronde van Louis
Dambrmk tegen John Ayress werd
na voortzetting in winst voor Dam-
brink omgezet

Bekerstrijd
De Zandvoortse Schaak Club

komt op maandag 16 maart m de
bekercompetitie uit tegen De Ven-

nep uit Nieuw Vennep. Een viertal

spelers gaat dan op bezoek in de
Haarlemmermeer om de Zandvoort-
se kleuren te verdedigen. Deze com-
petitie werkt met een zogenaamd
'knock-out' systeem Bij verlies is

het meteen afgelopen.

Op zaterdag 7 maart aanstaande
zal een viertal leden van de Zand-
voortse Schaak Club deelnemen aan
een Rapid-toernooi in Heiloo. In di-

verse speelsterkten en klassen zul-

len Schiltmeijer, Geerts, Handgraaf
en Van der Meijden aan dit meestal
sterk bezette toernooi deelnemen.

Jeugd
De Zandvoortse schaakjeugd

kreeg vorige week de vierde schaak
les. Vijftien leden namen de lessen
goed in zich op en zullen in mei
examen afleggen voor de diverse di

ploma's. Vanavond is er vanwege d{

krokusvakantie, voor de jeugd geer
schaak clubavond.

STANDEN
VOETBALCLUBS
Derde klasse KNVB zaterdag
Zandvoort'75
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DE PEUGEOT 205,

NU/MET Fl.OOÖ,^ AANGRATIS.

ACCESSOIRES NAAR KEUZE,

:

;

.' OF: NU HALEN, /

1 SEPTEMBER PAS BETALEN;

De Peugeot 205 is een gelau-

werde auto Winnaar van vrijwel

iedere rally en competitie. Leuk

voor Peugeot, zult u zeggen. Maar zit

er voor ü ook winst in?

Welzeker. Allereerst de ge-

ruststellende gedachte dat u in een

auto n|dt die tot en met gepiczen,

en dus door en door bewezen is

Dat blijkt ook uit de competitie

-af i.Ff.oi i ri BlDB-reri [N i

r rA PIJ MiD 1)^ BU 36 '

waarin wij al ]aren uitstekend

scoren door zéér laag te eindigen:

het autokostenonderzoek van de

Consumentenbond
Tijdelijk presteert de Peugeot

205 nóg meer voor zijn prijs.

Want als u tussen 1 februari

en 1 april van dit jaar een nieuwe

Peugeot 205 personenauto koopt

èn registreert, dan kunt u kiezen.

Wij bieden u dan ter waarde

van maar liefst f 1.000,- gratis acces-

soires naar keuze aan (inclusief

montage). Of als u dat liever heeft,

een van de twee aantrekkelijke

financieringsregelingen'.

Nu halen en pas op 1 sep-

tember van dit jaar betalen. Danwei
een lening met een bijzonder lage

rente (vanaf 8,9% effectief op jaar-

basis over de de eerste f 10.000,-

bij een looptijd van 24 maanden).

Er is al een Peugeot 205

vanaff21.940,~.

Als u meer wilt weten, heten

wij u uiteraard van harte welkom
in onze showroom.

JE VOELTJE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT 205.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

m PEUGEOT_
•riX^JB h\ \ tMlw I I ( il) \\ i /

Bruiloft

Party

Bedrijfsfeest
Partycentrum Soc.

De Manege
is v.a. 1992 geheel
vernieuwd orrhieder

feest tot 350 pers.

perfect te kunnen
organiseren

Vr. vrijbl. docum. of

bel Zandvoort
02507-16023

Fa. Frank
Dakbedekkings-

bedrijf

Gespecialiseerd in

alle soorten

dakbedekking,
leien, pannen,
zink-en platte

daken.

Tevens rep. van
dakgoten.

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Tel. 02507-30890
023-343542 '

D-iWMIst IIOI'W l(

MOTORRIJSCHOOL

GOEDE
VOORJAARS-
AANBIEDING

MOTORRIJLES
"Ie 5 lessen a ƒ32.50
Vervolglessen ƒ 45.00

Les met Suzuki 450 cc

BEL NU! 02507-14420

TROELSTRASTRAAT 34

ZANDVOORT

DE GROOTSTE EN

GOEDKOOPSTE i-

LEREN MOTORJACl
dames/heren uitvoering

ALIA
LEATHER WEAR BV

v/h Dankers

10.000 STUKS LEDEREN KLEDING
Lederen basebailjacks nu 159;-

3/4 Dames en herenjassen va. 189;-

Lederen jurken va, .98;*

Lederen motorjassert en broeken va. 159,«

Lederen en suède mini rokjes va. 79,-

Lederen broeken en rolden va.
,

89.»

Suède dames- "en herenjacks va,
'-

98,*

Suède en lederen Rarka.'S d/h'va
'

299,*

INRUIL LEDER/BONT M0GËWX. GESWEME BCTtt'lW HOBaiK.
REISKOSTEN WORDEN BIJ AAJtKOOP «BMED, • -

,

','

NIET GELDIG BIJ SPECIALE AAWHHBWiBt. - \ >< '

VESTIGINGEN IN: •.

ANTWERPEN -BAARLE' HERTOG •

; BALEN ' BLANKEBERGE - GENK'-
'

LOMMEL - LUIK - OLEN - OPHÖVEN-
ST.JORIS WINGE - VROENHOVEN.
HELMOND - SLUIS - HULST - PUTTE -

BAARLE NASSAU. .;.'.

ZONDAGS GEOPÉWïw;
ZANDVoort. SCHEVENINGEN PU7TF

SLUIS - HULST - BAARLF Mflwa. .
"

|tL. 04920-22923
i

ZANDVOORT, HALTCSTBMT 11, > .
< - „",-

TEL: 02507-14642 fcQOflavond geopend -
^ ,

SCHEVENINGEN, PALACE PROMENADE 990^5,

TEL: 070-3515001 koopavond geopend

HELMOND, HURKSESTRAAT21,

TEL: 04920-22923 koopavond geopend.

Veilinggebouw

De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks

geopend voor

in- en verkoop;

ook voor

inzending

goederenveiling.

Inl. 12164
Gasthuisplein

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

SINGER
NAAIMACHINES

PRINSENHOFSTRAAT. 7 -2S025O7-2O072.
t/o garage versteege .

Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN

P.E.M. Stokman BIASBAND
reparatie alle merken FOURNITUREN
VERMAKEN VAN KLEDING

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.

Werkplaats Schelpenplein.

SECEUROP
SERVICES

is een onderdeel van Seceurop Beheer
B.V. en verzorgt dienstverlening ten

behoeve van overheid en bedrijven met als

sleutelwoord kontinuiteit

Na ontvangst van uw brief nodigen wij u
uit voor een persoonlijk gesprek waarbij

wij u volledig informeren, heeft u nu
vragen, belt u ons dan even en vraag naar

Dirk van Meer, ons telefoonnummer is

020-6690801
Seceurop Services B.V.

afd. werving en selektie

Postbus 9021
1006 AA Amsterdam

Seceurop Services B.V. richt zich met haar dienstverle-
ning met name op de regio Amsterdam, een van de aktivi-

teiten is de uitvoering van receptietaken. Onze receptio-
nistes dragen naast de normale receptiewerkzaamheden
zorg voor het aspekt beveiliging en risicobeheer. Het unie-
ke bij deze vorm van dienstverlening is dat de dames een
(deels interne) opleiding krijgen die geen enkele andere
werkgever kan bieden.
Voor vele opdrachtgevers is deze unieke kombinatie
reden om de zorg voor hun receptiediensten aan Seceu-
rop Services B.V. toe te vertrouwen, veelal naast uitbe-
steding van beveiligingstaken aan een van de andere Se-
ceurop bedrijven.

Teneinde te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar
deze unieke vorm van dienstverlening zoeken wij kontakt
met

RECEPTIONISTES
die al enige ervaring hebben en er naar uitzien hun vak
wat meer dimensie te geven. Daar wij voor meerdere op-
drachtgevers receptietaken verzorgen is het begrip „da-
gelijkse sleur" bij ons onbekend.

Na gebleken geschiktheid is promotie naar de funktie van
SECURITY HOSTESS bij Seceurop Nederland B.V. mo-
gelijk.

Wilt u meer weten over hetgeen Seceurop Services u kan
bieden en voldoet u aan de volgende voorwaarden, dan
verzoeken wij u een kort briefje te schrijven aan neven-
staand adres, met daarin vermeld:
- uw persoonlijke gegevens
- uw opleiding(en) en eventuele werkervaring
- uw motivatie om naar deze funktie te solliciteren
- opgave waar en wanneer u telefonisch bereikbaar bent
- een recente pasfoto

De voorwaarden die wij aan onze medewerksters stellen
zijn:

- opleiding op MAVO-niveau
- leeftijd tussen 20 en 35 jaar
- bereidheid tot het volgen van interne opleidingen
- goede beheersing van de Nederlandse taal
- liefst in het bezit van rijbewijs'

B

- woonafstand vanaf Amsterdam niet meer dan 30 kilo-

meter
- flexibele en dienstverlenende instelling

Aanstelling geschiedt in principe op basis van een vaste
arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 40 uur per week, in

overleg is parttime aanstelling mogelijk.

GOEDE MERKKEUKENS RECHTSTREEKS

UIT DUITSLAND:
bekoorlijk voordeliger!!

LANGE ZATERDAG

L/»JMmrlT'iIflBI!l!l'J

l^aebpénd yan'9.00^ 18:00 uur

,

Een dagje uit naar
Duitsland en tegelijkertijd

voor de

kopen. ^S»
eter kan ^L.
het niet! ^j

4-3 Wkm
Vraag naar:

Q Onze katalogus

Q Gratis bezoek thuis+offerte

Q Gratis en vrijblijvende offerte volgens

bijgaande tekening (s v.p. merk vermelden)

Naam

Adres .

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Stuur deze bon naar. Postbus 733, 7600 AS Almelo

S'Wllkon; -

.•levort«lle
:>'' bekends top-'. :

^ merk»n. Bovon-
,; dlan lev«ren we
ivrkéuken» uit eigen
&ïtBbrtèki:.

;;VfV

Showroom: Industrieterrein D 4476 Werife (D). of bel rechtstreeks

met onze Nederlandse afd. 09-49595120818 - Fax 09-4959512867

Wij staan weer geheel klaar

voor uw

BELEGDE
BROODJES

en

CATERING-
OPDRACHTEN

BROODJE BURGER
geopend dagelijks 11 00-01 00

s nachts, vri] en zat

11 30-03 00 's nachts
Dinsdag gesloten

SCHOOLSTRAAT 4,

tel. 18789

Autorijschool

PHIL WAANING

Ook voor '

• Seniorentraining

• Overwinnen
angstgevoelens

Kostverlorenstr. 70
2042 PK Zandvoort

Tel. 12071

Postcode Loterij helpt Liliane Fonds

Toch kans voor kans
loze kinderen

ji

Het Liliane Fonds, laai gehandicapte kinderen niet in de regen

staan. Zo kreeg Mario uit de Filipijnen - geboren zonder
handen en voeten - speciale schoenen.

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van
de Postcode Loterij?

Heeft u de postcode-
cijfers 7775 (Lutten),

8325 (Vollenhove) of

9421 (Bovensmilde)?
Dan kunt u zich

aanmelden voor de
volgende opnamen van

Hitbingo. Bel op week-
dagen tijdens kan-

tooruren 02977-47006
en ga een gezellig tv-

dagje uit!

In vele ontwikkelingslanden leven

kinderen in grote armoede. Voor
gehandicapte kinderen is het leven

daar nóg zwaarder. Gelukkig zijn

er organisaties als het Liliane
Fonds die de helpende hand
bieden.

Niet minder dan tachtig procent van
alle gehandicapte kinderen leeft in de
derde wereld. Hun ouders zijn arm,
en de kinderen zijn vaak ondervoed.
Daardoor zijn ze extra vatbaar voor
infectieziekten als TBC en polio. Als
zo'n kind de ziekte overleeft is het

vaak gehandicapt.

Door de armoedige omstandigheden
hebben deze kinderen weinig kans op
medische revalidatie, op scholing, en

op een zelfstandig bestaan.

Gewoon: helpen
In 1980 richtte Lieke Brekelmans-
Gronert het Liliane Fonds op. Een
groot aantal artsen, zusters en
fysiotherapeuten schrijven elk jaar

naar het fonds en vragen om hulp.

Voor een operatie, een prothese, een
gehoorapparaat, een bril, een paar
beugels. Voor schoolgeld of een
vakopleiding, of voor speciale ge-

reedschappen. Door nauw samen te

werken met deze mensen heeft het

Liliane Fonds duizenden gehandi-
capte kinderen rechtstreeks en doel-

treffend kunnen helpen. En het fonds

is vast van plan hiermee door te

gaan. Want ieder kind heeft immers
recht op een volwaardig bestaan. En
dat geldt zeker voor gehandicapte
kinderen. Zij hebben onze zorg en
steun nodig. Daarom geeft de
Postcode Loterij het Liliane Fonds
financiële steun. Hulp die mogelijk
wordt gemaakt door uw deelname
aan de Postcode Loterij. Want mens
en natuur gaan ons allemaal aan.

Daarom is uw deelname zo be-
langrijk. D

De winnende
Hitbingo-

nummers \ran
25 februari:

I 17 23 29 41
3 18 25 30 42
II 19 26 31 44
12 20 27 35 45
15 22 28 40

Bent u nóg
geen

deelnemer^
Vul dan snel
de bon in en
dóe mee!

Naam:_

Adres:

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de vele prijzen.

, Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande

rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van

het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

1 lot (ƒ 1 0,-) per maand loten (a ƒ 1 0,-) per maand
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

dhr. O mevr.

Postcode:
i i i i i— i | i

Plaats:

Postbanknummer: Banknummer:

150.92.03

Datum: Handtekening:

NATIONALE

tP@@TT(g(Q)®[l
III LOTERIJ lil

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

_J
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Kunst door
gehandicapten
ZANDVOORT - In Nieuw Unicum

is momenteel een expositie te zien

van schilderijen die gemaakt zijn

door lichamelijk gehandicapten. De
tentoonstelling is te zien in de ont-
vangsthal.

Een aantal werken is vervaardigd
door Johannes Hendricus Bus-
chgens (1906-1990), oorspronkelijk
circusartiest, tot hij in 1944 als

krijgsgevangene een ernstig ongeluk
Kreeg. Daarna heeft hij door zijn

schilderijen de bijnaam 'Schilder

van het circus' verworven. Zijn wer-
ken waren onder andere in Berlijn te

zien. De tentoonstelling is vorige
maand geopend door de clown Didi,

oftewel Dick Hoezee.

Vijftien jaar

exposities
ZANDVOORT - In het Cultureel

Centrum Zandvoort is tot en met
zondag 22 maart de tentoonstelling
'154 exposities' te zien. Deze bijzon-

der gevarieerde expositie is een te-

rugblik op vijftien jaar tentoonstel-
lingen in Zandvoort. Van elke aparte
expositie in het Cultureel Centrum
is een stukje teruggeroepen.
Degenen die de smaak te pakken
hebben gekregen, kunnen ook bij de
Verenigde Spaarbank aan de Grote
Krocht 38 gaan kijken. Daar is een
klein deel van de tentoonstelling on-
dergebracht. Het Cultureel Cen-
trum Zandvoort is dagelijks ge-

opend van 13.30 tot 16.00 uur, de
Verenigde Spaarbank op werkdagen
van 9 tot 17 uur, vrijdags ook van
18.30 tot 20.00 uur.

André van Duin
ZANDVOORT/VELSEN - André

van Duin houdt dinsdag 10 en
woensdag 11 maart twee extra voor-
stellingen met zijn revue in de Stads-
schouwburg Velsen.
De kaartverkoop voor beide extra
voorstellingen is inmiddels gestart.

Entreeprijzen vanaf vijftig gulden.
Inlichtingen: Stadsschouwburg Vel-
sen, tel. 02550 - 15789.

TC kust O.
I E» keur OC

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Verzamelbeurs Zandvoort
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de Louis Da-

vidsstraat wordt zondag 8 maart de maandelijkse Verzamel-
beurs Zandvoort gehouden. Deze is geopend van 10 tot 5 uur, de
toegang is gratis.

De beurs is waarschijnlijk voor veel meer mensen interessant dan alleen

voor verzamelaars. Met name doordat er ook een rommelmarkt is, waarop
vaak van alles is te vinden, vooral voor de echte 'snuffelaars'. Daarnaast zijn

er ook voor treinliefhebbers vast interessante aanbiedingen. Op de beurs
zijn locomotieven, wagons en rails te koop, maar ook fotomateriaal zoals
prentbriefkaarten van treinen, trams en stations.

De andere verzamelaars kunnen hun hart ophalen met de vele bekende
en minder bekende verzamelobjecten, zoals: postzegels, munten, prent-
briefkaarten, speldjes, grammofoonplaten, telefoonkaarten, poppen, boe-
ken, oud handwerk gereedschap, antiek, curiosa. Op de beurs zijn experts
aanwezig, die gratis taxeren en bemiddelen bij ruil plus aan- en verkoop. De
beurs is goed toegankelijk voor rolstoelen. Het buffet is geopend voor een
hapje en een drankje. Inlichtingen: G.H. v.d. Eijken, tel. 14234 of P.L.

Tervelde, tel. 12303.

• De verzamelbeurs in het Zandvoortse Gemeenschapshuis. Bram stenen

• KORTE TIPS •
,

o Disco in Stekkie, vrijdag 6 maart,
20 - 23 uur, voor jongeren van 12 - 16
jaar. Entree 2,50 gulden voor leden,
voor anderen 5 gulden.
• In Atelier Paulus Loot is in de
weekenden te zien hoe mozaïek
wordt gemaakt. De techniek is af-

komstig van Nel Klaassen en Jaap
Bouhuys. Zij worden beschouwd als
meesters in dit vak, getuige de bui-
tenkant van het atelier, Boulevard
Paulus Loot 21. Zij hebben de tech-
niek doorgegeven aan de huidige ei-

genaren van het atelier, die de tradi-

tie voortzetten. Dat de duizenden
steentjes op hun plaats blijven zit-

ten, is te danken aan een ingewik-
keld en duizenden jaren oud procé-
dé. Op het atelier is te zien hoe de
kleine mozaïeksteentjes worden ge-

maakt van stukken marmer en an-
dere steensoorten. Zij worden sa-

mengevoegd tot een - volgens de ate-

lierhouder - schitterend kleuren-
spel. Zaterdag- en zondagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur. Entree en
deskundige uitleg gratis.

• Openbare Bibliotheek Zandvoort,
Prinsesseweg 34, expositie van de -

van oorsprong - Zandvoortse schil-

der Dan Visser. Van 29 februari tot

en met 28 maart 1992.
• Holland Casino Zandvoort: ten-

toonstelling schilder Gerard van Ier-

sel, tekeningen en etsen. Dagelijks
van 14.00 tot 02.00 uur.
• Oude meesters restaureren in het
Frans Halsmuseum. Rondleiding.
Er is te zien voor welke problemen
de restaurateurs soms komen te

staan. Verder aandacht voor de ma-
nier waarop het 'klimaat' optimaal
wordt gehouden. Groot Heiligland
62, Haarlem.
Entree 4,50 gulden. Kinderen

10-17 jr./CJP/65+: twee gulden. Kin-
deren onder 10 jaar gratis. Te zien
t/m 26 april 1992, open maandag t/m
zaterdag 11-17 uur, zon- en feestda-

gen 13-17 uur.
• Taxatiedag voor oud speelgoed,
zondag 8 maart in Hotel Iepenhove,
Hartenlustlaan 4, Bloemendaal, 12 -

17 uur. Gratis taxeren plus adviezen
voor mogelijke of noodzakelijke res-

tauratie.

Georganiseerd door de pi 'Vereni-
ging tot expositie van oud speel-
goed'. Informatie: 071 - 213880.

Nieuwe spellen in bibliotheek

slaan aan bij jong publiek

o De houten auto in de bibliotheek is een groot succes. De 'wagen' wordt ook gebruikt als klimrek.

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Het uitlenen van
spelletjes door de openbare 'biblio-

theek is een groot succes. Kleine
kinderen hebben veel aandacht voor
de spellen, die sinds 1 maart voor
drie weken mee naar huis genomen
kunnen worden.

Volgens een medewerker van de
bibliotheek aan de Prinsesseweg
zijn de spellen voor kleine kinderen
vanaf drie jaar 'didactisch verant-
woord'. De kleuters worden in een
aantal vaardigheden getraind. Zo
kunnen ze kleuren en vormen leren
onderscheiden bij spelletjes waarbij
kleuren en vormen in de goede volg-
orde moeten worden gelegd. Er is

1
ook een kombinatiespel, waarbij de

i kinderen afbeeldingen, die iets met
. elkaar te maken hebben, bij elkaar
moeten zoeken.

[
De bekende lotto-spellen zijn ook

. terug te vinden in de schappen van
yte bibliotheek. Er zijn verschillende
onderwerpen, waaronder wonen,
pieren en winkels. Met andere spel-

den kunnen kinderen leren tellen,

ntwikkelen van de fijne motoriek
'fn hun woordenschat uitbreiden.

De nieuw aangeschafte spellen
5VJn betaald uit een speciaal fonds

van de bibliotheek. De opbrengst uit

afgeschreven boeken wordt in dit

fonds gestort. Er staat ook een an-

der attribuut, dat de aandacht van
de jongeren trekt: een houten auto,
die de bibliotheek bij een loterij ge-

wonnen heeft. Onder de voorklep

liggen prentenboeken. Behalve le-

zen in het 'voertuig' kunnen de kin-
deren er ook op klimmen.
De spellen kunnen door leden van

de openbare bibliotheek gratis ge-

leend worden. De maximale uitleen-
termijn is drie weken.

Kleuters leren vaardigheden te ontwikkelen met de nieuwe spellen. Foto

Bram Stijnen

(ADVERTENTIE)

/HEAO

i4/HSTBRHQ4NV
Adm. de Ruyterweg 410
1055 ND Amsterdam
Tel.: 020-6829855

OPEN AVOND
Maandag 9 maart

19.30 uur

Blindproeverij in De Bierwinckel
ZANDVOORT - Het Zandvoortse biercafé De Bierwinckel

organiseert in samenwerking met het geheim genootschap
'Broeders van Westvleteren' een blindproeverij. De proeve-
rij wordt gehouden op 11 april.

Maximaal vijftig proevers kunnen hun bierkennis in het biercafé
demonstreren. De organisatie heeft gekozen voor bekende biersoorten,
zoals Hoegaarden, Duvel, Chimay, Verboden Vrucht en andere bieren.

'Er wordt geproefd zoals het hoort: na iedere slok een stukje bruin-
brood en een slokje water om de smaak te neutraliseren.

Wie de meeste bieren goed heeft, wint een grote mand met verschil-

lende soorten bier. Het genootschap stelt ook een aanmoedigingsprijs
beschikbaar, voor degene met de minst goede oplossingen.

De organisatie maakt de proeverij juist vroeg bekend, zodat iedereen
die mee wil doen alvast voor kan proeven.
Meedoen kost vijf gulden. Belangstellenden kunnen zich op vrijdag,

zaterdag en zondag vanaf vier uur aanmelden via telefoonnummer
12197.

Feest in kader van
Internationale
Vrouwendag
ZANDVOORT - In het

kader van Internationale
Vrouwendag op 8 maart or-
ganiseert een aantal Zand-
voortse vrouwen op zater-
dagavond 7 maart een
feest.

Het moet een soort reünie
worden, het feest aan de voora-
vond van Internationale Vrou-
wendag. Vrouwen, die ooit ac-

tief zijn geweest binnen de
Zandvoortse vrouwenbeweging,
worden dan ook op het feest ver-

wacht.
De avond staat niet in het te-

ken van een bepaald thema. Het
gaat sec om het feest. Op de
vraag of vrouwen tegenwoordig
reden hebben om te feesten zegt
één van de organisatrices: „Er is

veel veranderd voor vrouwen,
maar mijns inziens doen ze mo-
menteel weer een stap terug. Op
politiek gebied, maar ook be-
roepsmatig en wat de verzor-
ging betreft. Mannen kunnen
volgens mij nog veel mèèr
doen."
De vrouwenbeweging in Zand-

voort heeft een rijke historie.

Eind jaren zeventig werd de
Stichting EVA opgericht. De
stichting organiseerde cursus-
sen op onder meer het gebied
van politieke en maatschappe-
lijke vorming. De stichting heeft
gedurende een jaar zelfs een ei-

gen ruimte gehad. In 1985 werd
EVA opgeheven, vanwege ge-

brek aan belangstelling. Zand-
voort had toen ook nog een
vrouwencafé.
Op het feest van zaterdag wor-

den oude herinneringen uit de
kast gehaald. De organisatie
hoopt dat er behalve vrouwen
van vroeger ook andere vrou-
wen komen. Mannen zijn niet
welkom. Om twaalf uur wordt
er in een speech stilgestaan bij

de Internationale Vrouwendag.
Vrouwen, die interesse hebben
het feest te bezoeken, kunnen
voor informatie terecht bij tel.:

14744. Ze horen dan ook waar
het feest wordt gehouden.

(ADVERTENTIE)

(

Slecht ter been?

i De Arola brengt u
' overal heen.

Door weer en wind, binnen en

buiten de bebouwde kom. Op
volle tank 120 km 1 Max

snelheid 40 km/uur Ook lever-

baar als rolstoel-mrij wagen
Vraag documentatie over

deze fantastische twee-zitter

(Uitsluitend voor gehandicapten

)

'WflyfIJENBERG bv!
5 Postbus 142 3900 AC Veenendaal t

f (Wiltonslr 26) lel 08385-11251 i

t Servicepunten in heel Nederland I

'De eerste klap is een daalder
waard'. Dat geldt zeker voor onze
Zandvoortse ondernemers. Afge-
lopen weekend konden we alvast
kennismaken met het nieuwe sei-

zoen. Ook nu weer bleek dat onze
badplaats bij voornamelijk veel
Nederlandse en Duitse toeristen
zeer in trek is. Je kon in het cen-
trum en op het strand zogezegd
weer over de koppen lopen.
Zondagmorgen was ik al vroeg

langs de kust te vinden. Aange-
spoord door een stralende zon be-
sloot ik mijn ochtendkoffie bij

'Bad Zuid' te

gaan nutti-

gen. Ik bleek
niet de enige.

Het terras zat
al mutje vol
en het bedie-
nend perso-
neel kwam
dan ook han-
den tekort om
aan de grote
vraag van
consumpties
en etenswa-
ren te vol-

doen. Hoe u
er over denkt
weet ik niet. Wat mij betreft kan
het strandseizoen niet vroeg ge-

noeg beginnen. Het is niet alleen
de zon die mij in een optimale
stemming brengt. Ook de aanblik
van tevreden gezichten van mijn
mede dorpsbewoners doet mij
deugd.
Hoewel de wegen rond Zand-

voort weer aardig verstopt raak-
ten, deden zich nu geen calamitei-
ten voor. Onze plaatselijke politie

had namelijk rekening gehouden
met de drukte. De surveillanceau-
to's werden aan de kant gezet en
door motoragenten werd het ver-

keer in goede banen geleid. Dank-
zij deze taktische zet liep alles op
rolletjes.

Klachtenlijst
Met het voorjaar in de lucht zou

je verwachten dat iedereen in dit

dorp zich een tevreden mens zou
voelen. Helaas blijkt dit niet altijd

het geval te zijn. Onlangs werd ik
opgebeld door Elisa van Grieken
uit de Celciusstraat. Zij deed haar
beklag over het feit, dat vooral de
woonwijk Nieuw-Noord nog
steeds het ondergeschoven kindje
in deze badplaats blijkt te zijn. Ik
heb haar klachten eens op een rij-

tje gezet. Volgens haar staat er in
'Noord', waar overigens eenderde
van onze bevolking woont, maar
één telefooncel. Voor oudere in-

woners en kinderen is er geen eer-

ste hulp en haar straat wordt nog
steeds gebruikt als racebaan.
Daarnaast is er op cultureel ge-

bied te weinig te doen, zo luidt

haar waslijst.

Tja, daar sta je dan als eenvou-
dig journalist. Op zich klopt haar
verhaal. Er wordt in de Celcius-

straat inderdaad te hard gereden. De
veroorzakers van dat woeste rijge-

drag zijn evenwel haar eigen buurt-
bewoners.
Of er maar één telefooncel in haar

wijk te vinden is wil ik best geloven.
Meer van die dingen lijkt mij een
beetje overbodig. Persoonlijk ben ik

van mening dat haast iedere inwo-
ner inmiddels zelf telefoon in huis
heeft. Met andere woorden, als je

dringend een telefoontje moet ple-

gen kun je overal in Noord terecht.

Als het nodig is zelfs bij je buren.
Mocht mevrouw van Grieken niet

Met oog en oor

<Je badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12

ook mijn verbazing toen ik afgelo-

pen zondag aan het hekwerk een
bord zag hangen, met daarop de
tekst 'Hondentoilet'.
Aan het politiebureau aan de

Hogeweg ben ik mijn licht op gaan
steken. Van een van de agenten
vernam ik dat zijn collega zijn le-

ven heeft gebeterd.
Zoals bekend heeft politieagent

Van de Bos een hekel aan deze
viervoeters. Ton gerieve van zijn

buurtbewoners heeft hij zijn tuin
nu beschikbaar gesteld. Als hon-
den-uitlaatplaats welteverstaan.

Hulde dus
voor dit ïniti

atief. Zijn

buren zullen
hem dank
baar zijn.

Gisteren
reed ik vveei

langs zijn

huis. Onmid
delijk viel

mij op, dat
het bord

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

tevreden zijn mot mijn suggestie,
dan raad ik haar aan, contact op te

nemen met de PTT in Haarlem.
Haar klacht moet zij richten aan de
directeur van Telecom Haarlem,
Postbus 1623, postcode 2003 BR
Haarlem.
Over een eerste hulppost hebben

we het in deze krant al vaker gehad.
In Zandvoort hebben we acht huis-
artsen. Voor een spoedgeval zal er
toch wel één beschikbaar zijn, dacht
ik zo. Hoewel, in het weekend zult u
enige moeite moeten doen om een
geneesheer te vinden. Kijk, daar zijn

nou die antwoordapparaten voor.

Het laatste onderworp is de cul-

tuur in haar buurt. Wat zij daarmee
bedoeld, weet ik niet. Bij mijn weten
worden er in 't Stekkie aan de Celci-

usstraat allerlei activiteiten gehou-
den. Ik noem er een paar. Kinderdis-
co, volksdansen, kooklessen, film-

voorstellingen, spelavonden, teken-
en schildercursussen, taallessen,

yoga en voor de ouderen koersballen
en andere sporten.

Hondenliefhebber
Nu we het toch over Noord heb-

ben, wil ik aan u nog wel even een
aardig voorval kwijt. Afgelopen
weekend reed ik (stapvoets) door de
Celciusstraat.

Op nummer 16 blijkt een honden-
liefhebber te wonen. Op zich niet zo
bijzonder, zult u wellicht denken. In
dit geval lijkt mij enige uitleg toch
zinvol. De tuin van de familie Van de
Bos (pa is al zo'n vijfentwintig jaar
als politieman in Zandvoort actief)

is al enige tijd afgezet door een hek-
werk. Eerst dacht ik dat deze afras-

tering geplaatst was om de honden
uit de buurt te weren. Groot was dan

Actie voorP
levert 28
ZANDVOORT - 'Veertien

maal de wereld rond voor Po-
len'. Onder dat motto werd vo-
rige week donderdag in de
Scholengemeenschap aan de
Verspronkweg in Haarlem
door de kookklas een wel heel
speciaal diner geserveerd. Tus-
sen de verschillende gangen
door verzorgden de leerlingen
van de mode- en kledingklas
een show van eigengemaakte
kleding. Onder hen bevonden
zich vier Zandvoortse meisjes.
De opbrengst van 2800 gulden
was bestemd om Poolse kinde-
ren hun vakantie te laten door-
brengen in deze regio.
Het Zandvoortse echtpaar Rien en

Anneke Couvreur laten net als ande-
re Zandvoorters ieder jaar Poolse
kinderen overkomen om hier in de
badplaats hun vakantie door te laten
brengen. Hoewel de verzorging door
henzelf wordt gefinancierd blijken
de kosten van met name de over-
tocht haast niet meer op te brengen.
„Alleen de bustocht kost vele dui-
zenden guldens", vertelt Rien Cou-
vreur. Om voor dit jaar dat benodig-
de geld bijeen te krijgen nam de
Haarlemse school het initiatief en
bood aan, haar accommodatie voor
dit goede doel beschikbaar te stel-

len.

Voor vijftig gulden per persoon
konden 56 gasten, waaronder ver-

schillende Zandvoorters, genieten
van een culinair hoogstandje en een
stukje entertainment.
Veertien meisjes waaronder de

Zandvoortse Jenny Molenaar (16)

en haar evenoude -klasgenoot Chan-

en oi

weer was
verdwenen
Waarschun-

j lijk had ie-

mand het
meegenomen. Jammer!

Klaverjassen
Klaverjassers opgelet Op zater

dagnacht 28 maart wordt in hot
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat een klaverjastoer-
nooi gehouden. Voor vijftien gul-

den per koppel kunt u moedoen.
De opbrengst komt ten goede aan
Greenpeace. Volgens Ab Van der
Moolen zijn er verschillende leuke
prijzen te winnen. Liefhebbers
van dit kaartspel kunnen zich op-
geven bij Claudia of Appie in het
Gemeenschapshuis. Bellen kan
ook. De telefoonnummers zijn:

14085 of 19652. De avond start om
20.15 uur.

Schrikkelkind
Heeft u wel eens gehoord van

een schrikkelkind? Tot voor kort
had ook ik hier nog nooit van ge-

hoord. Welnu, een schrikkelkind
is iemand die op 29 februari is

geboren. Zo simpel als maar kan
dus. Afgelopen zaterdag (29 febru-
ari) werd m het Spaarnezieken-
huis in Haarlem (vroeger de Mari-
astichting) de Zandvoorter Wil-
lem Richard van der Mije gebo-
ren. Hij is de vierde zoon van moe-
der Coby uit de Lorentzstraat.
Zijn vier broertjes Ronald (9),

Johnny (8) en Bart (6) zijn wat
trots op hun nieuwe huisgenootje.
Moeder en kind (2380 gram en 47
cm.) vertoeven op dit moment nog
in het ziekenhuis. „Ze maken het
uitstekend", vertelde mevrouw
Schuiten de vriendin van Coby.
Dit was het weer voor deze week

Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN
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• Jennie Molenaar ontwierp en vervaardigde speciaal voor dit goede doel
een jurk a la Marilyn Monroe. Hiermee oogstte zij veel applaus.

Foto Bram Stunui

ta Studer toonden als volleerde

mannequins hu: 1
, zelfgemaakte kle-

ding voor het belangstellende pu-

bliek.

Als voorbeeld diende de dagelijkse

kleding uit vele landen, waaronder
Nederland. Frankrijk, Spanje en en-

kele overzeese gebieden. In de keu-
ken deden hun dorpsgenoten Olga
Grimberg U7) en Janneke Kreyger
(16) intussen als volleerde koks hun
best om met de nodige fantasie een
diner te bereiden, dat door de leer-

lmgkelners met veel zwier werd uit-

geserveerd.
De directie van de school toonde

zich na afloop dik tevreden. „Die
vijftig gulden per persoon gaan in

zijn geheel naar het goede doel. On-
kosten hebben wij op het eten niet

hoeven maken. Onze leveranciers
waren eveneens bereid aan dit pro-

ject mee te doen.

Zij stelden de ingrediënten gratis

beschikbaar. Ook de busonderne-
ming ziet van haar financiële inkom-
sten af. De buschauffeurs hebben
besloten de Poolse kinderen gratis»

en in hun vrije tijd te vervoeren. De
opbrengst wordt nu besteed aan de
brandstof.

'Gestrand schip
9

bij optreden van De Wurf
ZANDVOORT - Het culturele leven in Zand-

voort staat nog altijd op een hoog plan, daarvan
getuigen de verschillende verenigingen en ko-
ren.
Met name folklorevereniging 'De Wurf' laat

regelmatig van zich horen. Naast de verschil-
lende schouwen van oud-Zandvoortse kledij en
orginele volksdansen brengen zij drie maal per
jaar een .toneelstuk op de planken. Ditmaal is

het stuk: 'Ouwejaeravond op 't Zeemanshofje'
aan de beurt.

Het verhaal speelt zich af in het begin van deze eeuw.
Nostalgie en humor zijn ook nu weer de ingrediënten
waarmee de reeds overleden auteur Jan Steen de herin-

nering aan het verleden van de badplaats levendig
houdt. De voorstellingen worden gegeven op de zaterda-
gen 14 en 21 maart om acht uur en op zondagmidag 15

maart om twee uur. De regie is in handen van E. Lever.

De laatste dag van het jaar: Buiten giert de storm door
de straten. De meeste mannen zijn naar het strand om

te zien of er iets van hun gading is aangespoeld. On-
danks de opkomst van het toerisme verdient de plaatse
lijke bevolking maar een karige boterham. Groot is dan
ook de vreugde als blijkt dat Neptunus (de God van de
Zee) de aan hem gedane offerande aan de armlastige
jutters kado doet.

Voor de kust is namelijk een schip vergaan. Vele
honderden pakjes 'boter' zijn aangespoeld. Voor de
Zandvoorters betekent deze vondst dan ook een welko-
me aanvulling op hun dagelijks rantsoen en een goede
reden voor een uitbundige oudejaarsvienng Roden
voor een feestje dus. Groot is echter de consternatie als

blijkt dat de pakjes een heel andere substantie bevatten
dan werd verwacht...

Liefhebbers van volkstoneel wordt dan ook aangera-
den om kaartjes te reserveren bij: E. Kerkman, Jan
Steenstraat 8, tel: 13584 of E. Lever, Oosterstraat 18, tel:

18639 en aan de zaal. Ze kosten 7,50 gulden per stuk.
Leden van de ANBO hebben op zondagmiddag gratis

toegang. Na de zaterdagvoorstellingen is er traditiege-

trouw 'Bal na'.
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Meer belangstelling voor rotan meubelen
dan ooit tevoren
Rotan is de taaie liaan van een tropische palmsoort. Sterk en buigzaam als dit

materiaal is, vormt het een ideale grondstof voor meubelen. Er worden zeer

dekoratieve meubelen van gemaakt, in uiteenlopende stijlen. Nieuwe ont-

werpen, mooie lakkleuren en de vriendelijke uitstraling van het materiaal

zelf, maken dat er meer belangstelling is voor rotan meubelen dan ooit tevo-

ren.

Rotan vertoont van nature "knopen".
.
Dat

zijn de plaatsen waar zijscheuten zijn uitge-

groeid. Zijn deze knopen glad geschuurd en

daardoor onzichtbaar geworden, dan wordt

het materiaal manou genoemd.

Rotan doet wat oorspronkelijker aan dan
manou en wordt veel verwerkt in naturel-

kleurige meubelen, die het goed zouden
doen in een serre en soms verwant zijn aan

tuinmeubelen. Manou wordt veel gebruikt

voor perfekt gestyleerde, modieuze meube-
len, gelakt in dito tinten. De termen rotan en

manou worden vaak door elkaar gebruikt.

Tenslotte gaat het ook om één en dezelfde

grondstof.

Meubelen van rotan, manou en het daarbij

niet weg te denken pitriet zijn razend popu-
lair. Met hun ronde vormen en kunstig

vlechtwerk, het gebruik van mooie stoffen

voor de bekleding, beantwoorden ze aan de

vraag naar de dekoratieve produkten. Deko-
ratiever kan het bij wijze van spreken niet,

romantischer trouwens ook niet. Het zal nie-

mand ontgaan zijn dat de romantiek weer
helemaal terug is in het interieur. Ook dat is

een ontwikkeling waar rotan en pitriet meu-
belen helemaal bij aansluiten. Romantisch is

de noemer waar verreweg het grootste deel

van het aanbod onder valt. Zo zijn er meube-
len met een klassiek of nostalgisch tintje,

oosters aandoende, eigentijdse en avant-

gardistische meubelen; allemaal te vangen
onder die ene noemer: romantisch.

De meest voorkomende lakkleuren zijn,

naast naturel blanke en bruine kleuren:

roomwit, wit, antiek-wit, antiek-grijs en het

z.g. „white wash" (een semi-transparante

witte lak, waar de kleur van het blanke mate-

riaal doorheen schemert; het resultaat is een
tikje zalmkleurig).

Daarnaast diverse groentinten (zoals antiek-

groen en eau de cologne-groen), blauw en
zwart.

Behalve de modellering zijn de gebruikte

lakkleuren en de bekleding van kussens be-

palend voor de uitstraling van een meubel.
Een fauteuil, voorzien van een z.g. „antiek

witte" lak en een klassiek gedessineerde stof

past uitstekend in een sjiek klassiek interieur.

Is dezelfde fauteuil echter zwart gelakt en
aangekleed met trendy chintz stof, dan is het

resultaat jeugdig modern. Er zijn trouwens

Ook veel rotan meubelen die het in een ro-

mantisch/nostalgisch interieur even goed
„doen" als in een klassiek of juist een avant-

gardistisch interieur. Anders gezegd: ze zijn

wil stijlvol, maar niet zozeer stijlgebonden.

De omgeving waarin ze worden geplaatst is

dan stijl-bepalend.

Opvallend of sober

In het kort iets over de allernieuwste ontwik-

kelingen. Enerzijds zijn donkerbruin/zwart

combinaties in dekoratief vlechtwerk en een

rijkelijk gebruik van opvallend romantische

stoffen aktueel.

Opvallend èn romantisch. Ontwerpers heb-

ben zich met veel sukses uitgeleefd in op-

merkelijke zitmeubelen, duidelijk bedoeld

om de show te stelen. Opmerkelijk zijn voor-

al de prachtige grote fauteuils. Anderzijds

signaleren we een nieuwe ontwikkeling naar

elegante meubelen in een tamelijk sobere

vormgeving; ingetogen en tijdloos, uitge-

voerd in lichte naturel-tinten en bekleed met
witte of zachtgetinte stoffen.

Sober van vorm, sierlijk van belijning, tijd-

loos: dat kan zelfs uitmonden in een voor-

uitstrevend modern genre meubelen. Alleen

hebben rotan en manou voor het meubelfra-

me hier plaats gemaakt voor metalen buis en

is natuurlijk pitriet vervangen voor een syn-

thetische variant (daar overigens niet van te

onderscheiden).

Hoofdkleur zwart en een unikleurige chintz

of lederen bekleding van kussens, in zwart of

een sprekende kleur, onderstrepen de strak-

ke vormgeving.

Het gaat hier om een duurzaam type meu-
bel, bestemd voor mensen met een uitge-

sproken moderne smaak'.

Duurzaam bedoelen we niet alleen letterlijk,

maar ook in de zin van: tijdloos. Want de

eenvoud van deze meubelen zal nog menige
modetrend overleven . . . Wie zegt trouwens

dat er bij de meubelen die we nu zo makke-
lijk als „trendy" (d.w.z. mode-gebonden) be-

stempelen, geen toekomstige collector's

items zitten?

De tijd zal het Ieren. In elk geval hopen wij

dat u bij de keuze van uw meubelen gewoon
de stem van uw hart' volgt. Wij zijn ervan

overtuigd dat menig meubel uit het assorti-

ment rotan/pitriet/manou uw hart zal stelen!

Badkamer krijgt nieuwe funktie
De vrije tijd speelt een steeds grotere rol in ons leven. Iedereen benut deze op
z/n eigen manier, maar allen echter met hetzelfde doel: ontspannen en ple-

zier als uitvlucht van het hektische drukke leven van alledag. Wil men zich

op een heel verfrissende manier ontspannen kan dat in de Whirlpools van
Bette.

Voor de whirlpool is geen extra ruimte in de badkamer nodig, ze worden ge-

woon in de normale ligbaden ingebouwd.

Baden fabrikant Bette biedt twee whirlpool-

systemen aan, te weten Bettejet en Bettespa.

Bij Bettejet wordt het badwater aangezogen
en onder druk via sproeiers in de zijwand te-

ruggeperst in de badkuip. Beide zijwanden

zijn voorzien van drie sproeiers. Via twee aan
de rechter en linker binnenkant aangebrach-
te, traploos regelbare doseerventielen kan de
gewenste hoeveelheid lucht aan de waters-

troom worden toegevoegd. De variaties rei-

ken hierbij van het zacht omspoelen van het

lichaam tot een krachtige onderwatermas-
sage.

Bij Bettespa geeft het samenspel van warm-
te, water en lucht de toon aan. In de bodem

van het bad zijn acht sproeiringen aange-

bracht, waardoor verwarmde lucht in het

badwater wordt geperst. Miljoenen luchtbel-

letjes vormen een luchtkussen en omspoe-
len, masseren of strelen het hele lichaam.

De gebruiker kan de blower naar keuze van
minimale naar maximale sterkte verande-

ren.

Er is veel aandacht besteed aan de hygiëne,

en alle baden zijn getest voordat ze de fabriek

verlaten.

Voor geïnteresseerde konsumenten is er een
speciale nieuwe folder vervaardigd waarin
alles staat wat men moet weten over een
whirlpool.

M-ls& :ri yr

Ronde vormen, kunstig vlechtwerk en prachtige stoffen maken rotan meubelen tot een zeer deco-

ratief produkt.

Zachtjes wiegen in een waterbed
Nog geen tien jaar geleden was het waterbed in de Nederlandse slaapcultuur

een vreemde eend in de bijt. Het werd niet echt serieus genomen. Er was ook;;

niet veel over bekend. Maar dat is veranderd. Het waterbed heeft zich sinds-f

dien, temidden van alle andere slaapsystemen, een heel eigen plaats verwor-

ven op de Nederlandse markt.

Mond-tot-mond reclame

Bijna één op de tien slaapsystemen, die in

ons land worden verkocht is een waterbed.

Regelmatig kun je in je eigen omgeving
mensen horen zeggen dat ze nóóit meer een
ander bed zouden willen hebben; voor hen is

het waterbed je van het. Onder andere door
middel van deze mopd-tot-mond reclame
worden de vele vooroordelen en misverstan-

den waarmee het waterbed lange tijd om-
ringd was, ontzenuwd. Sterke verhalen over

lekkage, door de vloer zakken als gevolg van
het gewicht, zeeziek worden door het klotsen

en deinen, failliet gaan aan het stroomver-

bruik enzovoort, worden nu alleen nog maar
verteld door mensen die er ofwel geen ver-

stand van hebben of die zich ooit een buil

hebben gevallen aan een slechte kwaliteit

waterbed.

Wat is nu zo bijzonder aan een waterbed?

Het feit dat je als 't ware zweeft op water.

Wie zich daaraan „overgeeft", zal merken
dat het hele lichaam zich spontaan, volledig

ontspant. Het lichaamsgewicht wordt ver-

deeld over het hele lichaamsoppervlak dat

met het bed in aanraking komt. Een water-

bed past zich geheel aan de lichaamsvorm
aan. Wie weet wat het is om op een (te) stug-

ge ondergrond te liggen, zal kunnen bevesti-

gen dat men met name de schouders, heu-
pen en knieën daarbij al gauw pijnlijke knel-

punten vormen. Op die plaatsen kan de
bloedsomloop geen onbelemmerde door-

gang vinden. Bij een goed bed zult u daar

geen last van hebben; bij een waterbed is dat

probleem helemaal uitgesloten.

Dankzij de egale tegendruk van het water
wordt de bloedsomloop nergens belemmerd,
terwijl alle spieren in het lichaam zich ont-

spannen. Degene die in een waterbed slaapt

zal dan ook niet of nauwelijks geneigd zijn

van slaaphouding te veranderen. Eindeloos

woelen is er niet bij. Hoe woelig het water-

bed zelf aanvoelt, hangt af van de mate waar-

in het is gestabiliseerd. Er zijn diverse stabili-

satiesystemen waarmee de beweging van het

water enigszins of juist sterk kan worden ge-

temperd. In de praktijk blijken velen een
sterk gestabiliseerd (dus niet zo beweeglijk)

waterbed te prefereren boven een niet of

licht gestabiliseerde uitvoering. Toch moet
niet worden vergeten dat een sterke stabilisa-

tie het specifieke karakter van het waterbed,

zoals hiervoor beschreven, afzwakt.

Wanneer in een tweepersoons waterbed de

één beweegt, zal de ander mee liggen dei-

nen. Voorop gesteld dat je daar niets van
merkt als je slaapt, zou het door sommigen
toch als hinderlijk kunnen worden ervaren.

.

Wie de voorkeur geeft aan individueel slaap-

comfort kan kiezen voor een zogenaamd
duo-systeem, een waterbed met twee éénper-

-

soonsmatrassen. Bijkomend voordeel daar-

van is dat ook de temperatuur van het water"
individueel te regelen is. De temperatuur
van het waterbed kan worden geregeld met
behulp , van een verwafmingselement met
thermostaat. Die gebruikt natuurlijk wel wat :

.

stroom, maar experts op dit gebied geven
aan dat de kosten daarvan jaarlijks niet meer :

dan honderd gulden hoeven te bedragen.

Een goed isolerende (wollen) tijk kan trou- '•

wens al een belangrijk stukje energiebespa-

ring opleveren.

Over de overtrek („tijk" in vaktermen) ge- >

sproken. Die speelt in dit kader een wel heel'

belangrijke rol. „Normale" matrassen zor-

'

gen als het goed \ï voor de nodige ventilatie/-
'

luchtcirculatie en vocht-opname. Bij een
waterbed heeft de tijk die functie. Een zuiver

scheerwolleft tijk voldoet het best. Sommige
fabrikanten leveren standaard een speciaal

wollen dek om volledig te kunnen instaan

voor een voldoende vocht-absorberend en ' •

ventilerend vermogen van het waterbed.

Lekker zacht

Een waterbed is comfortabel en flexibel. Des
te onaangenamer kan de verrassing zijn wan-
neer de knieholten bij het opstaan onzacht- ,

zinnig in aanraking komen met de harde
rand van de ombouw. Steeds meer waterbed-

.

den worden daarom geleverd in zogenaamde
„soft-sided" uitvoering, dat wil zeggen voor-,

zien van zachte zijkanten, gemaakt van stevig !.'

flexibel materiaal dat het in- en uitstappen,

vergemakkelijkt. Ook zijn er tegenwoordig
;

verstelbare waterbedden in de handel, waar-

van het hoofdeinde kan worden opgericht. .

Sommige systemen kunnen worden ge-.',

plaatst in een bestaande bedombouw.

Volop keuze
Over waterbedden valt heel veel te vertellen. •_

Er zijn weliswaar vele goede systemen op de

'

;

markt, maar helaas is er ook nog wel wat kaf'

onder het koren. Mocht u dus van plan zijn

een waterbed aan te schaffen, laat u zich dan
'

grondig informeren door een waterbedden-

specialist, een woninginrichter die water-
bedden in z'n assortiment voert of bij een sla- •

pen-speciaalzaak. Er zijn ook consumenten-
'

informatiemagazines over dit onderwerp en
zelfs is er documentatie op video verkrijg-

baar.

anders

Een week lang profiteert u van gigantische kortingen, tot wel 60%.

Nu vraagt u zich waarschijnlijk af of u geen spoken ziet, maar u ziet het goed,

we geven fantastische kortingen.

De komende week is een gedeelte van onze meubelkollektie

in de showroom spookachtig afgedekt, met daarop de aangegeven korting.

Om de spanning er nog even in te houden,onthullen wij

zaterdag 7 maart om welke meubels het gaat.

SCHRIKBAREND ƒ

Zoveel kortlns en seestise prijsjes.

Kom "meubelen" tijdens de «

'SPOOKWEEK bij Sanders' van 7 t/m 14 maart. I

Overtoom 557, (hoek Amstelveenseweg) Amsterdam.

Telefoon 020-6184733.

Bereikbaar met tram 1, 6, 17 of met bus 15, 171, 172.

Donderdasavond koopavond.

Zolang de voorraad strekt.

ft*

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen.

vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,

Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

^ ftOWTXAMTPANEL£N m

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar

liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met

rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon

programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)'

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed!

WAND

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met

fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., don-

ker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel

om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.

Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,

contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

on>^
&,;

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg- •

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

,

modern en hyper-modern. In legio afwerkingen: .-,

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of zonder praktische kastinterieurs.



Bladen geven

nformatie

)ver wonen
ï% 7ONEN IS hct thema van deze

VV pagina en daarom hebben
" » we in de bladen gezocht
mar artikelen die voor u als woon-
oiisumcnt van nut kunnen zijn.

loor Gerrit Jan Bel

Allereerst zijn er de gidsen van
h/eUce die allemaal een apart onder-
verp behandelen. In dit geval heb-
jen we Open Haarden en Badka-
ners uit rekken van de boekwinkel
jehaald. Verwacht niet dat Welke zo
liep op de zaken ingaat als een Con-
sumentenbond zou doen wanneer
flie zich in een onderwerp heeft vast-

ebeten. Wel geven de Welke-gidsen
iroduktinformatie en laten u ken-
üsmaken met de vele facetten van
je materie.
Geïnteresseerden hebben dan in

eder geval een goede indruk wat er
ioal op dat gebied te koop is. Om u
:en indruk te geven een greep uit de
nhoud van Badkamers: Douche-
kakken makkelijk te onderhouden,
jigbad en whirlpool: (ont)spannend
enoegen, Comfortabele baden van
uinststof en plaatstaal, Sauna en
toombad voor relaxen, Doucheca-
)ine en spatwand voorkomen water-
jallet, Functionele en fraaie wasta-
fels, Altijd voldoende warm water in

Ie badkamer, Uitgekiende badka-
nermeubelen, Nieuwe badkamer
ioor kleine veranderingen, Fraaie
ifwerking voor vloer, wand en pla-

'ond. Strenge voorschriften voor
lectra.

In Open Haarden o.a.: Sfeervolle
hpen haarden voor ieder huis, De
praktische voordelen van een voor-
hanghaard, Inbouwhaardkachel
;ombineert sfeer en rendement, De
:omfortabele warmte van tegel-,

;pek- en steenkachels, Romantische
intieke kachels, Open haard gecom-
bineerd met cv, Minder milieube-
lasting met 'schone' brandstoffen,
Wilt u zelf installeren of het laten
ioen, Rookkanaal: de eerste eis is

/eiligheid, Kies de juiste brandstof,
Accessoires voor de haard, De bui-
fenhaard.

roduktinformatie

De man die vele jaren lang de
(ïoofdredactie van de Welke-gidsen
oerde, was Freek de Sterke. Nu
kaat zijn naam vermeld in Woon-
omfort nr. 2. De naam van het blad
eeft aan dat hierin naar meer dan
én specifiek onderwerp wordt ge-

eken. De formule die in Welke
vordt toegepast, is herkenbaar met
laarnaast veel produktinformatie.
ïnkele onderwerpen: 15 Kleine (re)

eukens, Wat is luchtverwarming?,
Waterbesparende closets, Stapel-
ledden, Trends in wandbekleding,
Woningventilatie, Tuinpaden en ter-

assen, Actuele kookapparatuur.
Nog een 'onderwerpgids': Dekora-

Eie,
Vloeren & Wanden. Met onder-

werpen als Het verhaal van het par-

iet, Natuursteen, Fraaie tegels, Kur-
ien vloerbedekking, Tapijt als

mnstwerk, Stoffen en behang heb-
Den elkaar gevonden, Nieuwe verven
n aantocht en Gipsen lijsten en sier-

lementen.
In het februari-nummer van VT
Vonen aandacht voor slaapkamers
n buitenlandse sfeer (Amerikaans,
'rans en Engels), nieuwe modellen
elgekleurde stoelen en banken en
errazzo (natuursteen vermengd
inet cement) in de badkamer.

Soren en schroeven
De klopboormachine is, gezien

ajn prijs en prestaties, voor de niet
1 te fanatieke doe-het-zelver de bes-

Ie koop. Dit constateert de Stichting
fergelïjkend Warenonderzoek na
en onderzoek naar elektrisch ge-

eedschap voor boren en schroeven:
lopboormachines, elektropneuma-
ische boormachines, accuboorma-
hines en -schroevedraaiers. Beste
oop bij de laatste categorie is de
kil Twist 2105 H <ƒ 55). Bij de accu-
oormachines is dit de Skil 2140 Hl
ƒ 120), bij de klopboormachines
fsijn dit de Black & Decker BD 154 R
if 190), Hema RLT 3067 (f 200), Skil
3434 Hl <ƒ 180) en Skil 6845 Hl (f
!00). Bij de elektropneumatische
'oormachines worden als beste
ftoop aangeraden de AEG Pneuraa-
"ic 2000 Compact <ƒ 355), Black &
"ecker BD 651 <ƒ 375) en de Bosch
BH 200 RE <ƒ 380).
Bestellen onderzoek: f 4,50 overmaken op

l «banknummer 1477321 t.n.v. SVWO, Den
»aag en onder vermelding van 'elektrisch
''"ren en schroeven'.

tos
Duurtests van de Fiat Tempra

S-W. 2.0i.e. SX in Autovisie nr. 4 en
ae Citroen ZX 1.6i Aura inAutoWeek
'tt. 8. In dat blad ook een test van de
Volkswagen Golf CL Turbo-diesel.
«i AutoWeek nr. 9 wordt in de ru-
briek Tweedehands de Suzuki Alto
''ekeken. „Vanaf bouwjaar 1986 zeer
aan te bevelen," luidt het oordeel.
Een zeer futuristich uitziende ruim-
tewagen die de laatste tijd wat vaker
DP onze wegen is te zien is de Ponti-
Jc Trans Sport GT. De Autokampi-
J>en (nr. 4) testte en was hier zeer
tevreden over.

EN VERDER...: In Foto (maart)
tests van de nieuwe Bronica SC-Ai,
een vernieuwde 6x6 systeemcamera,

^ een aantal Berlebach statieven.
tfiFz Video Test (maart) keek de
Nieuwste Sony DAT-recorder, de
0TC-77ES, en de HS-E55, de een na
^*urste (ƒ 1699) videorecorder van
Mitsubishi.
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Meubelreparateur: 'Gewoon keihard werken'
HIJ IS reparateur van antie-

ke meubelen, J.J. Smink.
Hij kreeg het met de

spreekwoordelijke paplepel in-

gegoten. Al bijna driehonderd
jaar gaat het vak van vader op
zoon. Van romantiek is echter
beslist geen sprake. Het is ge-

woon keihard werken.

door Everhard Hebly

Niet iedereen kiest het vak van
zijn vader, grootvader, overgrootva-
der enz. Hoe romantisch dat ook
zou lijken. En niet iedereen die tus-

sen het antiek opgroeit, houdt auto-
matisch van antiek. J.J. Smink uit

Hoofddorp heeft nooit iets anders
gedaan dan het repareren van antiek
en heeft er een haast aangeboren
liefde voor.
Moderne meubelen omschrijft hij,

de uitzonderingen daar gelaten, als

wegwerptroep. Slecht materiaal
zonder sfeer. Hij is meer gechar-
meerd van een mooie replica dan
een modern meubelstuk van spaan-
plaat. Hij maakte naam met onder
meer reparaties aan de meubelen in

kasteel Haarzuilen. Het oudste an-

tiek dat door zijn handen hersteld
werd, was een veertiende eeuws al-

taarstuk.

Geschiedenis
Smink: „De liefde voor antiek

moet er in zitten. Je hebt het of je
hebt het niet. Mijn broer interes-

seert zich er bijvoorbeeld volstrekt
niet voor, maar ik ben altijd gek ge-

weest op geschiedenis. Antieke meu-
belen zijn mooi. Je vindt er de ge-

moedstoestand van de maker in te-

rug. Je ziet zo wanneer hij ergens de
pest in had. Tijdens het repareren

• Smink: 'Alles is heel betrekkelijk in het leven, maar antiek blijft.'

probeer ik me altijd zoveel in te le-

ven in de maker. Waarom maakte
hij het op een bepaalde manier, ter-

wijl het ook anders had gekund?"
„Veel mensen romantiseren dit

vak, maar het is gewoon keihard
werken voor je brood. Je moet de
verwachtingen van mensen uit laten
komen. En je moet wel eens meube-
len repareren die jezelf verschrikke-
lijk lelijk vindt. Maar als het dan

klaar is, geniet je er toch van. Omdat
je iets hersteld hebt wat verloren
ging. Dat vind ik het mooie van an-
tiek. Alles is heel betrekkelijk in het
leven, maar antiek blijft. Zelfs al zou
je het vernietigen, dan nog blijft de
herinnering bestaan."

Romantisch
Smink spreekt opmerkelijk nuch-

Foto Bram de Hollander

ter over het vak dat hij samen met
zijn vrouw uitoefent. Restaureren is

niet meer dan repareren en een ate-

lier is gewoon een werkplaats. „Hoe
je het wendt of keert, het blijft een
werkplaats waar je in de stank van
de lijm met je handen een stuiver
probeert te verdienen. Maar dat wil

men vaak niet zien. Atelier klinkt
mooier en romantischer. Je moet te-

genwoordig restaurateur zijn, maar

volgens mij is dat een restaurant-
houder. Ik ben meubelreparateur."
Smink repareert volgens de oude

traditionele wijze omdat je „met ma-
chines nu eenmaal van antiek af

moet blijven, want dat zie je gelijk

terug." Dit betekent dat hij schaven,
113 in getal, gebruikt die soms meer
dan honderd jaar oud zijn. De mate-
rialen die gebruikt worden zijn ui-

teraard van dezelfde leeftijd als de
meubelen die gerepareerd worden.

Hout
„Je moet altijd zoeken naar bij-

voorbeeld hout uit dezelfde tijd. An-
ders verniel je een meubel, dan ben
je in mijn ogen een cultuurbarbaar.
Antieke meubelen hebben een ziel,

uitstraling. Die haal je eruit door
verkeerde materialen te gebruiken.
Het probleem is wel dat het gebruik
van oude materialen meer tijd en
geld kost. En dat mag dus nooit,

vooral niet bij particulieren. Het
moet altijd voor niks, maar dat kan
niet."

Met leer ligt het anders. Dat wordt
net zolang met de hand bewerkt tot

het niet meer van het origineel te

onderscheiden is. Antiqueren heet
dat. Of: antiek maken.
Smink: „Er wordt wel eens licht

over gedacht, maar veel reparaties
zijn moeilijk en zeer arbeidsinten-
sief. Dat doe je niet altijd zomaar
even. Neem bijvoorbeeld het mat-
werk van een stoel. Een gemiddeld
matje, gevlecht op de traditionele

wijze, neemt ongeveer acht uur in

beslag. Stoelen zijn sowieso het
moeilijkste te repareren, want aan
een stoel worden altijd veel hogere
eisen gesteld dan aan een kast. Een
stoel wordt intensiever gebruikt. Je
moet als reparateur vaak uiterst

creatieve oplossingen bedenken." |
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Voorlichtingsmateriaal

over verzekeringen

Bureau Voorlichting Verzeke-
ring heeft twee nieuwe publieks-
brochures uitgebracht. Daarin
wordt op eenvoudige wijze van
alles verteld over verzekeringen
en het verzekeringsbedrijf.

'Kijk op het verzekeringsbe-
drijf' beschrijft hoe de verzeke-
ringsbedrijfstak in elkaar zit,

waar men terecht kan, wie als

verzekeraar mogen optreden en
of er toezicht is.

'Kijk op verzekeringen thuis'

geeft algemene informatie over
een groot aantal particuliere
verzekeringen dat kan worden
afgesloten voor ziektekosten
enz. Bovendien is er een inven-
tarislijst opgenomen. Beide bro-
chures zijn voorzien van een
trefwoordenregister en een
adressenlijst.

Oe brochures kunnen worden aange-
vraagd bij Bureau Voorlichting, post-
bus H90, 2501 CZ Den Haag. Alleen de
verzendkosten worden In rekening ge-

bracht.

Zonwering tempert licht en warmte

MEUBELEN geven
een aardig beeld
van de huidige

interieurmode.
Showrooms van
toonaangevende

meubelspeciaalzaken
geven een aardige

indruk van wat er in is.

Door hun vormen, kleu-
ren, materiaalgebruik en de
manieren waarop ze met el-

kaar worden gecombineerd,
zeggen meubelen heel duide-
lijk iets over de actuele
woontrends. De rol die meu-
belstoffen daarbij spelen is

toonaangevend en mee-
gaand tegelijk.

Een meubelaanbod straalt

individualisme uit en biedt
een enorme keuzevrijheid in stijl.

Dat 'klassiek' even actueel is als

'strak modern' en dat aan het begrip
'romantisch' op zoveel verschillen-

de manieren invulling wordt gege-
ven als op dit moment gebeurt, is in

het verleden eigenlijk nog nooit ver-

toond. Meer dan ooit worden ver-

schillende stijlen en dus ook ver-

schillende meubeltypen met elkaar
gecombineerd. Veel interieurs heb-
ben een vleugje van het één en een
tikje van het ander. Zoals een klas-

siek interieur met een modern tintje

of een modern interieur met een
vleugje romantiek. Dergelijke effec-

ten kunnen in veel gevallen met be-
hulp van meubelstoffen worden ver-

kregen, wat al aangeeft hoe effectvol

deze stoffen kunnen zijn.

Kleurrijk
De huidige interieurmode is

kleurrijk en decoratief. Zo ook de
mode in meubelstof. Deze biedt rij-

kelijk keus uit bedrukte stoffen, jac-

quards (met ingeweven dessins) en
effen stoffen. Dat de geometrie voor
dessin-ontwerpers een onuitputtelij-

ke inspiratiebron is, blijkt uit de vele

fraaie stofdessins die daar het resul-

taat van zijn.

Ook forse bloemmotieven, varië-

rend van klassiek of lieflijk roman-

• Een harmonie van kleur en stijl Foto Walraven en Bevers B.V.

Meubelaanbod straalt

individualisme uit
tisch tot modieus abstract, en mo-
derne fantasiedessins nemen een be-
langrijke plaats in binnen het totale

scala. Effen of nagenoeg effen ge-

kleurde stoffen, waarbij de nadruk
ligt op de kleur, de structuur en de
uitstraling van de stof, zijn duidelijk
in opkomst. Daarbij wordt een trend
naar platgeweven, glanzende en
minder zware stoffen duidelijk
zichtbaar, evenals een voorkeur
voor natuurlijke materialen als mo-
hair, wol, linnen en katoen. Geva-
rieerd als het kleurenbeeld ook is,

vertoont het toch enkele uitgespro-
ken kleurcategorieën. Zoals de ster-

ke donkere tinten en daarnaast de
zachte, niet zoete, pasteltinten.

Effen
Kijken we echter naar de ontwik-

kelingen in 'effen', dan vallen met-
een de sprankelende kleuren op, zo-

als zonnig maïsgeel, heldere groen-
en blauwtinten en vrolijk paars. Vio-
let-tinten, variërend van poederach-
tig lila tot diep donker aubergine-
paars, vormen een 'rode draad' bin-

nen het totale aanbod, die door alle

stijlen heen loopt.

Effen gekleurde meubelstoffen
kunnen heel goed als rustpunt fun-
geren, passend bij bont gedessineer-
de gordijnen, een karakteristiek kar-

pet, een opvallend schilderij e.d. Ge-
zien de ruime keus, is het geen pro-
bleem om effen en gedessineerde
stoffen qua kleur prachtig met el-

kaar te combineren, zodat ze elkaar
aanvullen en ondersteunen. Ook
kan doelbewust worden gekozen
voor één of enkele kleurvlakken in

het interieur, naast de neutrale inte-

rieurtinten als zwart, wit beige, alu-

minium en houtkleuren. In dat ge-

val zal een bank of fauteuil, uitge-
voerd in een effen hemelsblauwe
stof, een kleurige blikvanger vor-
men.

Zitmeubel
Een andere interessante combina-

tiemogelijkheid is die van een effen
en een gedessineerde stof in één zit-

meubel. De romp bekleed met een
effen stof, de kussens gehuld in een
fraai dessin, of andersom. Soortge-
lijke combinaties zijn er ook in leer

en stof. Deze mogelijkheden zijn bij

de betere meubelspeciaalzaken be-

spreekbaar. Vaak zijn zitmeubelen
namelijk ook te leveren in heel ande-
re uitvoeringen dan die in de winkel.
Ook zijn sommige meubelfabri-

kanten best genegen om de door u
uitgekozen meubelen te stofferen
met een andere stof dan zij in hun
standaardcollectie voeren.

DE TIJD VAN het jaar
waarin de zon weer

kracht krijgt, is een goed
moment om eens even stil te

staan bij de binnenzonwering.
Vond een waterig

winterzonnetje bij velen nog
wel een gastvrij onthaal, in

lente en zomer kan het
zonlicht zo fél worden dat de
wens ontstaat om de inval van
licht en zonnewarmte in huis

te temperen.

Door de lentezon krijgen trou-

wens veel mensen de voorjaarskrie-

bels, oftewel zin om hier en daar
eens flink de bezem door te halen en
te zorgen voor vernieuwing in het
Interieur. Vaak gaat dat gepaard met
een verhoogde interesse in alles wat
met woonmode te maken heeft. Au-
tomatisch komt dan ook de raambe-
kleding aan de orde en dan blijkt dat
produkten voor binnenzonwering
daarvan een heel aantrekkelijk on-

derdeel vormen.
Horizontale en verticale jaloe-

zieën, plissé-, vouw- en rolgordijnen
etcetera, maken een modieuze
raambekleding pas echt compleet.
Dankzij de talloze kleuren, aparte
dessins en de mooie materialen
waarvan de kwaliteitsprodukten op
dit gebied gemaakt zijn, verdienen
ze het predikaat 'raamdecoratie'.

Combineren
Er zijn de laatste tijd veel nieuwe,

modieuze produkten geïntrodu-
ceerd die een decoratief doel dienen,
zonder dat daarbij afbreuk wordt ge-

daan aan de oorspronkelijke func-

tie: die van zonwering. Uitgangspunt
van veel collecties binnenzonwering
en gordijnstoffen is de onderlinge
combineerbaarheid van verschillen-

de produkten door een perfecte
kleur- en dessin-afstemming.
Daardoor is het heel goed moge-

lijk om met gebruikmaking van ver-

schillende produkten een harmo-
nieus geheel te creëren. Ten slotte is

het lang niet altijd zo dat voor elk

raam in huis (of zelfs in een vertrek)

hetzelfde type binnenzonwering ge-

schikt is. Zo zal in de keuken of de
badkamer de nadruk eerder liggen

op vochtbestendigheid en reini-

gingsgemak dan in de woon- of
slaapkamer. Maar de keuze van het
type raambekleding kan bij voor-

beeld ook te maken hebben met de
vorm van de ramen.
De kleuren die actueel zijn op het

gebied van raamdecoratie corres-
ponderen overigens precies met de
modekleuren in tapijt en andere
vloerbedekkingen, meubelstoffen,
wandbekleding en dergelijke. Varia-

tie in kleur, vorm, dessinering en
materiaalgebruik heeft geresulteerd
in een zeer breed scala van produk-
ten die even functioneel als decora-
tief zijn.

De kleurkeuze is oneindig. Er zijn

warme, donkere kleuren, poeder-
achtig zachte tinten, natureltinten,
enzovoort. Wat het materiaalge-
bruik betreft, springen horizontale
houten jaloezieën in het oog. Ver-
moedelijk omdat deze nog tamelijk
nieuw zijn op de markt.
Voorts is er keuze uit produkten

van kunststof, aluminimum en tex-

tiel, waarbij opvalt dat deze materia-
len steeds vaker op een bijzondere
manier zijn 'bewerkt'. Hetzij voor-
zien van een gemarmerde lak of
structuurlak, hetzij geperforeerd,
bedrukt of voorzien van een ingewe-
ven dessin. Uiteraard betreft het
hier bewerkingen die het modieuze

en decoratieve karakter van raam-
decoratie versterken.
Toch wordt de praktische kant ze-

ker niet verwaarloosd. Technische
perfectie wordt nagestreefd en be-
reikt in de constructie, de afwerking
en het bedieningsgemak. Ook voor
'moeilijke' ramen (rond, driehoe-
kig) , serres, dakramen enzovoort be-
staan oogstrelende oplossingen -

veelal door middel van zijgeleidin-

gen of door een elektromotor met
afstandsbediening.

Washandje

• De kleurkeuze voor zonwering is

oneindig Foto: B&C Products bv.. Nunspeet

Het stofvrij houden kan in alle ge-

vallen met een zachte borstel of plu-
meau (die het stof aan zich bindt
door een statische werking). Maar
met met name bij horizontale lamel-
len kan het wenselijk zijn, ze ook
eens nat af te nemen. Daarvoor zijn

speciale apparaatjes in de handel.
Met aan iedere hand een oud was-
handje, gaat het reinigen trouwens
ook prima, als je het tenminste heel
voorzichtig doet.

Wilt u wat rigoureuzer te werk
gaat, dan kunt u de jaloezie uit zijn

steunen lichten en hem, mits de af-

metingen dat toelaten, een poosje in

de badkuip laten weken in een lauw
sopje van afwasmiddel of allesreini-

ger. Na het weken voorzichtig, lamel
voor lamel, afnemen met een zachte
borstel terwijl de jaloezie nog in het
water ligt. Goed naspoelen met
schoon water.
Na de wasbeurt vocht afnemen

met een zeem of huishouddoekje.
Let op: verwijder de afsluitdopjes
van de onderbalk vóór de wasbeurt
en zet ze er pas weer op als de jaloe-

zie door en door droog is.

Ook bij jaloezieën van textiel

wordt steeds meer rekening gehou-
den met de wens deze van tijd tot tijd

door een sopje te halen. Sommige
textiele jaloezieën zijn afritsbaar en
dus makkelijk van de bovenbalk af
te halen als u ze wilt wassen.

VLIEGEN, RIJDEN, lo-

pen, fietsen, de mogelijk-
heden die de reisindus-

trie ons ook ditjaarweer biedt,
zijn legio. Hierbij een grabbel-
ton van toeristische tips voor
elke smaak en beurs.

Uitstapjes in 't voorjaar

tfi^^ii

weekend slechts één overnachting.
Inf. VVV Gelderland, tel. 085-332033.
ITALIË, heeft dit jaar veel te vie-

ren. Columbus zeilde vijfhonderd
jaar geleden uit Genua weg en com-
ponist Rossini werd tweehonderd
jaar geleden in dit land geboren. Wie
dit jaar Italië als vakantiebestem-
ming kiest, kan gratis bij het Ita-

liaans Verkeersbureau (020-

6268244) de nuttige gids 'Tot ziens in

doen is. Inf. Belg. Verkeersbureau,
tel. 020-6245953.
GEVANGENIS. Een aparte sensa-

tie, als vakantieganger logeren in

een verbouwde gevangenis. Het kan
op het Zweedse eiland Langholmen
bij Stockholm. De eens gevreesde
plek biedt nu goed onderdak in 88
één- en dertien tweepersoonska-
mers die volgens de WV de goed-
koopste zijn van Stockholm. Inf.

door Leni Paul

LONDEN. Londen blijft een trek-

pleister voor velen. Terecht, want
naast de historische gebouwen zijn

er in de Britse hoofdstad regelmatig
interessante tentoontellingen te

zien. Een extra attractie vormen dit

jaar de dagtripjes per bus vanuit
Londen naar bekende tuinen.

's Woensdags gaat het richting Kent,
Hertfordshire en de Costswold Heu-
vels, op donderdag blijft men in de
Londense tuinen met o.m. bezoeken
aan negenhonderd jaar oude krui-

dentuinen. Deskundigen begeleiden
de trips. Inf. bij Rosemary Ewing,
tel. 09 44 962 713305.
ACHTERHOEK. Op 11 en 12 april

zetten 33 campings in de Achterhoek
hun groene deuren open. Elke cam-
ping heeft zijn eigen karakter en er
kan dat weekend van diverse voor-
zieningen gratis gebruik worden ge-

maakt. In ieder geval betaalt men dit

• De belangstelling voor Tunesië is stijgend

Italia 1992' verkrijgen.
BLANKENBERGE. Een wellui-

dende naam, die tot een verblijf aan
de Belgische fcwst uitlokt. Dit jaar
vieren onze zuiderburen het jaar
van de toeristische attracties. Dat
houdt in dat naast het lui in een
strandstoel liggen er mogelijkheden
zijn tot wandelen op de 350 meter
lange pier, een bezoek aan het Velo-
droom en slenteren door de oude
straatjes waar deze zomer veel te

Zweeds Verkeersbureau, tel. 070-

3716055.
WATERLAND. Zeeland, Water-

land 1992 is een kleurige folder die

de provinciale Zeeuwse VVV uit-

geeft. Zwemmers, zeilers, surfers,

sportvissers en duikers vinden er

veel informatie, maar ook voor slen-

teraars zijn er tips voor uitstapjes en
attracties en informatie over plaat-

sen waar kan worden gerecreëerd.
Inf. 01180-31400.

JENEVERROUTE. Oost-Vlaan-
deren kent een jeneverroute waarin
men per auto of fiets langs zeven
stokerijen van jenever rijdt. De
mooiste en oudste is die van Damme
in Balegem, waar sinds 1862 niets

aan de stokerij is veranderd en de
oude stoomketel nog intact is. Bijko-

mend plezier van deze route voor
niet direct in spiritualiën geïnteres-

seerden: al deze stokerijen rondom
Gent liggen in mooie natuurgebie-
den. Inf. 020-6245953.
TUNESIË. Na een kleine terug-

slag vorig jaar is de belangstelling
voor reizen naar Tunesië dit jaar

weer stijgend. Daarbij blijken niet

alleen meer de mooie zandstranden
hoog te scoren, maar is er ook be-

langstelling voor opgravingen, folk-

lore en de natuur.
Wie toevallig al in april koers zet

naar dit Middellandse-Zeegebied
moet zeker niet verzuimen van 24

tot 26 april het Ksarfestival rondom
Tataouine mee te maken. In en rond
de Berberdorpen speelt zich daar
een uitbundig feest af vol dans en
muziek, kamelenraces, en dergelij-

ke en dit niet speciaal voor de toeris-

ten, maar voor de bewoners van dit

eeuwenoude gebied zelf. Inf. Tune-
sisch Verkeersbureau, tel. 020-

6224971.
EIGEN LAND. Voor wie aan een

verblijf in eigen land de voorkeur
geeft is de Transgids 'Nederland
auto-trein' onmisbaar. Tientallen

tips van Koudekerke tot Vlieland en
van Loosdrecht tot Thorn. Verkrijg-

baar op stations en bij VVV-kanto-
ren.

WEEMSIMll geeft u meer!

KROKUSTOCHT
Weekmedia biedt u in samenwerking met Rederij Naco een
krokustocht aan langs het "eilanddorp" de Woude en met
een bezoek aan de Zaanse Schans. De tocht begint om 10.00

uur bij Rederij Naco aan de Ruyterkade Steiger 7, direct

achter het Centraal Station in Amsterdam.

U vaart onder het genot van een kopje koffie en een gebakje
over het IJ via de Zaan naar Krommenie en langs Marken-
Binnen naar de Woude. Onderweg wordt u een drie-gan-
gen diner aangeboden, bestaande uit een kopje soep, vlees,

twee soorten groenten en een ijsje. Na een tocht over het
Alkmaarder en Uitgeestermeer komt u aan bij de Zaanse
Schans. Hier heeft u de gelegenheid een korte wandeling
langs de Zaanse huisjes en molens te maken en kunt u een
bezoek brengen aan de kaasmakerij. De tocht eindigt rond
16.30 uur weer aan de Ruyterkade.

U kunt deelnemen aan deze tocht op maandag 16 en
dinsdag 1 7 maart tegen inlevering van onderstaande volle-

dig ingevulde bon en na telefonische reservering bij Rederij
Naco, tel. 020-6262466.
De kosten bedragen ƒ 39,- per persoon, inclusief vaartocht,
koffie en gebak, diner en bezoek aan de Zaanse Schans en
kaasmakerij. Tegen inlevering van de bon ontvangt u ƒ 5,-

korting en betaalt u slechts ƒ 34,- p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de krokustocht is alleen mogelijk na telefoni-

sche reservering, tel. 020-6262466. U dient deze bon inge-

vuld in te leveren aan de kassa van Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 34,- p.p.

Naam:

Adres:

Postcode:

Keuze datum:

Telefoon:

Woonplaats:

Aantal personen:

WEEIMIM)M geeft u meer!
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Divers personeel gevraagd

Voor ƒ 1650 bepaal je je eigen inkomen!
Word nu nj-mstrukteur bij de goedkoopste en beste van Ned.
Evt. met werkgarantie. MICHEL: 020-6853057/070-6291546.

TEXACO TANKSTATION
HANSAGARAGE, Anthony

Fokkerweg 8, A'dam, vraagt

klantvriendelijke SHOP/
POMPBEDIENDE. Voor ml.

tel.- 020-6177018.

Rubrieksadvertentie9 Zie

Ivoor adres en/of telefoonnr.

de colofon in deze krant.

Schoonmaak-
personeel
gevraagd

Gevr. jonge vr. voor het

schoonmaken van de zaak,
2x p. week 's morgens vroeg.

Kerkstraat 14. tel 12102

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CElü E makelaars o.g. L|J

Tel. 02507-12614 NVM

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon

MOERENBURG
Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Welke vrolijke, intelligente

vrouw wil mi] 3 u. p/w helpen

het leven draaglijk te maken
door mijn van katten (5) ver-

geven huis voor vervulling te

behoeden, mijn praktijkruimte

schoon te houden en mij te

genezen van mijn bewaar-
zucht. Dit tegen ruime ver-

goeding, plus 2x p/j een bo-

nus, 's Avonds na 8 uur:

02507-12103.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Welke lieve mevrouw wil ma.

en di. van 15.00 tot ± 18.30

uur op mijn dochter (4 jr.) pas-

sen. Tel. 30720.

Kunst en antiek

HEDEN INBRENG goederen
voor veiling 16 en 17 maart-

VEILINGGEBOUW AMSTEL-
VEEN, Frans Halslaan 33,

A'veen. Tel. 020-6473004.

('s Maandags gesloten.).

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

SCHILDEREN, TIMMEREN,
ELEKTRA, billijk tarief.

Tel.: 020-6865849.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

Muziek-
instrumenten

Gevr. voor vereniging piano

en accordeon. Tel. 02507-

17462 na 19.00 uur.

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

Lessen en clubs

AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.

Bel v. info: 19701 of 12215.

Massage-vrouwencursus
ontspanningsmassage, 10 di.

av. v.a. 10/3. A'dam-C. Folder:

Touch, 020-6624382 (kant.

uren).

Op nieuwe tennisbaan van de
T.C. Unicum, zijn nog enkele

vaste speeluren voor het sei-

zoen '92 te huur. Inl. Mevr. T.

Sebregts, tel. 02507-14273.

ROCK 'N ROLL cursus ƒ85.
Ook zonder partner. Gratis

proefles: 020-6228667.

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie

kantoor zijn opgegeven

• verloren/gevonden • weg/aan

komen lopen/vliegen • maximaal

5 regels • alleen voor particulier

gebruik • het aangebodene mag niet

boven ƒ300 uitkomen

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels

• brieven onder nummer • de verkoop

van uit hobby verkregen artikelen

• woningruil • personeel

gevraagd/aangeboden • onroerend

goed te koop/te huur

gevraagd/aangeboden e commerciële

Micro's

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

Gebruik bij het invullen van uw tekst

de coupon en voor iedere letter, punt,

komma of cijfer één vakje.

Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele

woorden of lettergrepen.

Zoals het voorbeeld aangeeft.

T
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Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia, l.w.: Amsterdams Stadsblad,

Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en

20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-665632 1.

Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 1 31

Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,

Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,

Gasthuisplein 12.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

CITROEN OCCASIONS!
Keuze uit 30 stuks

VISA GARAGE, 020-6278410.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

T.k. BX 14 E, bj. '85, kleur rood.

Auto verkeert in goede staat.

APK tot 1993. Prijstndicatie

ƒ4450. Tel. 020-6001642.

T.k. Citroen Visa II RE,

5 deurs. Bouwjaar '86, km.

stand 56.000, i.z.g.s.,

bord.rood. 02990-71923.

ingdijk

autoverhuur

Krokusaanbieding
van 2 t/m 9 maart:

AX, ƒ 350 all-in

BX/ZX, ƒ550 all-in

S. Stevmstraat 12a, A'dam

020-6932750

Ferrari

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng-

de Lmcoln's 7,85 m. lang, wit

en blauw, type '91. Bel

Meijers BV: 030-444411.

Fiat

Audi

Audi 80 dl., '81, APK, 4 deurs,

fijne wagen, + ƒ3000. Tel.:

020-6124149.

BMW
BMW 316, m. '81, APK, rijdt

perfect, ƒ 1650. 020-6105478.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Door inruil verkregen:

ROVER 825 Sterling, LPG, 03-'88, APK 04-'92,

rijdt fantastisch, diverse opties, garantie en service.

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Citroen

Occasion Centrum
het importeursfiliaal b.a.

XM 2.0 Amb., 6-'91, grijs met., nw.pr. ƒ71.700 . . nü ƒ56.500
XM 2.0 Amb., 3-

'90, grijs met., nw.pr. ƒ67.700 . . nü ƒ42.500
XM 2.0 Conf., 3- '90, wit, 78.000 km nü ƒ42.500
XM V-6 Amb., 2-'91, grijs metall., nw.pr. ƒ 84.100 nü ƒ 64.500

XM V-6 Amb., 1-'91, rood metall., 32.000 km ƒ63.500
XM V-Amb., 3-'90,- rood metall., 60.000 km ƒ47.500

BX 14 RE, 8-'87, grijs, 36.000 km ƒ 12.950

BX 16 TRi, 3-'88, 29.0O0km ƒ 18.950

BX 19 TZL, 8-
'90, blauw metall., 33.000 km ƒ27.500

BX 19 GTi, 9-'89, wit, 48.500 km ƒ23.500
BX 19 GTi, 6-'90, zwart, 46.000 km ƒ29.950
BX 19 GTi 16-V, 1-'90, zwart, 22.800 km ƒ36.500

AX GT, 1-'88, grijs metall., 79.000 km ',. .ƒ14.950
AX 11 TGE, 3-'90, 5-drs., bruin metall., 58.000 km . . ƒ 14.750

AX 11 TGE, 9-
'91, grijs metall., 10.000 km ƒ 17.250

AX 10 E, 3-'88, wit, 23.000 km ƒ10.750
AX 11 Plaisir, 6-'91, wit, 10.000 km ƒ14.500
AX 11 TRE, 5-deurs, 10-'88, 44.500 km ƒ12.750

ZX Volcane, 8-'91, rood ƒ32.950

Citroen Amsterdam
CITROEN NEDERLAND B.V.

Stadionplein 1, 1076 CE A'dam, telef. 020-5701250

2 x Visa, bj. 85, 87, 4-drs,

1e eig.v.a. ƒ4750.- EXPOCAR
TRADING. 020-6153933.

AX GT inj. '89, 30.000 km, rood,

vr.pr. ƒ 16.500,-. Inruil mogelijk.

Tel.: 075-163008.

BX 16 TZi '89, 36.000 km, 3
mnd gar, inruil mogelijk. Vr.pr

ƒ17.500. Tel.: 075-163008.

Citroen AX 10E, 6/88, 75.000
km, APK, nwe banden, goed
onderhoud, ƒ 8.350, tel.

020-6005252 (18.00-21.00).

C15 D '89, rood, 25.000 km,

ƒ11.250,- incl. BTW. Tel.:

075-163008.

Visa 17 RD '87, blauw. Vr.pr.

ƒ 8.750,-. Tel.: 075-163008.

VISA 11 RE, bj. 2-'85

VISA 11 RE, bj. 3-'86

Autobedrijf Wim van Aalst.

Tel. 02979-84866.

ZX, Sportuitvoering

Bj. 1-'92, wit. Nieuwprijs

ƒ33.000.- Nu ƒ 29.900.-

Autobedrijf Wim van Aalst

Tel. 02979-84866.

COMPANY CARS
Croma SX 5-91, anthr. 9800 km. I.m. velg.,KORTING ƒ 10.000.-

Tempra 2.0 SX, 8-'91, 6000 km. rood, el. schuif/kant.dak, el.

ramen v.a., deelb. a.bank, breedstralers enz.KORTING ƒ 6.000.-

Uno Turbo 1.5, 5-'91, groen met., 16.000 km., deelbare a.bank,
aut. heating KORTING ƒ 8.000.

Croma SX 10-90 anthraciet, LPG . . . 54.000 km. ƒ29.500.-
Croma CHT 4-87, groen met. LPG . 102.000 km. ƒ 11.750.-

Tipo 2.0 GT, 1-91, I. blauw met. . . . 16.000 km. ƒ28.500.-
1.6. 'Abarth' 4-89, wit 32.000 km. ƒ23.500.-
1.6. 'Team' 8-88, grijs met 102.000 km. ƒ16.950.-
1.4 DGT 11-90, anthraciet 34.000 km. ƒ22.750.-
1.4 DGT 4-90, wit 32.000 km. ƒ22.250.-
1.4 DGT 10-89, donkerblauw 54.500 km. ƒ 19.750.-

1.4 'Team' 9-90, groen/blauw met. . . 14.000 km. ƒ20.750.-
1.4 'Team' 2-89, anthraciet 42.000 km. ƒ18.750.-
1.7 Diesel 11-90, I. blauw met 23.500 km. ƒ24.500.-
1.9 Turbo diesel 5-89, grijs met. . . 120.000 km. ƒ23.500.-

Tevens keus uit + 50 andere occasions.

Gebr. HAAKER B.V.
Off. Fiat-dealer in Badhoevedorp.

Info 020 - 6594859

Rat Rorino D b.j. '84, APK tot

12/92, ƒ1500,-. Tel.: 075-

163008.

Leuke 127 900, b.j. '82, APK tot

febr. '93, ƒ1750,-. Tel.:

075-163008.

Door omstandigheden, keurig

onderhouden, in staat van
nieuw, PANDA 1000 CLIE kat.

zwart 22.500 km. ƒ 12.250 aug.

1990. Niet in gerookt. Tel.

02979-86555.

Rat Panda 45, m. '83, nw. APK,
puntgaaf, rijdt perfekt, ƒ 1950.

Tel. 02990-37825.

Rat Panda, bj. '83, APK,
spr.vlg., zwart, zeer fraaie auto

ƒ2950. 020-6105478.

• „SHOWROOM" verschijnt

huis aan huis in geheel

Amsterdam en omgeving.

Rat Ritmo 60L Quarzo, mrt '88,

metal. grijs, 5-versn. bak 81 .000

km. ƒ6900, 02979-82688.

Rat Uno 70 S i.e., bj. '90 juni,

nieuwe mod., 5 drs, met.kl.

ƒ 13.950,-. 020-6105478.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A.Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909.

Panda, bj. '86, zwart met. stof.

bekled., stereo, in nieuw staat.

ƒ5750. EXPOCAR
TRADING. Tel. 020-6153933.

Ford

FORD VAN NES - WEESP
ESCORT 1600 RS TURBOZWART, 08-89,

FIESTA FINESSE 1100 ROOD
ESCORT 1.4 INJ. 3 DRS. ROOD
ESCORT 1.4 INJ. 5 DRS. ZILVER
ESCORT 1600 GT WIT
ESCORT 1600 GT ZWART
ESCORT 1400 CL 5 DRS. BEIGE
ESCORT 1800 DIESEL 3 DRS. ZWART
DIV. ESCORTS 1400 3 DRS. 1987

ORION 1400 INJ. ZILVER
SIERRA 2.0 CL 4 DRS. WIT
SIERRA 2.0 CL SPEC. 4-DRS. BLAUW
DIVERSE SIËRRA'S 1986

SCORPIO 2.0 GL AUT. 5 DRS. BLAUW
MITSUBISHI COLT 1.5 GL AUT. GOLD
KADETT 1.2SC4 DRS. WIT
ASCONA 1600S 4 DRS.AUT. BLAUW
FIAT PANDA 34 3 DRS. BLAUW
SKODA 105 S 4 DRS. BLAUW
VW GOLF D 2 DRS. BRUIN

24.000 km„
10-89

02-91

02-91

06-90

01-90

01-87

10-89

t/m 1991 v.a.

01-91

05-90

01-89

t/m 1988 v.a.

05-88

07-88

02-86

04-86

04-86

12-87

05-87

31.500,-

14.500,-

23.700,-

24.750,-

22.500,-

22.500,-

14.800,-

19.000,-

12.000,-

24.700,-

25.900,-

22.000,-

9.000,-

25.900,-

14.500,-

11.750,-

9.500,-

7.200,-

4.500,-

11.500,-

HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443

FORD VAN NES - WEESP
FORD ESCORT 1.6 CL auto-

maat 1988, 5-deurs . . ƒ 14.000

FORD ORION 1.6 CL 1988,

L.P.G ƒ 13.000.

RONDAY RENAULT DEALER
PI. Middenlaan 19 (bij Artis)

Amsterdam. 020-6237247

Ford Taunus 1,6 1981. Is niet

rot. Geen APK. Blauw, ƒ 300,- +
adv. kost. Tel.: 02949-3191.

Ford Taunus, b.j. 80, APK
nov. '92 ƒ850. Tel. 01723-7250
b.g.g. 02975-69548.

kev ie——

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?

Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u

contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.

In Het Parool en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752 500
exemplaren.

Geefnu uw advertentie

Ford Escort 1300 laser wit 3
drs, APK, tot 02-93. Zeer mooi
ƒ6750.; 020-6310653.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

Naam:

Adres: :

Postcode + Plaats:

Telefoonnummer:

.

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor

1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.

1

2

. Handtekening:

prijs excl

6% BTW
prijs incl

6°'o BTW

-IC 4
ai

H

f 5

i 6

<C 7

8

9

10
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UPS 63 CM KTV
ÏREO TELETEKST

Type 25GR5760, 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv '2075.-

^1395.-
PHILIPS 70 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1375.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

»1275.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST^ 1175.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

875.-
37 CM AFSTANDBED.m 395.-
37 CM KLEUREN-TV

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo teletekst en afstandbe-

diening Adviespnjs"2550

1899.
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

JVC 63 CM AVS250
STEREO TELETEKST

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

Ö1399.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

MM 1199.-
SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7, Adviespnjs*2275

EP 1598.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

1398.
BLAUPUNKT55CM
STEREO TELETEKST

1298.-
GRUNDIG63CM
LUXE TELETEKST

1198
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST^ 1098.-
GRUNDIG51 CM
TELETEKST STUNT

898:
ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENINGm 698.-
GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

568.-

SONY CAMCORDER
F450; Topper' 3 lux, 8x zoom,

Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd. "2550.

1979.-
SONY CAMCORDER
F250; Kompakt, autofocus.

Inkl. accessoires Adv "2220.-^ 1379.-

TOPMERKCAMCORDER
E10; (Sony) 8mm systeem, 4

lux, 6xzoom, HiFi stereo. '2799.-

mm9.-
SONY CAMCORDER
TR45W; Handycam super

kompakt, 6x zoom, autofo-

cus, Hi-Fi. Adviespnjs'2220.-

1469.-
JVC CAMCORDER
GR60; Van de uitvinders' VHS-
C super kompakt. Adv."2419.-

P1669--2
PHILIPS CAMCORDER
6843; VHS-C, autofocus.

Adviesprijs '2095 -

ÊSM349

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; "Best" getest! VHS-
HQ, Hi-Fi stereo geluid. Ned.
Philips garantie. Adv. '1 599.

JVC 63CM KLEUREN-TV
STEREO-TELETEKST
Flat Square beeldbuis met hoge resolutie van 560 lijnen,

48 voorkeuzezenders, 24-uurs timer, dubbele scart-

aansluiting inkl. S-VHS, 64 pagina's teletekst geheugen,

sloreo 2-weg luidspreker systeem. Infrarood

afslandbediening. Adviesprijs' 1979.-

PHILIPS HI-FI STEREO
VHS-HQ VIDEORECORDER
VR502; Hi-Fi stereo geluidsopname /- weergave,
2 snelheden (max. 8uur), 'High Qualily' beeldkwaliteit,

frontloader met veel automatische functies, lineaire

bandteller, VHS Index Search Systeem, auto-tracking,

8 timers tot 31 dagen vooruit, afstandbediening met LCD-
display. Adviesprijs* 1599.-

^1079.-
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570, VHS-HQ, stereo, 8 uur

longplay, 5 koppen. "1899

1099.-
JVC HI-FI VIDEO
830, TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. "1899.-

Nederland.
Hoe

omzet per filiaal.

lage
BCC-prijze"

^3* (*a^gr^"°^iSSsi^^S8530
^1199,
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740, 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. "2095.-

m 1299.
PANASONIC HI-FI

F65, 4 koppen, VHS-HQ. "1 894.-

1399.-1
SONY VHS-HQ VIDEO
SLV656; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, jog-shuttle, ab. "1 990.-

1599.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST. "1 549.-

879.-
GRUNDIG VHS VIDEO
VS700, LCD-afstandbed. "1 239.-

689.-
ARISTONA VHS VIDEO

|

2SB01; VHS-HQ, inkl. af-

standbediening Adv.*1095.-

649.-
PHILIPS VHS VIDEO
6290; Afstandbediend. '1195.-

579.-
STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbedienmg'm 479.-I
VHS VIDEO-SPELER

349.

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders' "1099m 679,
HITACHI VHS VIDEO
M720.LCD afstandbed "999.-m 679.-
HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ, 3 koppen "1299.-

WÊ 799,
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570, VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed +leespen "1445 •

799.-
PANASONIC VIDEO
NVJ-30, VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed +leespen'1157.-

879.-

GRUHDIG 63CM KTV
TELETEKST

AFSTANDBEDIENING
Type T63-430; Adviesprijs *1889.

mÈtè

i

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombina-
tie. Koelruimte op "oog-

hoogte". Adviespnjs'979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

~~
779.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

879.-
MIELE KOEL/VRIES

WftMAc/
3AUKNECHT K/V

i£mj 979.

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-

pakte afmetingen. Kwalita-

tief uitstekende koeler/vrie-

zer. Adviesprijs "848.-

Ww 395--
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-m 495.-
ZANUSSI 2-DEURSm 595.-
PHILIPS / WHIRLPOOL

eSet 675."
BAUKNECHT 2304

cül 775.
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*11 99.-

SIEMENS KS2648

895.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.

255.
145 LTR. KOELKAST
Coolcraft 145 liter, 2-sterren.

Formica bovenblad. Garantie.

345.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

Yiïw 395.-
ZANUSS1 140 LITERm 445.-
BOSCH KTF1540Jm 545.-
PHILIPS 160 LITERm 575.-
BAUKNECHT 160LTR.

625.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vin-

denis. Adviesprijs. "595.-m 348.-
INDESIT 120 LITER

448.
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.'665.-

498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848 -

mg$gm&l ZESTIEN ELEKTRO-SU
lyLH*" 1 "" * HAARLEM BEVERWIJK AMSTERDAI

Nu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30. -per maand. Winkelcentrum Schalkwijk Winkelcentrum De Beverhof BADHOEVEC
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels. Riviëradreef 37 ;.-: Beverhof 16 (alleen witgoed) HILVERSUM

, T e nm.n.i-1"

598.-
VRIESKIST 140 LTRm 498.

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W1 200WDOJ, Voorlader,

centrifugegang 1200trn/mm.,

rvs trommel EN kuip '1399.-

969.
1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk Trom-

mel EN kuip roestvrijstaal

869.-
HOLL. 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI 400 TOEREN

699.-
STUNT ! 550 TOERENm 549.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

499-

MIELE 1150TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifu-

geert tot 1 1 50 toeren p/m;bui-

tenmantel tweezijdig geë-

mailleerd. Adviesprijs *21 99.-

m\tM*
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviespnjs*1 878.-

1385.-
WASDROOG KOMBINATIE
PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1485.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? *1549.

191245.-
>HIUPS 800 TOEREN

Ww 875.-
BAUKNECHT WA6500

795.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. *1495.-

899.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toe-

ren centrifuge. Adv.*1375.

1000 TOEREN RVS BL

1199

5 JAAR iVli. I

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviespnjs*649.

399.-
RVS REVERSEREND

499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

599.-v.a<

PHILIPS /WHIRLPOOL

699.-
CONDENSDROGER

899.-
SIEMENS CONDENS

MIELE DROGER

mim.-
MERKCENTRIFUGE

169.-

pa

'H

N
'ii

ti

ti

M

INDESIT D310WF a
LUXE VAATWASSER J
6programma's,12couvertsen *
geruisarm Adviespnjs'1099.- ^m 699.-

«

BOSCH VWPS21 00 !*

'm 799.- S
BAUKNECHT VW3PR tém 899.- :
MIELE VW G521 ^

w 1499.-
w

N

MAGNETRON OVEN m
Snel ontdooien en verwarrnen

219.-
SAMSUNG RE570

té

249.- E
SHARP MAGNETRON

299.-
MOULINEX FM1115

329.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv "769 -

04«f i

MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT
24 liter, 850 Wattvermogen en
draaiplateau. Adviesprijs'989.-

M

'té.

499.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviespnjs'899.

549.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-l ucht oven + grill.

w 599.-1
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180; 750 Watt +draaiplateau.

'ti

'té

'4

799.- u

INDESIT
FORNUIS
Type K5400; Adviespnjs*799.-m 528.-R
ETNA FORNUIS 14,00

598
INDESIT G/E FORNUIS
K5406; Gas-elektro. "1 049.-

698.-

re

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis. !«.

Inkl. grill, draaispit en mixed re

grill-set. Adviespnjs"1425 - ram 898. z
ATAG ELEKTRISCH *®
EFF225/234/275. Adv."1445.-

1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviespnjs*1 735.m 1398.-

4
té

é

ATAG KOOKPLAAT
GKF334; 4-pits Adv. "445.-

348.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviespnjs*245.-

128.
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VSUPERS IN DE RANDSTAD =3Eösi«=-:I. I zaterdag ..9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
DEN HAAG ZOETERWOUDE 'Adviesprijs slechts referentie iBadhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
LEIDSCHENDAM zoals aangegeven door officiële I Maarssenbroek vrijdag 7 tot 9 uur
MAARSEIMBROEK •'' importeur of fabrikant loverige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Nota Ouderenbeleid stelt SWOZ en Stichting Centrum Vrijwillige Hulpverlening voor samen te gaan

Van Dorsten (SWOZ) vindt het te vroeg voor fusie
ZANDVOORT - De voorzitter van de Stichting Welzijn Oude-

ren Zandvoort (SWOZ), Joke van Dorsten, is zeer ontstemd over
het voorstel van de gemeente de SWOZ te laten fuseren met de
Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening. Van Dorsten
vindt dat de gemeente te vroeg met het voorstel komt. Het
tusievoorstel staat in de ontwerpnota 'Ouderenbeleid 1992'.

Joke van Dorsten typeert het ge-

drag van de gemeente in een eerste
ï eactie als 'de olifant in de porcelein-
kast'. ,,Er was sprake van een proces
waarin de SWOZ en de Stichting
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-
ning dichter naar elkaar toe groei-

den. Er wordt al erg veel samenge-

werkt. We zijn op zoek naar geza-
menlijke huisvesting en de gemeen-
te heeft ons beloofd daarbij te hel-

pen. Omdat er al zo goed wordt sa-

mengewerkt, begrijp ik niet waarom
er opeens gesproken moet worden
van een fusie. Het is niet meer van
deze tijd dat een fusie van bovenaf

opgelegd wordt. Ik vind het betreu-
renswaardig dat or in de nota voor-
gesteld wordt de fusiebesprekingen
in juni te beginnen."

Geduld
Van Dorsten zegt niet dat zij een

principieel tegenstander is van de
fusie: „Er is in het verleden nooit
sprake geweest van een fusie. Sa-
menwerking gaat steeds beter en
wellicht zouden we in de toekomst
zelf met het voorstel gekomen zijn te

fuseren. Ik ben de laatste die zal

zeggen dat een fusie niet kan, maar

zoals het nu gaat is het met goed. Ik
begrijp niet waarom de gemeente
met het geduld op kan brengen het
proces te volgen en gewoon afwacht
wat er gebeurt

"

De gemeentelijke nota stelt een fu-

sie tussen de SWOZ en de Stichting
Centrum Vrijwillige Hulpverlening
voor uit het oogpunt van doelmatig-
heid. De gedachten gaan daarbij uit

naar verbetering van de bereikbaar-
heid tijdens kantooruren, betere
waarborgen voor de continuïteit, het
voorkomen van dure overlappingen
in overlegsituaties en het onder een
regie brengen van de vrijwilligers.

Volgens de nota kan de volledige sa-

mensmelting van de werkzaamhe-
den van de stichtingen alleen gega-
randeerd worden door een fusie

Centraal meldpunt
Coördinator Mini do Wolf van de

Stichting Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening kan nog geen reactie
geven, omdat zij de nota nog niet
gelezen heelt. „Wij streven zelf naar
een nauwere samenwerking met de
SWOZ, maar voordat ik reageer op
het bericht van de fusie wil ik eerst

le/.en wat er over m de nota staat
"

In de nota wordt ook voorgesteld
een cent i aal meldpunt in te stellen

Bij dit meldpunt moeten do zorg-
vraag en het zorgaanbod op elkaar
afgestemd worden Uitgangspunt is

dat ouderen met al hun vragen bij

het centraal meldpunt terecht kun-
nen. In Zandvoort gaat het om de
zorg en de voorzieningen die bij de
mensen thuis aangeboden kunnen
worden, zoals bijvooi beeld huishou-
delijke zorg, nachtopvang en maal-
tijdverstrekking. Het meldpunt
moet het zorgpakket bepalen en de
benodigde hulp toewijzen

Het ontbreekt ZFM
aan geld voor meer
nieuwsuitzendingen
ZANDVOORT - ZFM, de

Zandvoortse lokale omroep,
zou meer nieuwsprogramma's
willen brengen, maar het geld
daarvoor ontbreekt. Dat zegt
bestuurslid Lennard Groot.
Als het aan wethouder J. Ter-
mes ligt, hoeft de omroep niet
op subsidie van de gemeente te
rekenen.

Bij ZFM zou onenigheid bestaan
over de vraag of de lokale omroep
meer nieuws en actualiteiten moet
brengen, of alleen muziek. Op dit

moment zendt ZFM 24 uur per dag
uit, zeven dagen per week. Slechts
vier uur besteedt zij aan actualitei-

ten, in het programma 'Zandvoortse
Zaken'. Volgens bestuurslid Groot
lou ZFM wel meer nieuws willen
brengen, dan nu gebeurt. „Het be-
stuur wil een zo groot mogelijke in-

formatiestroom bieden, maar we
moeten dat wel doen met de mensen
en de middelen, die we ter beschik-
king hebben."
Geld blijkt, zoals zo vaak, ook hier

weer het sleutelwoord. ZFM heeft
\ eel wensen, maar te weinig pecunia
om die wensen te realiseren. Zo wil
de lokale omroep graag program-
ma's op locatie maken. Daarvoor is

echter een mobiele zender nodig.
Geld ontbreekt daarvoor. „Vorig
jaar hebben we gebruik gemaakt van
gehuurde zenders, maar dat heeft
meer geld gekost dan dat het heeft

opgeleverd." De Zandvoortse om-
roep krijgt geen subsidie van de ge-

meente. Wethouder J. Termes, die
verantwoordelijk is voor het media-
beleid noemt daarvoor enkele rede-
nen: „De omroep heeft geen subsidie
aangevraagd, maar bovendien vind
ik dat het niet de taak is van de
gemeente om met de knip klaar te
staan om dit soort organisaties te

subsidieren. Ik vind dat de media zo
vrij mogelijk moeten opereren en
dat ze daarom ook onafhankelijk
van de overheid moeten zijn. Aan-
kloppen voor subsidie kan altijd,

maar persoonlijk ben ik er geen
voorstander van dat ze die ook wer-
kelijk krijgen. Ik zie daarin meer
een taak weggelegd voor sponsors
en adverteerders."

Mankement
De luisteraars van de omroep

moesten het vorige week een korte
tijd zonder ZFM doen. De omroep
had besloten uit de lucht te gaan,
nadat ze een controle-ambtenaar
van de PTT op bezoek gehad had. De
opsporingsambtenaar kwam don-
derdag om tien over vijf in de mid-
dag de watertoren binnen met de
mededeling dat de zender het vlieg-

verkeer stoorde. Vrijdagochtend
heeft de leverancier van de zender
metingen verricht waaruit inder-

daad bleek dat er een mankement
was aan het antennesysteem. Vanaf
vrijdagmiddag twaalf uur was ZFM
weer te beluisteren.

Leeftijdsgrens

eettafelproject

verhoogd
ZANDVOORT - De leeftijds-

grens van het eettafelproject
wordt verhoogd, van 55 naar 65
jaar. De eigen bijdrage gaat in
de loop van het jaar ook om-
hoog.

Bij het eettafelproject van Huis m
de Duinen en Huis m het Kostverlo-
ïen kunnen nu nog mensen terecht
van 55 jaar en ouder. In de toekomst
gaat dat echter veranderen. Alleen
mensen, die 65 jaar en ouder zijn,

kunnen dan nog goedkoop eten in de
verzorgingstehuizen.
De gemeente is tot de verhoging

van de leeftijdsgrens gekomen in
overleg met de directies van de be-
tlokken verzorgingstehuizen. De

.; maatregel is nodig omdat het eetta-

felproject te zwaar op de begroting
diukt van beide huizen.
Een andere maatregel, die voorge-

steld is, is het verhogen van de eigen
bijdrage. Met ingang van april wordt

: de prijs van de maaltijd verhoogd
f;
van 7,50 gulden naar acht gulden. Op
1 januari 1993 gaat de eigen bijdrage
weer met vijftig cent omhoog. Een
maaltijd kost dan 8,50 gulden.
De raadscommissie Maatschappe-

lijk Welzijn sprak dinsdag haar
oedkeuring uit over de plannen. Al-

leen' de Partij van de Arbeid was te-

Son het voornemen de leeftijdsgrens
te verhogen.

Vrouw valt uit trein
ZANDVOORT - Een 78-jarige

vrouw uit Utrecht is zaterdag ge-

wond geraakt, nadat zij uit de trein
Was gevallen. Op het moment dat zij

wilde uitstappen werd net een loco-

motief losgekoppeld. Door de schok
kon zij haar evenwicht niet bewaren
en viel zij op de grond.

Waterstanden ]
Datum

. 12 mrt
13 mrt
1-1 mrt
15 mrt
16 mrt

i 17 mrt
18 mrt

.
19 mrt

|2ü mrt

HW
08.16

09.35

11.01

23.56

01.09

01.58

02.46

03.26

04.05

LW
03.45

04.34
06.00

07.34
09.06

09.43

00.05

0Ï.03

01.48

HW
21.06

22.35

12.30

13.36

14.17

14.57

15.40

16.23

LW
15.55

17.20

19.10

21.06

21.45

10.36

11.15

12.06

Vaanstanden:
EK dond. 12 mrt. 02.36 u.

i Coodtij 14 mrt. 23.54 u. NAP+55cm

(ADVERTENTIE)

Uw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17 16 6

• Hoewel het dak van de
Hervormde Kerk er op het
eerste gezicht nog goed
uitziet, is de werkelijk an-
ders. Ér is een half miljoen
gulden nodig voor de res-

tauratie van het monumen-
tale gebouw aan het Kerk-
plein. Het OBR-fonds ont-

ving al 47.000 gulden. Nog
niet genoeg om met de op-
knapbeurt te kunnen be-
ginnen.

Foto Bram Stenen

Bijna halve ton voor kerk
ZANDVOORT - De actie 'Samen sterk voor de

restauratie van de kerk' heeft tot nu toe 47.000
gulden opgeleverd. Er is ruim een half miljoen
gulden nodig voor de opknapbeurt van de Her-
vormde Kerk.

De commissie Onderhoud-, Bouw-, en Restauratie-
-fonds (OBR-fonds) van de Hervormde Kerk Zand-
voort/Bentveld is in december van het vorig jaar een
geldinzamelingsactie gestart ten bate van de restauratie

van de kerk. Het dak van het kerkgebouw moet opge-
knapt worden, want het lekt. De grafkapel, waar Paulus

Loot is begraven, moet ook opgeknapt worden. De mu-
ren laten te veel vocht door.
Een architectenbureau heeft de kosten voor de res-

tauratie begroot op ruim een half miljoen gulden Een
klein deel daarvan wordt betaald door Monumenten
zorg. Het overgrote deel moet opgebracht worden door
de kerkgemeenten.
De inzamelingsactie, gaat voorlopig gewoon door

Toch is het noodzakelijk dat op korte termijn met de
restauratie begonnen wordt, want als die uitgesteld
wordt, wordt de schade groter en de kosten hoger. Op 9

april houdt de architect een informatiebijeenkomst
over de restauratieplannen.

'De vrouwenstrijd leeft niet meer'
ZANDVOORT - Ze hadden

op ongeveer vijfentwintig
vrouwen gerekend, maar het
waren er twintig. Daarmee
werd het feest in het kader van
Internationale Vrouwendag
matig bezocht.
De organisatie had de locatie voor

het feest angstvallig geheim gehou-
den. Eén van de organisatoren, In-

grid Albrecht, gaf toe dat deze angst
een erfenis is uit het verleden. De
historie van de Zandvoortse vrou-
wenbeweging stond dan ook cen-
traal op het feest, dat uitmondde in

een 'gezellig weerzien', met oude
strijdmakkers.
Behalve een man, die zijn vaste

zaterdagavond-borrel m het Ge-
meenschapshuis moest missen,
maakte niemand bezwaar tegen de
bijeenkomst, die alleen voor vrou-
wen bestemd was. In het verleden
was dat wel anders. Ingrid Albrecht:
„In de tijd van het vrouwencafé in 't

Stekkie ondervonden we regelmatig
hinder van mannen die ook naar
binnen wilden. We kregen ook nega-
tieve opmerkingen. Daarom hadden
we voor het feest besloten de locatie

geheim te houden."
Het feit dat in aankondigingen

geen melding gemaakt werd van de
plaats waar het feest gegeven werd is

er misschien wel de oorzaak van dat
het zo rustig bleef. Alleen de geno-
digden kwamen opdagen. Daardoor
kreeg de bijeenkomst het karakter
van een reünie, waar heel wat afge-

keuveld werd over 'de tijd van vroe-

ger'.

Tijdens haar toespraak stipte Al-

brecht de geschiedenis aan van In-

ternationale Vrouwendag en herin-

• Het feest in het kader van Internationale Vrouwendag werd niet druk bezocht.

Foto Bram Stijnen

nerde zij haar toehoorders aan het
opheffen van de Zandvoortse eman-
cipatiecommissie in 1986. Daarna
ging het feest weer rustig door.
Er is geen sprake van dat de vrou-

wenbeweging in Zandvoort nieuw le-

ven in geblazen wordt. Albrecht:

„Dat- is niet aan de orde. Je moet na
deze feestavond concluderen dat de
vrouwenstnid niet meer leeft. We

hebben van andere vrouwen, dan de
genodigden, geen enkele reactie ge-

had op oproepen om dit feest'te be-

zoeken. Je vraagt je dan ook af waar
het nog voor doet

"

Maatregelen
tegen bruin
water in Noord
ZANDVOORT - Het Water-

leidingbedrijf Zuid-Kennemer-
land (WLZK) neemt in april
maatregelen, waardoor het
bruine water uit de kranen van
huizen in Zandvoord-noord tot
het verleden moet gaan beho-
ren. De maatregelen nemen on-
geveer een maand in beslag.

Bewoners m Zandvoort-noord kla
gen al geruime tijd over bruin water
uit de kraan. Marjon Landman heeft
al verschillende malen brieven ver-

stuurd naar het waterleidingbedrijf,

en in december van het vorig jaar
kreeg zij een brief terug. In dit

schrijven verklaart de directeur, ir

J. Louwe Kooijmans, dat het bedrijf

op korte termijn onderzoek zal doen
naar maatregelen die bruin water
moeten voorkomen.
De oorzaak van het bruine water is

slib, dat in de waterleidingen be-

zinkt. Met de bestaande waterzuive-
ringsinstallatie is het met mogelijk
het slib, dat bestaat uit ijzer en man-
gaan, te verwijderen. Als er in de
leidingen grote stroomsnelheden
ontstaan door bijvoorbeeld spuien,
buistareuk of door het gebruik van
brandkranen, dan komt het bezon-
ken slib los waardoor er bruin water
uit de kraan komt
De korte termijnmaatregelen om-

vatten drie fases. In de eerste fase
worden de leidingen m Zandvoort-
-noord verbeterd. Met name de voe-
dmgsleidmg in de Kamerling Onnes-
straat wordt verzwaard. Dit gebeurt
begin april.

Een tweede maatregel bestaat uit

het verbeteren van de leidingnet-

structuur. Door het verbeteren van
de doorstroming wordt voorkomen
dat het slib in de leidingen bezinkt.
In de laatste fase krijgt het ieidmg-
net in Zandvoort-noord een grote
schoonmaakbeurt. De leidingen
worden dan met water of lucht door-
gespoten. De inwoners van Noord
worden geïnformeerd over de maat
regelen. G. Engels, hoofd van de af

deling distributie van het waterlei

dmgbednjf: „De maatregelen in de
tweede fase hebben tijdelnk bruin
water tot gevolg Bij het doorspuiten
van de leidingen zullen beuoneis
zelfs korte tijd zonder wat ei komen
te zitten

"

Engels kan met garandeien dat

het bruine water na de maatregelen
tot het verleden behoort „Ik kan dat
alleen garanderen als de oorzaak
van het bruine water wordt wegge-
nomen, en dat is het waterpompsta-
tion m Bentveld In 1993 wordt dat
gesloten Vanat dat moment zal het
drinkwater vanuit Overveen naar
Zandvoort gepompt worden

WEzËmmEKï
Nood
Het Plantinghuis /angl kin q
deren op die in an.ie noorlsi O
lualies verkeren Hul a ïnlal plaat

sen is echler niet groot q-Mioog De
ar ht beschikbare plaatsen warpn
sleuds be/el

Pluissie
Pluissie van de Kippotrap r%
werd /ij genoemd Kiek Har O
kamp Bluijs Zij staat de/e week
centraal in de rubriek Achter de
schermen

Talent
Zandvoortse artiesten heb j-
ben hun kunnen gelood lij O
dens de Grote Talenlenshow in Cir

cus Zandvoort De groep Private

Vices en Douwe Wijnalda wisten

een plaats in de halve finale Ie be
machtigen

9
Handbal
Dp Casino ZVM handbal
teams deden afgelopen /on
dag /eer goede zaken De Zand
voortse mannen kwamen door een
19 17 zege op Alkmaar uit de de
gradatiezorgen De dames van Ca
smo ZVM blijven door een uitste

kende 26 15 overwinning op Con
cordia uit Hillegom in de race om
het kampioenschap

BMW gestolen
ZANDVOORT - Een blauwe BMW

is op 6 maart gestolen van de Prin-
sesseweg De auto was voorzien van
een alarmsysteem Ook had de wa-
gen blauwe kentekenplaten.

(ADVERTENTIES)

KEUKENARCHITEKTUUR

HILVERSUM, 2e LOSWAL 12 1215 BC TEL 035 21157;

I PAR\iSSLS.
,

.£C2'3 13
1

/ DG TEL 020 675JS35

CASH&GARRY
TEGELHAL

MEESTER SMEÉTS
D,.orse

WANDTEGELS P m- v a

PLAVUIZEN
hardheid 4 2 kl 33x33 cm

IMITATIE MARMER
30*30 cm p m va

UW PLAVUIZENVLOER
in een dag gereed

(gratis paszagen)

5,-

22,-

29,-

BADKAMERSHOW
keuze uit o m 11 kompleet
opgestelde badkamers

De Wrttèhstraaf 1 50;;Amsterdam;
Tel. 020-6827620^6841305;^:

^"Parkeren; is^eerv:problMjm4£>;

Natuurlijk, die Krant moei ik hebben
Omdat ik gnag wil weten wat /ich in mijn

omgeving afspeelt Ier kennismaking ont\ang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

H Nieuwsblad
Yi.mi (m/\) I L_

Ulivs I i i i J I L

l'ostcode/l'Umts I I I I I i L_l l I l l i i i
i

1'eleloon I I I I I I 1 I I l_J I I lliv m lomtoh lumrmm;) ' W K

Gno/B.inkiir L J I I L

L_

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ 16.00 D half jaar ƒ 29.00 D jaar ƒ 52.(

' Voor postabonnees gelden andere tarieven.

I kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opge\en 020-668 13 00.

Stuur de/e bon in een open emelop naar

Weekmedia. Antwoordnummei 10051. 1000 l'\

Amsterdam l hoek geen po.st/egel te plakken '71037-T017003
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FAMILIEBERICHTEN

Met grote vreugde geven wij kennis
van de geboorte van onze dochter

Charlotte
zij is geboren op 10 maart 1992 om

11.03 uur.

Bart en Renée Schuitenmaker

Paradijsweg 11

2042 GC Zandvoort
Tel. 02507-19105

MEVR. A. KOPER
hartelijk gefeliciteerd

met uw 90ste verjaardag

Sonja

Rust nu maar uit,

je hebt je strijd gestreden;
Je hebt het als een moedig mens gedaan.

Bedroefd, maar dankbaar voor het fijne leven
wat wij met haar hebben gehad, is na een lang
vechten tegen haar ziekte, op 5 maart 1992, van
ons heengegaan onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder, mijn
lieve zuster en schoonzuster

Johanna Paap-Koning
weduwe van Jacob Paap

op de leeftijd van 82 jaar.

Onze oprechte dank gaat uit naar Dokter Flierin-

ga, de Directie en Medewerkers van het „Huis in

het Kostverloren" voor de zeer liefdevolle bege-
leiding, verzorging en verpleging van onze moe-
der en oma.

Zandvoort:
Engel en Truus
Jaap en Miranda; Melissa
Ria

Zandvoort:

Jaap en Henny
Arda, Marco

Zandvoort:

Joke en Cor ^
Ron
Yvonne en André, Melanie
Marcel en Annet

Rotterdam:

Cobi en Chinwah
Claudia en Danny, Chloë

Hoofddorp:

Henk en Hilje

Natascha

Zandvoort:

Nel en Piet

Monique, Richard

Zandvoort:

H. Koning
J. Koning-Holtman

Zandvoort, 5 maart 1992
„Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan 1

Correspondentieadres: E. Paap
Lorentzstraat 30, 2042 SB Zandvoort

De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 9
maart in het crematorium „Velsen" te Driehuis-
Westerveld.

Langs deze weg willen wij iedereen ontzettend
bedanken voor de overweldigende belangstelling '

op onze huwelijksdag.

Alex en Marjan Miezenbeek

Stationsplein 17-8

2041 AA Zandvoort

ADVERTENTIES

Oproep
Deze advertentieruimte van HO mm lireed en !">() mm
linoK kunt u Kehru'rken om een ;i;inkon<liniw li' <l"en
van liijvoorheeld jubileum, reünie, verHaderinu, hu-

welijk, jruIxMirti' "I" overlijden.

I)e oplage van liet Zandvoorts Nieuwsblad liedraaut
fi.lSO exemplaren.

U betaalt daarvoor slechts f.ü,- L'xcl._ (i% HTW.

Voor meer informatie hel Weekmedia Uithoorn,
tel. <K*)75-4(K).11.

't Verlies was er al

voor het einde,

de rouw,
voordat het afscheid kwam.

Na een zorgzaam leven en een langzaam afne-
mende gezondheid is tot onze droefheid overle-
den, onze lieve moeder en oma

Elisabeth Maria de Cock-Sondorp
weduwe van Pieter de Cock

Haarlem
25 mei 1914

Zandvoort
7 maart 1992

Ada en Gerard Schilpzand-de Cock

Sonja en Jan Smit-de Cock

en kleinkinderen

„Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan 1

Corresp.adres:
A. Schilpzand-de Cock
Hofdijkstraat 8
2041 NB Zandvoort

De crematie heeft inmiddels op woensdag 11

maart in het crematorium „Velsen" te Driehuis
plaatsgevonden.

Als ife eens mijn ogen sluit

en het leven vliedt er uit

en men vraagt, wat heb je met dit leven
gedaan.
Was het goed? Of was het matig?
Was het te vlot? Of was het te statig?

Och. vergeef mij het dan maar,
want ik heb mijn best gedaan.

Na een liefdevolle verzorging in het Psychia-
trisch Centrum „Vogelenzang" te Bennebroek,
geven wij U met droefheid kennis, dat op 5 maart
1992, toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorg-
zame moeder, schoonmoeder en oma

Neeltje Filmer-Meester
echtgenote van Johannes Filmer

op de leeftijd van 61 jaar.

Zandvoort:

J. Filmer

Zandvoort:

Jan en Trudy
Niels, Milou

Zandvoort:

Aridries

Zandvoort:

Alex en Ilona

Mandy

2042 EL Zandvoort, 10 maart 1992
Tolweg 16

De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te Zand-
voort.

'USTERfWM

; 023>315855
? ASSOCIATIE UnVAARTVERZORGilsiG
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers

van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

:

ZONWERING BESTELLEN . .

.

FRANSSEN BELLEN.

H. FRANSSEN
VOLTASTRAAT 32

2041 CK
ZANDVOORT
TEL. 02507-14623

Alles vóór de zon
ook knikarm
schermen.

Chinees

Restaurant

• WEER GEOPEND

• GEHEEL VERNIEUWD

• APARTE AFHAALINGANG
(Zeestraat)

• SAM SIN MENU
(afhalen 31,50)

• BETAALBARE PRIJZEN

• SFEERVOLLE ENTOURAGE

Haltestraat 69
Tel. 17897

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen

en crèmatiesï
Daar ligt ónze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:

inschrijvingen

Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS

• een Natura-
uitvaartovereénkomst

Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40

2041 KT Zandvoort
Tel. 02507-17244

Zaterdag 1 4 maart: Inzamelingsactie klein chemisch
afval, glas en oud papier

De gemeenlereiniging haalt zaterdag 14 maart 1992 klein chemisch afval, glas en
oud papier op in de straten waar op maandag en dinsdag hulsvuil wordt opgehaald.

Welke produkten kunt u zaterdag Inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemicaliën

- verf, oplosmiddelen en lijm

- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen

- afgewerkte olie

- afvalglas (geen vlakglas)

- oud papier

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeenterelniglng zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in.

- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de straat,

maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's.

- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroule, of tijdens de
normale g rofvuilroule meegeven. U kunt daarvooreen aparte afspraak maken via

telefoonnummer 02507-6 1510.
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Openbare commissievergaderingen
Financiën
tijdstip : maandag 16 maart 1992, 20.00 uur

plaats : Raadhuis

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijfdagen van te voren

ter inzage bij de receptie In de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting kunt

u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan. Tijdens de
vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het rechtom over een onderwerp

dat op de agenda staat het woord te voeren.

Welstand
tijdstip : donderdag 1 9 maart 1 992, 1 5.30 uur

plaats : Raadhuisplein 4

Voor nadere Informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied,

afdeling Bouwtoezlcht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Spoorwegovergang Sophiaweg tijdelijk afgesloten
In verband met werkzaamheden aan de overweg Sophiaweg zal de overweg In de

nacht van zaterdag 14 maart op zondag 1 5 maart van 22.00-1 0.00 uur voor het

wegverkeer afgesloten zijn.

Het verkeer zal worden omgeleid.

De omleiding wordt door borden aangegeven.

Nadere informatie: telefoon 072-198460 (NS) of 02507-61559 (gemeente).

Ontwerpnota ouderenbeleid 1992 ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Ontwerpnota Ouderenbe-

leid 1992 voor de Inspraak vastgesteld.

Behalve de actualisering van beleidsuitgangspunten van de Ouderennota 1987,

geeft de ontwerpnota het kader aan waarbinnen het gemeentelijk ouderenbeleid op
het gebied van de (zorg)voorzieningen voor zelfstandig wonende ouderen gestalte

moet krijgen.

Van 12 maart tot 11 april 1992 ligt de ontwerpnota ter inzage op het Raadhuis,

bureau Voorlichting en in de Openbare Bibliotheek.

Tevens zal een openbare hoorzitting worden gehouden op maandag 6 april a.s.,

aanvang: 20.00 uur In de raadzaal van het Raadhuis.

Gedurende de termijn van ter inzagelegging wordt iedereen de mogelijkheid gebo-

den schriftelijk commentaar op de ontwerpnota in te dienen bij het college van

burgemeester en wethoudersvan Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort, onder

vermelding van 'Ouderenbeleid'.

Naaraanleidingvan de schriftelijke reacties en het resultaatvan de hoorzitting geven
burgemeester en wethouders aan of, en zo ja, op welke punten de ontwerpnota

gewijzigd moet worden.

Na behandeling van de (eventueel gewijzigde) ouderennota in de commissie van
Maatschappelijk Welzijn van 6 mei a.s., volgt vaststelling van de nota In de

gemeenteraad van 26 mei a.s.

Wijziging verordening kinderopvang
De Eerste Wijziging van de Verordening kinderopvang gemeente Zandvoort 1990,

vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 januari 1992, zal met
ingang van 1 april 1992 in werking treden.

De EersteWijziging van de Verordening kinderopvang ligtvanafheden voor eenieder
gedurende drie maanden ter inzage bij de sector Bewonerszaken, afdeling Welzijn,

Onderwijs & Cultuur, op het Raadhuis, Swaluëstraat 2.

Nadere informatie: telefoon 02507-61 497.

Meldingsplicht hondenbelasting
In Zandvoort is de Verordening Hondenbelasting 1991 van kracht.

In het kader van deze verordening Is men verplicht aan de gemeente het bezit van
honden te melden.
Daarbij dient ook te worden aangegeven om hoeveel honden het gaat.

Na melding krijgt u een aangifteformuliertoegestuurd,waarop u kuntaangeven vanaf
wanneer u een of meer honden bezit.

Na uw melding dient u het verschuldigde bedrag via uw eigen bank- of giro-

overschrijving aan de gemeente over te maken. Op de bijlage van het aangiftefor-

mulier is aangegeven hoe de procedure verloopt en hoe de tariefindeling is.

De tarieven voor 1992 zijn: 1 hond f 100,-; 2e hond f 192,-; 3e hond f 378,-.

Voor nadere informatie: info belastingen: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur,

telefoon 02507-61414.

Subsidie particuliere woningverbetering
In het kadervan de stads- en dorpsvernieuwing bestaat de mogelijkheid subsidieaan
te vragen voor het verbeteren van door eigenaren bewoonde woningen.

Aanvraagformulieren en voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezlcht & Milieu, Raadhuisplein 4, telefoon 02507-61547.

De afdeling heeft spreekuur op dinsdag en vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Verleende hinderwetvergunningen
(WABM)
Burgemeester en wethouders hebben besloten onder voorwaarden om gevaar,

schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een hinderwetvergunning te

verlenen:

1 tot het oprichten en In werking hebben van een entrainement/renpaardenstalling

gelegen aan het Dulnpleperspad te Zandvoort;

2 tot het uitbreiden/wijzigen van een benzine/service station gelegen aan de Van
Lennepweg 4;

3 tot het uitbreiden/wijzigenvan een verkooppuntvoor motorbrandstoffen gelegen
aan de Boulevard Barnaart te Zandvoort;

4 tot het oprichten en in werking hebben van een manegebedrijf gelegen aan de

Helmansstraat 25 te Zandvoort;

5 tot het oprichten en in werking hebben van een manegebedrijf gelegen aan de
Keesomstraat 15 te Zandvoort;

6 tot het oprichten en in werking hebben van een hotel gelegenaande Burgemees-
ter van Alphenstraat 63 te Zandvoort.

De beschikkingen en de andere stukken die op de aanvragen betrekking hebben
liggen m.l.v. 13 maart tot 1 3 april 1 992 ter Inzage bij de sector Grondgebied, afdeling

Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een
mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur.

De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de Openbare Biblio-

theek, Prinsesseweg 34.

Tot 1 3 april 1 992 kan tegen de beschikkingen beroepworden ingesteld bij de Afdeling

voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 2001 9, 2500 EA te

Den Haag door:

a. de aanvrager;

b. de betrokken adviseurs;

c. degenen, die overeenkomstig de artikelen 20, 21 , 22, tweede lid of 28, eerste lid

onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht;

d. enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is

geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te

brengen.

De beschikkingen zijn na 1 3 april 1 992 van kracht, tenzij voordien beroep is ingesteld

en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de Voorzitter van

de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 2001 9,

2500 EA te Den Haag een schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing van de
beschikking of tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Aangevraagde kapvergunning
Celsiusstraat 48 1 boom.

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter

Inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh On-
nesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-12.00 uur.

Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren
Indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Aangevraagde bouwvergunningen
031 B92 Zandvoortselaan 20a -pi. erker voor gevel

032B92 Zeestraat 59 - wijzigen indeling woning

"

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector

Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur

gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het

collegevan burgemeesteren wethouders. Deze bezwarenworden bijde beoordeling

betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend,

ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig

zijn.

Verleende bouwvergunningen
154B91 Troelstrastraat 48 - pi. dakopbouw woning en pi. kap/uitbr. garage
014B92 Binnencircuit-sportterrein - pi. lichtmasten

023B92 Max Planckstraat 3 - oprichten vatenopslag

Belanghebbenden, diedooreen vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn

getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na verschijnen

van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus

2, 2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesiuit
(art. 22 lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 25 februari 1 992 besloten datop grond van artikel 21 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
- het perceel Boulevard Paulus Loot 23.

Dit besluit ligt met de bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning het
betreffende perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikke-
ling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is

geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

12 maart 1992

Hotel Café Rest. "De Zonnehoek"
Bloemendaai aan Zee

Tel. 023-252280

Wij hebben binnenkort plaats voor:

- een horecamedewerker m/v
max. leeftijd 20 jaar, voornamelijk voor

werkzaamheden achter het buffet en ontvangst
hotelgasten.

Enige kennis van de Duitse en Engelse taal is gewenst.

- ervaren serveersters/obers
bekend met restaurant- en terraswerk.

Sollicitaties telefonisch of schriftelijk.

Bij een plotselinge

HARTSTILSTAND
komt een arts of ambulance meestal te laat.

Een geoefende leek kan nog levensreddende
handelingen toepassen. Leer dus óók

reanimeren in drie lessen bij de

KRUISVERENIGING ZANDVOORT
op donderdagmiddag 26 mrt, 2 en 9 apr. of

op dinsdagavond 31 mrt., 7 en 14 apr. a.s.

Inlichtingen bij de heer De Leeuw, tel. 16085.

Vrijdag 20 maart

KARAOKE
in CAFÉ SAM-SAM, Dorpsplein

Zing mee of kom gezellig langs.

Aanvang 19.30 uur.

ENTREE GRATIS

ij j i uitvaartverzorging
kennemerland bvw

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

Fa. Frank
Dakbedekkings-

'

bedrijf

Gespecialiseerd in

alle soorten

dakbedekking,
leien, pannen,
zink-en platte

daken.

Tevens rep. van
dakgoten.

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Tel. 02507-30890
023-343542

m7
RENE MEIJER

SPECIAALVLOEREN

KURK LAMINAAT- PARKET- NATUURSTEENTAPIJT

Nèt even anders

Kennemerlaan 167
Umuiden, tel. 02550-36565

180 soorten kurk v.a. 25.00 m2

100 soorten Laminaat v.a.

49.00 m2

50 soorten Parket

v.a. 62.50 m2

Tevens 60 kleuren

woongrind.

Ook schuren en lakken wij uw
bestaande parketvloer.

Ook voor uw
onderhoudsmiddelen ruim

gesorteerd
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Plantinghuis vangt kinderen in crisissituaties op

Nood groter dan het aantal opvangplaatsen
ZANDVOORT - Het Plantinghuis heeft sinds drie maanden

een speciale afdeling voor de opvang van kinderen tot acht jaar
die in een acute crisis-situatie verkeren. Maar de nood is groter
dan het aantal kinderen dat geplaatst kan worden. Tot dusver
waren de acht plaatsen iedere dag bezet.

door Evcrhard Ilcbly

Van een crisis-situatie is sprake
wanneer een kind binnen 24 uur op-
gevangen dient te worden. De rede-
nen zijn uiteenlopend. Veelal is

sprake van een bedreigende situatie,

maar het kan ook zijn dat een moe-
der in een ziekenhuis wordt opgeno-
men en het kind zonder verzorger
achterblijft. De crisisopvang van het
Plantinghuis kan dan een tijdelijke

thuishaven zijn.

Het lijkt een druppel op een gloei-

ende plaat want regelmatig moeten
hulpaanvragen worden afgewezen.
Niet omdat de situatie wel meevalt,
maar simpelweg omdat er geen
ruimte is.

Met het opvangen van kinderen in
deze leeftijdsgroep neemt het Plan-
tinghuis een unieke plaats in. Er zijn

namelijk vrijwel geen tehuizen die
tot 7-jarige kinderen in een crisis-si-

tuatie kunnen opvangen in een eigen
groep. Doorgaans worden de betref-

fende kinderen in normale behan-
delgroepen geplaatst, terwijl crisi-

sopvang een volkomen andere ma-
nier van werken vraagt.

Afhankelijk
Margareth Castien, coördinatrice

van de crisisopvang in het Planting-

huis: "In het verleden kwamen deze
kinderen bij ons ook in de normale
behandelgroepen, maar daarmee
doe je ze al snel te kort. Crisisopvang
vraagt een andere aanpak, juist om-
dat het kind in sommige gevallen
maar heel kort bij je blijft. Bij nor-
male opvang heb je meer tijd tot je

beschikking.

In crisis-situaties ga je gelijk aan
de slag en maak je gebruik van de
crisis die zich afspeelde voor de uit-

huisplaatsing. De crisisopvang én
crisishulpverlening is hier onderge-
bracht in één groep op een aparte
afdeling. Je werkt heel snel toe naar
een nieuwe situatie. Crisisopvang
van kinderen van nul tot acht jaar
verschilt ook wezenlijk met die van
acht tot vijftien. De jongsten zijn

veel afhankelijker van de verzorgers
en je kunt niet altijd goed met ze
praten natuurlijk; al laten ze soms
uit hun gedrag wel blijken dat het
thuis mis is. We werken ook nog
intensiever met de ouders samen.

Het kontakt met ouders is tijdens

een crisis-situatie heel belangrijk,
want dat is goed voor zowel de ou-
ders als voor het kind. Het feit dat
een kind hier geplaatst wordt, is vol-

**«***

gens ons altijd het gevolg van een
wisselwerking tussen ouder en
kind."
Het Plantinghuis hanteert een vrij

strenge selectie bij de aanmelding.
Eerst wordt met de hulpvragende
instantie bezien of er een andere (be-

tere) oplossing is voor het kind. Cri-

| Weekenddiensten ]
Weekend:
14/3 - 15/3 1992

InPOLITIE: Alarmnummer 06-11.

andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899..

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P:

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uuren van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-

dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gbmbert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847..

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-

woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden, Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.

;

.

Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi:' tel. 12600.

1 Kerkdiensten i
Weekend:
14/15 maart 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen, medewerking fluitensemble.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Ds. A. van Leeu-
wen uit Heemskerk.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: H. de Jong uit

Zandvoort.
maandag 20.00 uur: 'Brugstraat,
avond lokale Raad van Kerken:
mevr. drs. I. Clement: 'Veranderde
Godsbeelden'.
Dinsdag 11.00 uur: Grote zaal Huize
Bodaan, dienst verzorgd door NPB,
H. de Jong.

Woensdag 10.30 uur: Koffie-och-
tend.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord/commu-
niedienst.

Zondag 10.30 uur: Woord/commu-
niedienst, dames Bleijs/Wassenaar.
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,

Haarlem): ,

Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders.
Zondag 19.00 uur: Gebedsdienst: Pe-

ter Steffens.

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. InL: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.
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E Burgerlijke stand

Periode: >

3/3 - 9/3 1992

Ondertrouwd:
Peters; Ralf Jürgen en: Haanscho-
ten, Hillegonda Margaretha.

Getrouwd:
de Kater, Arnoldus Christianus en:

Tau, Jacoba Laurentia.
Miezenbeek, Alexander Joannes en:

van Beelen, Maartje Jannetje.
i

Geboren:

Shanndn Melissa, dochter van: de
Jager, Marcel en: Teesseling, Wilhel-
mina Elise Louise.
Ashley Michelle, dochter van: Bak-
ker, Bouwe en: Schwithal, Susanna.
Willem Richard, zoon van: van der
Mije, Jacoba.
Yeser, dochter van: Ceyran, Mustafa
en Ceyran, Meliha.

Overleden:

Paap geb. Koning. Johanna, oud 82

jaar.

de Cock geb. Sondorp, Elisabeth
Maria, oud 77 jaar.

ZAKELIJKBEKEKEN

• Marjo Boon (rechts) snijdt de taart aan ter gelegenheid van de opening
van Tutti FrUtti. " Foto Bram Stijnen

Tweedehands kleding

bij Tutti Frutti
ZANDVOORT - „Bij het horen van 'tweedehands kleding'

denken mensen vaak dat het om oude, versleten kleding gaat,

maar dat hoeft helemaal niet." Dat zegt Marjo Boon, eigenares
van Tutti Frutti, een zaakje dat tweedehands kleding verkoopt.
Tutti Frutti werd zaterdag geopend.

Daggi Mode ook
in Kerkstraat

Marjo Boon is op het idee geko-
men tweedehands kleding te verko-
pen, doordat ze zelf ook altijd kle-

ding naar zo'n winkel bracht. „Ik
zag hoe goed dat liep en daarom
dacht ik dat het geen gek idee als ik

ook zo'n winkel zou starten." Die
winkel is er inderdaad ook geko-
men, in de Cornelis Slegersstraat 2.

Marjo Boon werkt als volgt: men-
sen kunnen bij haar kleding bren-
gen, die zij verkoopt tegen een afge-

sproken prijs. Marjo krijgt daar een
bepaald percentage van.

Ze stelt wel bepaalde eisen aan de
kleding, die ze verkoopt: „De kleren
moeten er' goed uitzien, schoon,
maar vooral modern." Het gaat om
heren-, dames- en kinderkleding en
schoenen. Tutti Frutti is geopend
van één tot vier uur.

ZANDVOORT - Daggi Mode, de
zaak met veel zwart/wit kleding is

sinds vorige maand gevestigd in de
Kerkstraat, op nummer 22. Volgens
een medewerker van de winkel was
uitbreiding noodzakelijk omdat het
assortiment uitgebreid was. Daggi
Mode moest groter om de klant het
overzicht te laten behouden. De eer-

ste zaak van DaggiMode is gevestigd
in de galerij in de Kerkstraat.
Het assortiment van Daggi Mode

bestaat uit kleding van hoeden tot

schoen en alles wat daar tussen zit.

Ook worden er verschillende model-
len jeans verkocht uit Parijs, Lon-
den en New York.

Van der Heijden over vervoerregio Haarlem:

'Verkeersproblemen
regionaal oplossen'
ZANDVOORT - Volgens burgemeester Van der Heijden is het

de hoogste tijd dat er oplossingen gevonden worden voor de
verkeersproblemen van en naar Zandvoort. De oprichting van
de Vervoerregio Haarlem/IJmond moet die oplossingen dich-

terbij brengen.
Vertegenwoordigers van elf ge-

meenten, waar onder Zandvoort, te-

kenen morgen de intentieverklaring
met betrekking tot de oprichting
van de vervoerregio Haarlem/IJ-
mond. De oprichting' van de vervoer-
regio wordt niet alleen door de ge-

meenten onderschreven, maar ook
door het gewest Zuid-Kennemer-
land, dé provincie, het bedrijfsleven

en de vervoermaatschappijen.- Doel
van de vervoerregio is het terugdrin-
gen van het autogebruik.
Volgens Van der Heijden bestaat

bij de ondertekenaars het besef dat
vervoerproblemen alleen regionaal
zijn op te lossen. Zandvoort heeft

vooral in de zomer te kampen met
verkeersproblemen, die veroorzaakt
worden door de vele auto's die rich-

ting kust rijden. De Zandvoortse-
laan is dan een grote file. Oplossing
van dit probleem kan alleen in sa-

menwerking' met andere gemeenten.
In het verleden bestond er verschil

van mening tussen bijvoorbeeld de

gemeenten Heemstede en Zand-
voort. In de vervoerregio gaat het
regionaal belang boven het gemeen-
telijk belang. Daar is ook een finan-

ciële reden voor. Het Rijk vloeit in

de toekomst alleen nog maar naar
de vervoerregio's. Daarom moeten
oplossingen met financiële gevolgen
binnen de vervoerregio gezocht wor-
den.
Van der Heijden noemt het 'essen-

tieel' dat er een oplossing gevonden
wordt voor de files naar en van
Zandvoort. „Ik hoop dat we binnen
de vervoerregio sneller tot oplossin-

gen zullen komen. De andere partij-

en worden ook gedwongen om naar
oplossingen te zoeken;" De burge-
meester wil binnen de vervoerregio

ook serieus met de openbaar ver-

voerbedrijven discussiëren. ,,In

Zandvoort willen we een betere leef-

baarheid in de wijken. Dat kan on-

der andere door beter openbaar ver-

voer, waardoor er minder overlast is

van auto's."

sisopvang is het uiterste redmiddel.
De hulpvrager is doorgaans het RI-
AGG of de kinderrechter. In enkele
gevallen bemiddelt de huisarts. Tot
nu toe is de crisisopvang nog niet
benaderd door ouders zelf. Binnen
zes weken na plaatsing van een kind
moet een oplossing gevonden zijn.

Er is een mogelijkheid om die pe-
riode met nog' eens zes weken te ver-

lengen. Castien: "We proberen zo-

veel mogelijk de normale gang van
zaken van een gezin aan te houden.
Sommige kinderen gedeien daar
heel goed bij en je ziet ze na een
tijdje opbloeien. In het begin doen ze

• Crisisopvang in het Plantinghuis.
„De kinderen hebben al zoveel el-

lende meegemaakt", aldus Marga-
reth Castien.

I'olo Briim Sti|iiim

meestal net of het ze niets doet dat
ze bij ons zijn. Daarna krijgen ze
heimwee of worden ze verdrietig of
boos. En de hele kleintjes krijgen
soms problemen niet eten of slapen.
De jongste die we hier gehad hebben
was pas anderhalf jaar. Op de leef-

tijdsgrens van acht jaar wordt alleen
een uitzondering gemaakt als het
om meer kinderen uit één, gezin
gaat. De kinderen gaan naar scholen
in Zandvoort. Voor zover we dat nu
kunnen inschatten gaat dat prima.
Ik denk dat de meeste van hun

klasgenootjes vaak niet eens weten
dat ze in de crisisopvang zitten. Kin-
deren maken daar geen onderscheid
in."

Pleeggezinnen
Castien omschrijft het werk van

de zeven groepsleiders en stagiaire

als arbeidsintensief. "Het is crisi-

sopvang, dus de kinderen hebben
vaak al zoveel ellende meegemaakt.
Je zet je keihard voor ze in en ze
gaan dan weer snel weg naar een
plek die je niet altijd zou wensen.
Het gebeurt weleens dat een kind
teruggaat naar huis en je je afvraagt
of het goed is. Als het kind niet naar
huis kan, komt het veelal in een te-

huis terecht omdat er een groot te-

kort is aan pleeggezinnen. In de na-

bije toekomst hopen we zeil' een aan-
tal gezinnen bereid te vinden de zorg
van een jong kind op zich te nemen.

We krijgen veel aanvragen van
buiten de regio en moeten ook te

vaak hulpaanvragen afwijzen omdat
er gewoon geen plaats is. Dit zegt wel
iets over de noodzaak van deze crisi-

sopvang. De nood is duidelijk groter
dan de opvang."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Straat staat

op instorten
ZANDVOORT - Vermoedelijk als

gevolg van een defecte aansluiting
van het rioleringssysteem is vrijdag

een gevaarlijke situatie op de Dr.

CA. Gerkestrant ontstaan. Het weg-
dek van deze straat stond op instor-

ten en moest daarom worden afge-

sloten. In afwachting van de repara-

tie door publieke werken is het ver
keer omgeleid.

Controle bromfietsen
ZANDVOORT - De Zandvoortse

politie heeft vrijdagavond een tech-
nische controle uitgevoerd op snor-
en bromfietsen. Er werd zeventien
maal een proces-verbaal opgemaakt.
Acht maal bleek dat een tweewieler
was opgevoerd. Vier keer bleek dat
er teveel geluid werd geproduceerd.
In vijf andere gevallen constateerde
de politie andere overtredingen,
waaronder twee maal het rijden zon-
der helm.

Aanklacht na schop
ZANDVOORT - Een twintigjarige

speler van Zandvoort'75 is in het
weekend tijdens een vriendschappe-
lijke wedstrijd het ziekenhuis in ge-
schopt. Zandvoort'75 speelde tegen
DSC'74. De Zandvoorter reageerde
iets te heftig op een beslissing van de
grensrechter en gaf hem een duw.
Êen 22-jarige speler van DSC'74 nam
vervolgens wraak en schopte de
Zandvoorter tegen zijn knie. Het
slachtoffer moest voor onderzoek
naat het ziekenhuis. Hij heeft bij de
politie aangifte gedaan van mishan-
deling.

Brand in

waterleidingduinen
ZANDVOORT - Een 26-jarige man

uit Hillegom is maandag aangehou-
den in verband met een brandje in de
waterleidingduinen. De man wordt
er van verdacht enkele balen stro in
brand te hebben gestoken. De Hille-

gommer maakte bij zijn aanhouding
een verwarde indruk. De brandweer
had enige uren nodig de brand te
blussen.

Achter de schermen
Kiek Harkamp-Bluijs

'Ik ben een Lustige Witwe'
ZANDVOORT - Voor de ru-
briek 'Achter de Schermen'
ging het Zandvoorts Nieuws-
blad op bezoek bij een 'pluis-

sie van de kippetrap'. Geen
Zandvoortse bijnaam, meer
één waarmee de telgen van
Hendrik Bluijs en Aleide Ko-
reman werden aangeduid.'
Mevrouw Harkamp-Bluijs
uit de Brugstraat is zo'n
'pluissie'.

door C. E. Kraan-Meeth

Haar voornaam Hendrika („mijn
moeder noemde me alleen zo wan-
neer ze boos was") is afgeleid van
Hendrik. Haar vader achtte het
namelijk niet waarschijnlijk dat
er na vijf dochters ooit nog eens
een zoon zou komen. Er kwamen
maar liefst vijf, daarna twee meis-
jes en toen nog eens twee jongens.
Van de veertien kinderen, die al-

len geboren zijn in het huis dat
hun vader, aannemer van beroep,
in 1907 aan de Zeestraat bouwde,
het bekende café Bluijs, zijn er
nog negen in leven, waarvan er
zeven in Zandvoort wonen.

„Omdat er in die tijd hier nog
geen katholieke school was, gin-

gen we naar de Mariaschool aan
de Kleine Houtweg in Haarlem.
We stapten 's morgens met ons
vijven, m'n zusjes Leida, Lena,
Toni, Greet en ik, op de trein en we
wilden beslist niet dat er iemand
bij ons kwam zitten. Annie Bak-
kenhoven uit de Kerkstraat
mocht dat wèl, maar alleen als ze
wat lekkers voor ons had meege-
nomen". Een fijn gezin, een heer-
lijk ruim huis en een dorp waar
genoeg te beleven viel. Ook op het

strand, en ze herinnert zich nog
haar grote angst toen ze, na een
kijkje op de gestrande 'Heinrich
Podeus', er weer 'af moest. ,.Ik

durfde niet. Die boot was zó'hoog.

Ik was doodsbang. Maar het is ken-
nelijk gelukt," zegt ze lachend.
Herinneringen zijn er ook aan de

oude watertoren, waar haar vader
de, vooral voor kinderen, levensge-
vaarlijke openingen dichtmetselde.
„We gingen wel eens kijken als hij

daar aan het werk was, maar we
moesten dan wel allemaal een paar
stenen mee naar boven sjouwen".
Na de lagere school en een paar

jaar avondschool werd Kiek Bluijs
winkeljuffrouw bij de firma Holt,
een bekende Haarlemse zaak in da-

mes- en herenlingerie, die 's zomers
in Zandvoort een filiaal had aan het
eind van de Kalverstraat.
„Er kwamen daar natuurlijk veel

badgasten, waaronder een dame die
een badmuts kocht voor./' 2,75. Het
geld zou ze de volgende dag brengen.

In de rubriek 'Achter de
schermen' gaat het Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de
'mens' achter bekende perso-

nen uit deze gemeente. Deze
week Kick Harkamp-Bluijs.

Dat is ze kennelijk niet van plan ge-

weest en toen ze steeds weer een
smoesje had wanneer ik met de re-

kening bij haar aan de deur kwam,
ben ik op een dag op de stoep gaan
zitten, net zo lang tot ze met het geld
naar buiten kwam".
Ook het gezin Bluijs ontkwam in

1942 niet aan de evacuatie. Zij had-
den echter het geluk het cafébedrijf
te kunnen voortzetten in een ver-

bouwde lampenkappenzaak in de
Oudebrugsteeg in Amsterdam, waar
veei vroegere klanten uit Zandvoort
kwamen. Zo ook Wim Harki-.ir.p.

met wie ze, na een hernieuwde ken-
nismaking, in 1945 trouwde. Door
diens functie als procuratiehouder
bij de Markthallen.was ':-.e: co.:-.-.-. >er

waren inmiddels een zoon en een
dochter geboren* ïïe:ïoedz;iakt in de

hoofdstad te blijven wonen. Na de
dood van haar man in 19G6 zou het
toch nog negen jaar duren eet-

Kiek naar haar geboortedorp kon
terugkeren.

"De Wurf'
Als echte Zandvoortse voelde ze

zich uiteraard aangetrokken tot

de folklorevereniging 'De Wurf',
waar ze als vicevoorzitter een aan-
tal jaren deel uit maakte van het
bestuur. Ze speelde mee in tal van
toneelstukken en heeft dan ook
plezierige herinneringen aan haar
'Wurf-periode'. Verder was ze als

commissielid nauw betrokken bij

de activiteiten van het Comité Vie-

ring Nationale Feestdagen, en met
haar huidige bestuursfunctie bij

•Onderling Hulpbetoon' bewijst ze
dat het bloed kruipt waar het niet

gaan kan. Uit de archieven van
deze, eind oktober honderd jaar
bestaande 'Werkliedenvereni-
ging', blijkt dat haar vader in 1924
vice-voorzitter was. Ze is voorts
bestuurslid van het Genootschap
'Oud Zandvoort' en betreurt dat
de een paar jaar geleden in het
raadhuis gehouden expositie
nooit meer herhaald is. „Jammer,
er was veel belangstelling voor, zo-

wel bij toeristen als bij inwoners.
Daar moeten we bepaald weer
eens iets aan gaan doen. De 'kop-

piesdag' is ook niet meer wat die
was, maar dat is logisch. Hoeveel
ouderen zijn er per slot van reke-
ning nog over?"

In ruste
Voor Kiek zelf is er gelukkig een

heleboel overgebleven. Haar va-

kanties binnen en buiten Europa
• ..Ik ben nu eenmaal gek op rei-

zen"), haar in Zandvoort wonende
kinderen en kleinkinderen en
'naar familie. ..Ik ben een weduwe
in ruste", zegt ze lachend. „Schrijf

maar dat ik een 'Lustige Witwe'
ben".
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• Mevrouw Harkamp-Bluijs voor de kippetrap, waar zij is geboren Foto Bram Stijn;
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portstuur portief

uiterlijk

trip in bumpers

Meur groen

portief rijgedrag

door gewijzigde

/
wielophanging

polier nel

chijfremmen

voor geventileerd

piksplinter-

nieuw

pecifieke

bekleding

Het is bijna ondoenlijk om alle extra's

van de Clio S op te noemen.

Toch hebben we een poging ge-

waagd. Maar het beste is dat u even

REXAÜLT
GEEFT JE
LEVEN KLEUR

een bezoekje aan onze showroom

brengt.

Dan kunt u met eigen ogen de com-

plete, robuuste Clio S bewonderen.
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Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Telefoon 02507-13360 (showroom).

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865 ^

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Weekend aanbieding

4 SAUCIJZEN-
BROODJES 5,90

STOKBROOD 1,75

^C^^Viü»

Artiesten Gala Night
a.s. zaterdag weer een grandioos

programma in

soc. De Manege
Zandvoort

met het optreden van diverse

artiesten,

o.a. Dries Roelvink en
Willeke d'Estell.

Uitsluitend ongebonden mensen
v.a. 25 jaar.

Corr. kleding a.u.b. entree ƒ15,-.

Info 16023.

WIJ LEIDEN OP VOOR:
- kaderfuncties in handel- en dienstverlening
- vestigingspapieren

DOORSTROMING NAAR
- Middelbaar- en Hoger Beroepsonderwijs

STREAMS VOOR
- Detailhandel

- Groothandel

- Internationale handel

- Branche-opleidingen

- KMBO afd. handel

oca ONDERNEMERSCOLLEGE AMSTERDAM

R.K. school voor Lager en Middelbaar handelsonderwijs

Karel Klinkenbergstraat 1 (hoek J. Tooropstraat)

1061 AH Amsterdam, telefoon 020-6119925

Het OCA maakt deel uit van het Hoofdstad College

VOORLICHTINGSAVONDEN DAGSCHOOL:
dinsdag 17-03-1992
AANVANG 20.00 UUR

OPEN HUIS:

vrijdag 20-03-1992
van 10.00 tot 14.00 uur

Er zijn ook avondcursussen in:

AMBULANTE HANDEL, „MIDDENSTAND", PD-BOEKHOUDEN, MBA, BASISKEN-
NIS BOEKHOUDEN, COMPUTERBOEKHOUDEN-MKB, TEKSTVERWERKING WP,
WERKEN MET COMPUTERS EN INTRODUCTIE MS-DOS (voor beginners), ETALE-
REN/DECOREREN, RECLAMESCHRIFT, MARKETING NIMA-A, VOOROPLEIDING
VESTIGINGSDIPLOMA'S ANDERSTALIGEN.

START: tweede helft februari en september.

Het OCA is te bereiken met: tramlijn 1-13

GVB buslijn 18-19, CN buslijn 146, 147-64
De school ligt aan de Schiphollijn - Halte O Lelylaan

Hoebespaart
uruimte,iijden

geld opuw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE

TEL 020-562.2485

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

N0VIL0N MARM0LEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken. •

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

OPEN HUIS
vrijdag en zaterdag a.s

.

Dit is het moment om u 'ns lekker in het nieuw té steken. Omdat het seizoen verandert. Maar ook
omdat er nu wel héél veel vrolijks voor u in de winkel hangt.
Kom daarom eens binnen en maak kennis met de nieuwe zomercollectie. U bent van harte welkom.

ffA
mode met 'n hart

Grote Krocht 19, Zandvoort tel. 02507-12450

De specialist

in al uw
bloemwerken

Het is toch
voorjaar bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Gevraagd

toiletjuffrouw

en

personeel voor de bediening

Buddy's Beach
Tel. 02507-12224

Emm
wonigbouwvereniging eendracht maakt macht

L

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

1. Flemingstraat 138, huur ƒ641,73 per maand (excl. stookkosten) 4-

kamerflatwoning met cv. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledi-

ge) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen. Het (gezamenlijk) belastbaar

maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ3.995,- zijn.

2. Nic. Beetslaan 24 ben., huur ƒ 31 1 ,83 per maand. 2-kamerbenedenwoning. Toe-

wijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens. Het (gezamenlijk) belast-

baar maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ2.010,- zijn'.

3. Garage Hofdijkstraat X, huur ƒ 70,69 per maand. Toewijzing aan huurders van de
woningen aan de Hofdijkstraat. Toewijzing zal geschieden op basis van het lid-

maatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 als-

mede het rijbewijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevelkastje

ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

J

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VIOLEN *
BEPLANTING *
BEMESTING BOMEN,
STRUIKEN, ROZEN

Denk om
uw coniferen!

STROOI
BITTERZOUT
TEGEN
BRUIN-

VERKLEURING

Bruiloft

Party
Bedrijfsfeest

Partycentrum Soc.

De Manege
is v.a. 1992 geheel
vernieuwd om ieder

feest tot 350 pers.

perfect te kunnen
organiseren

Vr. vrijbl. docum. of

bel Zandvoort
02507-16023

OPEN HUIS
Dr. J. G. Mezgerstraat 133, zat. 14 maart van

14.00-16.00 uur.

Schitterend penthouse met 2 garages. Ind. entree, hal,

woonk. (80 m 2
) met open haard, luxe open keuken met

inbouwapp., 3 slaapkam., washok, luxe badk. met ligbad,

douche en dubbele wastafel, toilet, royaal zonneterras.
Serv.k. ƒ485,- p.m. Vr.pr. ƒ 650.000,- k.k.

Te huur gevraagd: Driekamerapp. voor de periode april,

mei en juni.

Van

CHAIK
Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

. Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944* /Fax 02507-17596

L CHINEES INDISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT _

AZIË
Zeestraat 49 Zandvoort

Tel. 14567

ZATERDAG 14 MAART 1992

LIVE MUZIEK
BUFFET DINER DANSANT

Aanvang 18.00 uur

Onbeperkt Chinees-lndisch aa j-jy
Specialiteiten buffet Ó£.

9
OU p.p.

Reserveren gewenst.

Wij hopen u in onze zaak te mogen begroeten.

Directie

Fam. Hu

rtVWWWWUWrtr^ftri
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Schrijfster

houdt lezing in

bibliotheek
In hét kader van de jaarlijkse

'Boekenweek', die van 11 tot en met
21 maart wordt gehouden, houdt de
schrijfster Mischa de Vreede op
donderdag 19 maart een lezing in de
bibliotheek. De lezing begint om
acht uur.
Het thema van de Boekenweek is

'Prachtig Rijk van Insulinde'. Mi-
scha de Vreede werd in 1936 geboren
in het toenmalige Batavia. Na gevan-

gen te hebben gezeten in een Japans
kamp, repatrieerde zij in 1946 met
haar ouders en broers. In Nederland
zat zij op school op het Stedelijk

Gymnasium in Nijmegen en Kunst-
oefening in Arnhem.
Haar schrijversdebuut beleefde

De Vreede in 1957 in Podium in 'Een
Hollands meisje in Parijs' en met
poëzie in het driemans-bundeltje
'Mét huid en hand'. Sinds haar de-

buur schreef zij kinderboeken, ro-

mans, hoorspelen en vertaalde zij

onder meer boeken van Saul Bellow
en Jerzy Kosinsky. De Vreede reisde

onder andere naar China en Indone-
sië en zij was verbonden aan de
Vara, NRC-Handelsblad, Vrij Neder-
land, Avenue en Intermagazine. In
1989 verscheen een bundel over haar
kampervaringeii in Nederlands-In-
dië onder de titel 'Kind in Kamp', in

1990 'Een gelijkend portret' en in

1991 'Geen verleden tijd: Nederlands
op Ambon'. Vorige week verscheen
haar nieuwste boek: 'Een warme
man voor de winter'.

C kust O
fCLkeur Ot
tips & suggesties

Gasthuisplein 12 - 2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS'

Expositie in

'Aeckerstijn'
ZANDVOORT - De nieuwe galerie

aan de Grote Krocht, Galerie Aec-
kerstijn opent zaterdag officieel de

' deuren. Er is een openingsexpositie
van Corpas Schilderingen en van ke-

ramieken van Henny Monsma-Ge-
vers.

Het werk van Corpas (1934) kan
omschreven worden als een vorm
van poëtisch communicatieve figu-

ratie. De eerste, onbewuste klëurve-
gen vormen niet alleen de basis,

maar bepalen ook het uiteindelijke

resultaat. De voorkeur van Henny
Monsma-Gevers gaat uit naar alle

manieren van primitief stoken. Gro-
te hadgevormde potten of draaiwerk
worden bewerkt en gepolijst en ver-

volgens gestookt in verschillende
ovens. Sinds 1985 exposeert de kun-
stenares in Nederland.

Werk van de schilder Corpas

• Korte tips«
• Patronaat in Haarlem ontvangt
vrijdag 13 maart de Finse Rock &
Blues band Honey B & The T-Bones.
Entree bedraagt tien gulden. Zater-
dag betreedt de Greg Sage Band het
podium. Zij worden voorafgegaan
door Windischgratz. Entree 12,50
gulden. Aanvang van beide avonden:
kwart voor tien. Om negen uur is de
zaal open.
• In de Haarlemse Jazzclub treedt
morgen de groep Mistura op. Aan-
vang om tien uur, entree: twaalf gul-

den. Een dag later is het Wim Kooij-
/Rob Schreuder Quartet aan de
beurt. Aansluitend is er een jam-
-soos. Aanvang om tien uur, toegang
is gratis.

Zondag 15 maart treden blues-muzi-
kanten onder leiding van Sessionlei-
ders Rinus Hom en Frans van der
Voort op in de jazzclub. Aanvangom
drie uur, toegang gratis.

• In Nieuw Unicum is momenteel
een expositie te zien van schilderijen
die gemaakt zijn door lichamelijk
gehandicapten. De tentoonstelling,

te zien in de ontvangsthal, is georga-
niseerd in nauwe samenwerking
met de Stichting Kunst met Gehan-
dicapten Nederland.
• In het Cultureel Centrum Zand-
voort is tot en met zondag 22 maart
de tentoonstelling '154 exposities' te

zien. Deze bijzonder gevarieerde ex-

positie is een terugblik op vijftien

jaar tentoonstellingen in Zandvoort.

• Openbare Bibliotheek Zandvoort,
Prinsesseweg 34, expositie van de -

van oorsprong - Zandvoortse schil-

der Dan Visser. Van 29 februari tot

en met 28 maart 1992.

Huisvrouwen
ZANDVOORT - De Nederlandse

Vereniging van Huisvrouwen, afde-

ling Haarlem en omstreken organi-
seert op woensdag 18 maart een
voorlichtingsbijeenkomst met de ti-

tel 'Wat valt er te doen tegen crimi-
naliteit?'

Deze vraag wordt beantwoord
door M. Walop, hoofd Bureau Vei-
ligheid van de gemeente Haarlem.
De bijeenkomst begint om tien uur
in de Pauwhof, Achterweg 17a in
Heemstede!

Klaverjassen
ZANDVOORT - In de ontmoe-

tingsruimte van de St. Agathaparo-
chie wordt morgen, vrijdag 13

maart, een klaverjasavond gehou-
den. Aanvang is om acht uur. Toe-
gang is gratis.

Duingebied open
ZANDVOORT - Het duingebied

'Het Kraansvlak', dat tussen Zand-
voort en Overveen ligt, wordt op 18

maart beperkt opengesteld.
Onder leiding van een deskundige

kunnen maximaal'40 personen deel-

nemen aan de excursie, die om twee
uur begint en om vier uur eindigt.

Start- en eindpunt is manege De
Bokkendoorns aan de Zeeweg naar
Bloemendaal, per openbaar vervoer
te bereiken met bus 81.

Kaarten 'van 1,50 gulden zijn op
werkdagen verkrijgbaar bij het
hoofdkantoor van de NV PWN, Es-
senlaan 10 in Bloemendaal. Kinde-
ren tot zes jaar kunnen gratis mee.

(ADVERTENTIE)

foto voor de behandeling

wist u dat er: 520 kleuren lipstick

400 kleuren nagellak

350 kleuren oogschaduw
98 kleuren make-up

bij de Gaper Drugstore in de winkeHiggen.
Als u daar geen kleurtje van krijgt.

y DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE

SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31 - 2042 JD Zandvoort

Tel. 02507-12513

Deze pagina
is tot stand gebracht door:

DE GAPER DRUGSTORE

DE BEAUTY STUDIO

R0SARIT0 kleding en lingerie

FITNESS PARADISE

en HAIRWAVE

„DE BEAUTY STUDIO"
gespecialiseerd in: littekenbehandeling, acné en couperose

VOORJAARSAANBIEDIN'G
Cosmetische facelift van NIFRI, bekend van o.a. RTL-4, Story en de 5 uur-show

ƒ35,-
Tevens zijn bij ons de andere produkten van NIFRI te verkrijgen.

BEL VOOR INFO of afspraak, tel.: 18766

HAIRWV
net even anders

Open
dinsd. t/m donderdag

vrijdag

zaterdag

Zeestraat 56, Zandvoort
Tel. 02507-30838

9.00-17.30 uur

9.00-21 .00' uur

9.00-17.00 uur

Grote Krocht 20b

Nieuwe

voorjaarskollektie

is binnen,

o.a. Waterland,

Radio Simple and Strong

en natuurlijk ook weer
volop nieuwe lingerie.

foto na de behandeling

• Fitness Dames & Heren
• Fitness 50+
Dames & Heren

• Specifieke krachttraining

t.b.v. andere sporten (b.v. skiën)

• Konditietraining:
Bandhardloopmachine
Traploopmachine
Hometrainers

• Callanetics

FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1, 2042 GC Zandvoort Tel. 02507-17742

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U ONS ALTIJD BELLEN

• Figuurcorrectie
• Sauna

+ Turks bad
• Zonnebank 1x/ 10 10x/90
• Snelbruintunnel

1x/ 15 10x/ 125
• Gezichtskanon

1x(15 min.)/ 10
• Solgar-Vitaminen

(voor extra weerstand)

OPENINGSTIJDEN
ma. t/m vr. 10.00-22.00 uur

za. 10.00-14.00 uur zo. gesloten

OF KOM GEWOON EVEN LANGS. TOT ZIENS!

jftjtstJptór JEANS

Rosarïto AND CASUALS

fe%^$ Kerkplein 10

Wist u dat wij u kinderkleding verkopen?

Kinderkleding vanaf 1 jr t/m herenmaat
extra large

*""

Central station

DONOVAN, NAF-NAF
DITO-DITO enz. enz.

Het metamorfose model deze
week is ASTRID DE BOER.

'""Ze is 32 jaar, studeert voor boekhoudkundige en
woont in Zandvoort.

Bij Astrid, een sportief type is gekozen voor een
pittig kapsel, lekker met je handen erdoor en het
zit goed. Haar eigen natuurlijke kleur is een
beetje saai vandaar dat het haar een geverfde
coupe soleil kreeg. Het voordeel van deze
methode is dat het haar heel zacht blijft en niet

uitdroogt. Astrid heeft een uitgebreide
schoonheidsbehandeling ondergaan bij DE
BEAUTY STUDIO waarbij zij een cosmetische
facelift kreeg, die de huid er weer stralend doet

uitzien. Haar lichtblonde wenkbrauwen geven
weinig uitdrukking in haar gezicht, en zijn

geverfd met een bruine wenkbrauwverf.

De make-up is Lancómes voorjaars-maquilage
Émotion Sud geïnspireerd op warme kleuren uit

Zuidelijke landen, verkrijgbaar bij Drugstore
De Gaper.

Om haar lichaam in goede conditie te houden
traint Astrid fanatiek bij FITNESS PARADISE
met een speciaal voor haar ontworpen
programma waarvan de resultaten al na een
paar weken goed te zien waren.

Ook maakt zij gebruik van de daar aanwezige
zonnebanken. Het jack dat zij draagt is van het

merk Central Station en de blouse van Dito-Dito

verkrijgbaar bij ROSARITO. De oorbellen zijn

eveneens verkrijgbaar bij DE GAPERS
DRUGSTORE
Haar, make-up, foto's Cora Klijn Hair Wave

Met oog en oor

de badplaats door

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Des duivels waren ze. Met 'ze'

bedoel ik enkele bewoners van de
Kostverlorenstraat. Zeven jaar ge-

leden werden bij hen voor de deur
enkele iepen gerooid. Deze bomen
moesten verdwijnen omdat ze wa-
ren aangetast door de iepenziekte.
Er voor in de plaats kwamen pla-

tanen, een soort dat wel opgewas-
sen is tegen de vraatzucht van het
beruchte kevertje. De buurtbewo-
ners, waaronder mevrouw Bloe-
me-Bais, besloten het pleegouder-
schap over de bomen op zich te

nemen. Met emmers water wer-
den gedurende de warme en droge
zomermaanden de kleuterboomp-
jes gelaafd. Zelfs hun hapjes in de
vorm van mest werden niet verge-
ten.

Kortom: De plataantjes groei-
den dankzij deze goede zorgen als
kool.Groot was dan ook hun ver-

bazing toen zij vorige week tot de
ontdekking kwamen dat enkele
medewerkers van onze plantsoe-
nendienst voornemens waren de
bomen te verwijderen. Mevrouw
Bloeme: „Ik wist niet hoe ik het
had. Ik ben naar buiten gerend om
te vragen waarom deze bomen uit
de grond moesten. Als antwoord
kreeg ik te horen, dat de boompjes
moesten verkassen naar het Raad-
huisplein. Als reden werd opgege-
ven, dat ze er zo florissant uitza-

gen". U begrijpt het waarschijnlijk
al. Onze dorpelingen werden fu-

rieus en eisten dat hun 'pleegkin-
deren' met rust gelaten zouden
worden.
En zo geschiedde. Onze noeste

groenvoorzieners dropen af. Nog
na-trillend van de doorgestane
emoties maakt mevrouw Bloeme
zich nog steeds kwaad. „Dat dit

zonder overleg met ons is gebeurd
maakt mij nog steeds des dui-
vels", vertelt zij. Hoofd plantsoe-
nendienst Rob Boekelman ver-

wijst voor commentaar in eerste
instantie naar de gemeentelijke
persvoorlichter Egon Snelders.
Nu lijkt Egon mij een kundig man.
Daar mag geen twijfel over be-
staan. Over bomen evenwel ont-
breekt hem de nodige kennis,
dunkt mij. Na enig aandringen
was Boekelman bereid enige ope-
ning van zake te geven. „Een
storm in een glas water", zo noem-
de hij het voorval. Volgens hem is

zijn dienst op dit moment bezig
het bomenbestand in het dorp op
orde te brengen. Daarvan getuigen
met name de verschillende boom-
bakken elders in het dorp. Op zich
lijkt mij dit een goede zaak.
Misschien kan iemand van de

gemeente nu uitleggen waarom de
nieuw geplante bomen in de Kost-
verlorenstraat van onderen ver-

pakt zijn in plastic. Volgens ge-

ruchten zou dit zijn gebeurd om-
dat de in de nabijheid gelegen gas-

leidingen enige lekken vertonen.
Als dat zo is, vrees ik alsnog voor
het leven van ons, zo dierbare,
groen. Alle bemoeienissen van
onze plantsoenendienst ten spijt.

Over de eventuele gevaren voor
onze volksgezondheid praten we
nog maar even niet. Die klap ho-
ren we straks vanzelf wel.

Corpulentie
Even een wat vrolijker bericht-

je. Marianne Rebel uit de Maas-
straat is een van onze bekendste
kunstenaressen. Haar schilderij-

en zijn dan ook wereldberoemd.
Als thema kiest zij veelal voor de
sport. Haar karikatuurse trekjes
over dit onderwerp geven haar
penseelvruchten een geheel eigen
dimensie. Welnu, onlangs werd
Marianne door de directeur van
het beroemde restaurant 'Dikker
en Thijs' aan de Prinsengracht in
Amsterdam uitgenodigd om een
kunstwerk te maken met als the-

ma 'Floriade en sport'. Het schil-

derij is inmiddels af. Het meet 1.80

bij 1.54 meter en ook nu weer heeft
zij er iets moois van gemaakt. Het
schilderij stelt een Hollands land-
schap voor. Tussen de bloemen zit

een man van enige corpulentie,

(het handelsmerk van Rebel) en
een al even robuuste golftas. Op 1

april aanstaande (neen, dit is geen
aprilmop) wordt het kunstwerk
officieel onthuld.
Om aan te geven hoe goed zij

met het penseel om weet te gaan,
vermeld ik u nog even, dat zij op
dit moment haar kunstwerken ex-

poseert op de Amsterdamse Golf-
club.

Volkstoneel
Hoera! Aanstaande zaterdag be-

looft het voor mij weer gezellig te

worden. Vorige week vertelde ik u
al dat onze plaatselijke Folklore-
vereniging 'De Wurf' bezig was
met de repetities van het Zand-
voortse toneelstuk 'Ouwejaersa-
vond op 't Zeemanshofje'. Het
stuk wordt dit weekend in 'Ge-
bouw De Krocht' tweemaal opge-
voerd. Op zaterdagavond begint
de voorstelling om acht uur en op
zondagmiddag om twee uur. Lief-

hebbers van een stukje onvervalst
volkstoneel wordt aangeraden een
van deze twee dagen te reserveren
voor een gezellig avondje of mid-
dagje 'uit'.

Ik garandeer u nu al enkele uur-
tjes pretentieloos genoegen, waar-
bij humor en nostalgie de boven-
toon zullen voeren. Er is zoals
vanouds op zaterdagavond weer
'Bal na'. Bent u dit weekend ver-

hinderd dan kunt u ook de volgen-
de week zaterdag 21 maart van dit

stuk gaan genieten. De kaarten
kosten 7,50 gulden en zijn nog te

bestellen bij: E. Kerkman, Jan
Steenstraat 8, tel. 13584 of E. Le-
ver, Oosterstraat 18, tel. 18639 en
aan de zaal. Leden van de ANBO
hebben op zondagmiddag gratis

toegang.
Dit was het weer voor deze week,
blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

Zandvoortse artiesten

door naar halve finale

• Leden van de Zandvoortse band Private Vices leven zich uit tijdens hun
optreden in de Grote Talentenshow. Foio Bram stijnen

ZANDVOORT - De laatste
voorronde van de Grote Talen-
tenshow in Circus Zandvoort
is donderdag gehouden. De
twee Zandvoortse deelnemers,
de groep Private Vices en zan-
ger Douwe Wijnalda plaatsten
zich voor de halve finale op 19
maart.

Een origineel optreden van de
Zandvoortse band Private Vices met
componist Guido Weidema beproef-
de de trommelvliezen van het pu-
bliek. De groep bracht twee, zelfge-

schreven, Nederlandstalige har-
drocknummers. Het eerste nummer ,.

ging over het ontbreken van borst-
haar op de rug, het tweede over een
vuil tapijt. Private Vices liet ook ho-
ren het spelen van covers machtig te

zijn met het nummer 'Venus'.

Klaaglied
Verrassend was het optreden van

de 37-jarige medewerker van Gran
Dorado, Douwe Wijnalda. Het werk
moet de Zandvoorter slecht beval-
len, want zijn eerste song was een
klaaglied over de ééntonigheid op

het werk. Ééntonig was zijn optre-
den in ieder geval niet, hoewel zijn

twee volgende nummers over het-

zelfde onderwerp gingen: zijn

vrouw. Dat het wel goed zit tussen
die twee, werd wel duidelijk bij het
aanhoren van de serenades. De blo-
zende ega was makkelijk te herken-
nen tussen het overige publiek.

In de categorie 'surprises' viel ze-

ker ook de performance van Natha-
lie van Duijn uit Alphen a/d Rijn. Zij

zong voor het eerst voor publiek,
maar dat was nauwelijks te merken.
De jury stelde daarom terecht vast
dat ze met een echt talent te maken
had. Zij ging dan ook door naar de
halve finale.

Semi-finale
Andere deelnemers die doorgaan

naar de semi-finale op 19 maart zijn

Dick Kiezenberg uit Arnhem (met
Nederlandstalige schlagers), Albert
van der Heide (hij vertolkte num-
mers van onder meer Lou Roles),
Debby Schreuder uit Alphen : a/d
Rijn, Billy Holly (een rasartiest met
een rock & Roll optreden) en de har-
drock-groep Reckless uit Hoorn.
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CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

UITNODIGING

LANDELIJKE OPEN DAG
PODOTHERAPEUTEN

Dit in verband met het 12 1/é-jarig bestaan van deze
vereniging.

Zandvoorters met voetklachten kunnen nu uitgebreid

kennismaken met dit paramedisch beroep.

De open dag in deze buurt vindt plaats op zaterdag 21
maart van 10-16 uur in het Centrum voor Podotherapie
en Voetbehandeling van GABRIELLE TROUW, Van

Hogendorpstraat 73 (Bosch en Vaart Kwartier)

HAARLEM, tel. 023-329245.

Per openbaar vervoer te bereiken met de NZH buslijnen

4, 6 en 80 (Leidsevaart), 50, 51, 90 (Wagenweg).

iMÖTÖfiRiJSdHÖÖtv

Sfe;^QËDËNï
VOORJAARS-
AANBIEDING

MOTORRIJLES
- 1e 5 lessen a ƒ 32.50
- Vervolglessen ƒ 45.00
- Les met Suzuki 450 cc

SBEL NU! 02507t14420

TROELSTRASTRAAT 34

ZANDVOÓRT

Auto- en motorrijschool

W. v.d. Veld
Nu ook motorrijlessen

aanbieding eerste 5 lessen

32,50 per les

Vervolglessen auto

42,50 per les

Vervolglessen motor

45,00 per les

tel. 02507-19188

IBS™ al
illllillii

LnterLanden sprGtgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts W
Nieuwsblad

Met spoed gevraagd

BEZORGERS/STERS
HOGE VERDIENSTE

Bel: 020-6138444

HijWil Prestaties Leveren.
De geboorte van een nieuwe automobiel

baart altijd opzien.

Maar zeker in dit geval, nu Peugeot met

de 106 een nieuw automobielconcept voor de

jaren negentig op de weg zet. En dit op revo-

lutionaire wijze gestalte heeft gegeven.

Het resultaat is zowel van buiten als van

binnen mirakuleus. In alle opzichten een

plezierige verrassing. Hij wil u graag leren ken-

nen. Indruk maken met z'n mime binnenmaten,

met z'n geraffineerde afwerking en met de

luxe van z'n complete comfort.

Hij wil prestaties leveren. Toeren maken.

Wegsprinten als u hem dat gebiedt. Elk gaatje in

de drukke stad benutten.

De grote weg op. De wijde wereld in om
te bewijzen wat hij kan en waard is.

En u laten ervaren hoe technisch ver-

nuft en puur autoplezier op fenomenale wijze

kunnen samengaan. Binnen een buitengewoon

formaat. En dit alles wel heel compact verpakt.

De 106 is verkrijgbaar in 4 uitrustings-

niveaus, met 3 typen motoren, in fraaie kleuren.

Reeds vanaf f 21.150,-.

De Peugeot 106. Test hem maar. Hij staat

bij ons klaar voor een proefrit.

Peugeot ioó.

Een Mirakels Maatje.
I'RIJ/INIM I IHW'IVI kOVriNKIJklAARMAKIN W1J/.K.IMW N VllOMII IIOUI1I N Al Cl HUID 1)1 l'l UC.I Ol Kif, .\T IK.IIIM1 1 Al I N VI U.l N 1 N Ml TAAI FAX 11-01 N Ml rRI'RIJS

ZANDVOÓRT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT
DYNAMISCH OP WIG

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Nette jongen gevraagd

Fritures d'Anvers
Aanmelden: zaterdags

tussen 13.00-14.00 uur.

Dit weekend

ROGGEKNAR 3,95

APPELTAARTJE

van 7,50 voor 6,50

l TUI®

-Gekte bakker SBalk
HOGEWEG 28, TEL. 12989

C\peber >

"%,
""maakbc*"*

»»'

Glazenwassen}

,

specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur

tapijtreinigers

tel. 14764-14090

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 1 2305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

esvoor
Bright AT

personal computer
Specificaties: *80286 processor met een

Woksnelheid van 16 MHz *1 MB Ram
geheugen (uitbreidbaar tot 32 MB) *40

MB harde schijf (19 ms) *3.5" diskdrive

(1.44 Mb) en 5.25" diskdrive (1.2 Mb)

*super VGA kleurenmonitor met
maximale resolutie (non-interlaced)

1024x768 *incl. MS DOS 5.0 en Geoworks

Ensemble beiden Nederlandstalig

*software reeds geïnstalleerd.

Commodore
personal computer
SL 386SX-16 *AT PC *80386 SX

microprocessor *kloksnelheid 16 MHz
*1 Mb RAM geheugen 'VGA kaart

(compatible, EGA. CGA. MDA en

Hercules). *3.5" diskdrive (1.44 Mb)
*40 Mb harde schijf (28 ms) *compleet

met MS/DOS 4.01 Nederlands en GW-
Basic Nederlands 'aansluitingen voor

2x serieel. 1x parallel. 1 x PS/2 seriële

muis en serieel 4 uitbreidingsslots,

* 1 1 AT style toetsenbord *incl. 1
4" VGA

monochroom monitor

' Nu met extra 5.25"

(1.2 Mb) drive.

3999.-
of 90.- per maand

Bright SX
Met o.a. 80386 SX processor. 20 MHz
kloksnelheid, 2 Mb Ram geheugen en

80 Mb harde schijf. M 0\g\ff\
of l 70.- per maand

Bright 386 DX
Met o.a. 80386 processor. 40 MHz

kloksnelheid dus supersnel, 2 Mb Ram
(uit te breiden tot 64 Mb) geheugen en

80 Mb harde schijf. MA*
of 200.- por maand w9^T ^F ^F

9

of 135.- per maand

Genius PC muis
CM 6000 'microsoft/pc muis mode

'resolutie 350-1050 d.p.i. *incl. diverse

accessoires. "Vtf^QQ

Intra kleurenmonitor
CM 141 4E *14" super VGA kleuren-

monitor 'maximale resolutie 1 024x768

d.p.i. 'pitch 31 'een complete monitor

voor een ongelofelijk *Wf\f%
scherpe prijs. Jr^^W"

of 30.- per maand

2899;

Star printer
IX 20 'IBM compatible 'dot

'9 naalds 'printsnelheid

karakters per sec. yfl JÊ 4fe
*4 Kb printerbuffer. 4ULVL"
Star matrixprinter
LC24-10 '24 naalds 'multifont

'7 Kb buffer *Epson/IBM compatible

'printsnelheid 180 tekens per sec.

'tractor- en frictionfeed Ff^0\
*inci.kabeLjyV"

of 30.- per maand

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 2 1 maart 1 992,

zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.
je komt ogen en oren tekort.

Almere' Stadhuisstraat 7-9, 03240-4 1324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.
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Zorg om dier niet minder

dan die voor passagier

W
AT VOOR BLOEMEN en planten geldt, geldt
zeker ook voor het vervoer van dieren door de
lucht. Ook deze dienen met uiterste zorg te
worden behandeld. Sinds de KLM zo'n 65 jaar
geleden als eerste de fokstier Nico V van Rotter-
dam naar Parijs vloog, is er heel wat veranderd.

In die tijd kon men in de boeken alles over dieren
lezen, maar niets over het feit hoe dieren reageren op
het vervoer door de lucht. Dieren worden om verschil-

lende redenen vervoerd. Het gaat er vaak om, een tekort
in een bepaald land op te vangen. Het vervoer van vee
naar een ontwikkelingsland kan opbouw of verversing
van de veestapel betekenen. Pluimvee, en dan met name
eendagskuikens, kunnen bestemd zijn voor de con-
sumptie, maar ook voor de opbouw van een pluimvee-
stapel.

Maar wat de reden ook is, de vervoerders door de
lucht dienen er altijd rekening mee te houden dat dieren
aan boord van een vliegtuig anders reageren dan bij-

voorbeeld op de boerderij. Zij zijn dan in een heel
vreemde omgeving, zien andere mensen, horen andere
geluiden en dat betekent meer inspanning en dus meer
zuurstofgebruik.

„Bij het vervoer van dieren door de lucht, is het
beheersen van het klimaat één van de belangrijkste
aspecten," aldus Peter Andriesse, woordvoerder van de
KLM op het gebied van luchtvracht. „Een aangename
temperatuur, een goede luchtcirculatie en een juiste

vochtigheidsgraad zijn van de allergrootste betekenis."

Vooral na de Tweede Wereldoorlog waren er veel
transporten van wilde dieren om de dierentuinen weer
te voorzien van onder andere luipaarden, slangen, oli-

fanten en vogels.
Dat het vervoer van paarden en vooral fokstieren een

grote vlucht heeft genomen, is eigenlijk te danken aan
het toeval. Men dacht namelijk dat de veestapel in het
buitenland wel kon worden verbeterd door het sturen
van sperma. Maar dat bleek niet de oplossing. Er speel-
den andere factoren mee, zoals het weiden van de koei-
en of veekoekjes als aanvulling op het gras vreten.
Verder bleek dat in sommige landen het vee beter over-
dag op stal kon staan en 's nacht worden geweid .

Toen de KLM dat in de gaten kreeg, kreeg het begelei-

den van de boer en het vee een wetenschappelijk aspect
voor de luchtvaartmaatschappij. DeKLM zocht contact
met de veterinaire Faculteit van de Rijksuniversiteit
van Utrecht en ook met andere instituten en universitei-
ten in Europa.
De jarenlange samenwerking met de leden van de

wetenschappelijke staf leverde een schat aan waarde-
volle gegevens op. De stafleden uit Utrecht maakten op
geregelde tijden zelf dierentransporten mee.
Dat alles leidde er ook toe, dat de KLM als enige

luchtvaartmaatschappij ter wereld speciaal opgeleide
dierenstewards in dienst heeft. De opleiding van hen
geschiedt in samenwerking met de Rijksuniversiteit
van Utrecht.
„De KLM vliegt grotendeels met combi's. Dat bete-

kent met vracht en passagiers. Het kan dus voorkomen,
dat in het achterste gedeelte koeien worden vervoerd en
dat voorin passagiers zitten. Maar die hebben geen last
van elkaar." aldus Andriesse.

• In de laatste tientallen jaren is er veel veranderd op
het gebied van de belading. Eendagskuikens worden
vervoerd in speciale chickspacers; de hondenkennel
werd geïntroduceerd; er kwamen speciale paarden-
boxen en op Schiphol staat een boerderij waar de dieren
aan elkaar kunnen wennen. „De zorgom het welzijn van
het dier, is bij de KLM nooit minder geweest dan die
waarmee de passagiers worden omringd," aldus An-
driesse.

F

Luchtfotograaf

kampt met

toenemende smog
OTO'S VANUIT de lucht
worden al heel lang geno-
men. Het archief van KLM
Luchtfotografie gaat terug
tot 1920. Die foto's zijn hel-
der, het overzicht groot.
De kwaliteit van de plaat-
jes loopt echter hard ach-
teruit door de luchtvervui-
ling. Evenals de kwaliteit
van de bomen, die de laat-

ste jaren veelvuldig doel-
wit van de luchtfotograaf
zijn.

door Eric Fokkc

Een foto vanuit de lucht doet
het altijd goed. Een dergelijk
beeld krijgen mensen niet vaak
op het netvlies, zeker niet in
een plat land als Nederland. De
meest bekende toepassing van
luchtfoto's is die voor de karto-
grafie. .Loodrecht boven het
land worden vanuit een vlieg-

tuig honderden foto's genomen
van het gebied, die later achter
tekentafels hun vertaling krij-

gen in kaarten en plattegron-
den.
Zijn er werkelijk interpreta-

tieproblemen van tekeningen,
dan kunnen die met een snelle
blik op een luchtfoto weggeno-
men worden.
Een luchtfoto
liegt niet,

toont wat er
werkelijk is.

Zolang er geen _______________
trucs uitge-

"-~~"~—~~—"~"~

haald worden natuurlijk.
De toepassing van luchtfoto-

grafie voor milieudoeleinden
neemt een steeds grotere
vlucht. Vaker dan vroeger stij-

gen de helicopters van de poli-

tie op, op zoek naar illegale lo-

zingen op het oppervlakte wa-
ter, verkeerde mestopslag, ille-

gale-grondafgravingen en ande-
re praktijken die in strijd zijn

met de milieuwetten.
Aerophoto Schiphol krijgt

ook milieuopdrachten. De heer
Van Middelkoop: „Vooral van
de provincie. We hebben auto-

sloperijen gefotografeerd. Ook
de Volgermeerpolder. Nee, ik
laat maar in het midden wie
daartoe opdracht gaf. We ma-
ken ook foto's voor verkeerstel-
lingen."

Bomen
KLM Aerocarto krijgt steeds

meer verzoeken binnen voor
het fotograferen van bomen
vanuit de lucht. Met name de
toestand van de kroon van een
boom geeft zijn vitaliteit aan en
hoe is die kroon beter te bekij-
ken dan vanuit de lucht? Met
behulp van Kleur Infra Rood-
opnamen en het analyseren van
de foto's met densitometers
krijgt men veel informatie over
de gezondheidstoestand van
een boom.

Voor gemeenten is dat een
zeer zinvolle methode. Plant-
soenendiensten komen zo aan
betrouwbare informatie die an-
ders met meer tijd, en wellicht
meer geld, ingewonnen zou
moeten worden. Zij kunnen
eventueel bijtijds maatregelen
treffen om te redden wat er te

redden valt.

Niet alleen de bomen hebben
het moeilijk met de luchtver-

• Het Amsterdamse Bos, met onderin herkenbaar de Bosbaan,
'loodrecht' gefotografeerd door KLM Aerocarto.

groot. Maar de hoofdmoot
wordt gevormd door gemeen-
ten die een fraaie plaat van hun
gebied willen hebben; bouwers
die de vorderingen van hun
werkzaamheden vanuit de
lucht gezien willen volgen en
zich zo bij klanten kunnen pro-
moten; vastgoedhandelaren die

hun panden met een luchtfoto
op de markt willen aanbieden;

Bouwer wil werk vanuit de lucht tonen aan klant

vuiling. Dat hebben ook de foto-

grafen die foto's in 'vogel-

vlucht' maken. Niet loodrecht,
maar schuin naar beneden,
liefst in kleur, om een fraai

overzicht te krijgen van een ge-

bied. Dat overzicht wordt dank-
zij de vervuiling steeds beperk-
ter.

" Diverse bedrijven werken op
de 'vogelvluchtmarkt'. Aerop-
hoto Schiphol en KLM Lucht-
fotografie zijn op dat gebied
wellicht de meest bekende. De
variëteit aan opdrachtgevers is

en bedrijven die een
wanddecoratie zoeken.

leuke

Het weer bepaalt in belangrij-

ke mate de produktie van het
fotografisch bedrijf. Van Baten-
burg (woordvoerder van KLM
Aerocarto) schat dat er gemid-
deld vijftig tot zestig dagen per
jaar zijn, waarop de vogel-

vluchtfoto's genomen kunnen
worden.
Maar die andere driehonderd

dagen van hetjaar zit het perso-
neel niet stil. „We hebben onze
handen vol aan het werk dat we

hier op de grond moeten ver-

richten."

Van Batenburgs grootste op-
dracht kwam van Kodak. Die
wilde de koper van een filmrol-

letje de mogelijkheid verschaf-
fen een luchtfoto van zijn of
haar woonwijk te kopen. „We
moesten in drie maanden tijd

zesduizend woonwijken in het
land op de foto zetten plus die

wijken aange-
ven op de plat-

tegrond." De
weergoden
hielpen een

____________ handje, de
klus werd op

tijd geklaard. Maar niet alles

mag op de foto. Het ministerie
van Defensie screent iedere op-
name en grijpt af en toe in als

iets geheimzinnigs op de gevoe-
lig plaat is gezet. Van Baten-
burg wijst naar een grote foto

van Amsterdam met een merk-
waardig wolkje dat het zicht op
dat deel van een wijk ontneemt.
„Het marinecomplex daar is

lang verboden geweest. Nu niet

meer. We houden zoveel moge-
lijk rekening met Defensie,
maar soms moet er toch een
stukje van de foto af."

PilootArthur Bolle:

'We vliegen met
veilige machine'
PILOOT ARTHUR BOLLE

vliegt sinds 1985 voor Air
Holland, een kleine zelf-

standige maatschappij die van-
af luchthaven Schiphol charter-
vluchten verzorgt over de hele
wereld.
De 42-jarige Bolle, heeft geen

opleiding gehad aan de Rijks-
luchtvaartschool, maar heeft na
verschillende privé-opleidingen
staatsexamen tot vliegenier ge-

daan. „Omdat ik niet direct kon
kiezen, was ik op een gegeven
moment te oud voor de school.
Het was echter mogelijk staats-

examen te doen en dat heb ik
met beide handen aangegrepen.
Natuurlijk droomde ik er als

kleine jongen al van om te vlie-

gen".
Bolle heeft verschillende

werkgevers gehad. Zo vloog hij

enkele maanden in Nigeria met
een privé-vliegtuig voor een za-

kenman en in Kenia vloog hij

twee jaar met toeristen rond.
Voor Jet Star (inmiddels ter zie-

le) vloog hij rond met ministers
en popgroepen. „Dat was heel
leuk afwisselend werk en zo
kom je stapje voor stapje ver-

der. Qua baan en sfeer zit je

goed bij Air Holland. We vliegen

• Piloot Arthur Bolle

met eerfBoeing 757, met een ca-
paciteit van 219 passagiers. Dat
is een heel veilig vliegtuig, in
tegenstelling tot de 727 waar we
vroeger mee vlogen. Maar er is

in mijn loopbaan nooit iets noe-
menswaardig misgegaan".

De Amstelveense piloot vindt
de mystificatie van zijn werk
door het publiek vaak nogal'

overdreven. „Ik doe gewoon
mijn werk, net als ieder ander.
En natuurlijk heb je een bepaal-
de verantwoordelijkheid, maar
dat geldt net zo goed voor iedere
andere baan. En of je nou met
een lege of volle kist vliegt, je
zorgt ervoor dat de machine vei-

lig aan de grond komt".
JANNA VAN VEEN

Bistro



LIPS 63 CM KTV
EREO TELETEKST

Type 25GR5760, 63cm flat

square, in-line,quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening Adv "2075.-

13QR ,

PHILIPS 70 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

»1275.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

P1095--üb
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

37 CM AFSTANDBED.m 395.-
37 CM KLEUREN-TV

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis euroscart, ste-

reo teletekst en afstandbe-

diening Adviespnjs*2550

Ü
23P1899.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

^1499.-
JVC 63 CM AVS250
STEREO TELETEKST

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

WÊ 1399.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

^1199.-
SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKSTm 899,-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7, Adviespnjs'2275 -

^1598.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

^1398.-
BLAUPUNKT55CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG63CM
LUXE TELETEKST

EP 1198.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

SONY CAMCORDER
F450; Topper' 3 lux, 8x zoom,

Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd '2550.-

Ü
23I1 1979.-
SONY CAMCORDER
F250, Kompakt, autofocus.

Inkl accessoires Adv.*2220.-m 1379.

TOPMERKCAMCORDER
E10; (Sony) Bmm systeem, 4

lux,6xzoom, HiFistereo '2799-

SONY CAMCORDER
TR45W, Handycam super

kompakt, 6x zoom, autofo-

cus, Hi-Fi Adviespnjs'2220.-

PHILIPS 63CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
63cm flat square beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, teletekst

met geheugen, scart-aansluiting, groene toets, 2x10Watt stereo
luidsprekerboxen en afstandbediening. Adviesprijs '2075.-

INDESIT 1200 TOEREN RVS WASAUTOMAAT
1200 toeren wasautomaat, trommel EN kuip roesvrij staal,

variabele thermostaat, 14 wasprogramma's , 1/2 wasknop
en zelfreinigende pomp. Adviesprijs *1399.-

^1469,
JVC CAMCORDER
GR60, Van de uitvinders' VHS-
C super kompakt Adv '241 9.-

^1669.-
PHILIPS CAMCORDER
6843; VHS-C, autofocus.

Adviesprijs '2095

1^1349.

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; "Best" getest' VHS-
HQ, Hi-Fi stereo geluid. Ned.

Philips garantie. Adv. *1 599.

1079.-
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570, VHS-HQ, stereo, 8 uur

longplay, 5 koppen '1899-m 1099.-
JVC HI-FI VIDEO
830, TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid '1899

^1199.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740, 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid '2095.-

1299,
PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ '1894.-

^1399.-
SONY VHS-HQ VIDEO
SLV656, VHS-HQ, 4 koppen,)

8 uur, jog-shuttle, ab. "1 990.-

1599.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510, HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST. '1549 -

879.-
GRUNDIG VHS VIDEO
VS700, LCD-afstandbed. '1 239.-

r
689.-

ARISTONA VHS VIDEO
|

2SB01, VHS-HQ, inkl af-

standbediening Adv '1095-1

649,
PHILIPS VHS VIDEO
6290,Afstandbediend "1195.-m 579.'
STUNT! VHS HQ-VID
Inkl afstandbediening 1M 479,
VHS VIDEO-SPELERm 349.-

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders' '1099 -

679.-
HITACHI VHS VIDEO
M720, LCD-afstandbed '999.-

3-
11 679.-

HITACHI VHS VIDEO
M730.HQ, 3 koppen "1299m 799.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570, VHS-HQ, 3 koppen, I

afstandbed +leespen.*1445 -

1

UI 799.
PANASONIC VIDEO
NVJ-30, VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed +leespen*1157.m 879,

mm 37mm
AFST/WEDIENING

Type 37KV1 232.

Adviesprijs. *81 5.-

mMm.
mMiÊtë*

¥««

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombina-
tie Koelruimte op "oog-

hoogte" Adviespnjs'979.-

479.-
ZANUS SI K/V (OJ)m 779.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

879.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

979.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-

pakte afmetingen Kwalita-

tief uitstekende koeler/vrie-

zer. Adviesprijs '848.-

395.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

m 595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

m 675.-
BAUKNECHT 2304

m 775.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
litennhoud. Adviesprijs*1 1 99.-

SIEMENS KS2648

895.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie

255.-
145 LTR. KOELKAST
Coolcraft 145 liter, 2-sterren.

Formica bovenblad. Garantie.

345.
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

«SUöi
ZANUSS1 140 LITERH 445.-
BOSCHKTF1540J

545.-
PHILIPS 160 LITERM 575.-
BAUKNECHT 160LTR.

595.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vin-

denis. Adviesprijs."595.-m 348.-
INDES IT 120 LITERm 448.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

498
BOSCH VRIESKAST
Type GS D1311; Adv '848.-m 598.-
VRIESKIST 140 LTR

MBBB^ igSlZÈSeENlELEKTRp-SU
^IVI-H1^ F""'*, HAARLEM • IBEVERWIJK AMSTERDAI
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498.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W1 200WDOJ , Voorlader,

centrifugegang 1200trn/min
,

rvs trommel EN kuip '1399 -

969.-
1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk Trom-

mel EN kuip roestvrijstaal'm 869
HOLL. 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI 400 TOEREN

699.-
STUNT! 550 TOEREN

549,
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.'799 -

499.

MIELE 1150TOEREN
Type W750, Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifu-

geert tot 1 1 50 toeren p/m;bui-

tenmantel tweezijdig geë-

mailleerd. Adviesprijs '21 99.-

SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs'1 878.-

»1385.-
WASDROOGKOMBINATE
PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1485.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? *1549.-

1245.-
PHILIPS 800 TOEREN

875.
BAUKNECHT WA6500

795.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 1 p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. '1495

899.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toe-

ren centrifuge. Adv. "1375.m 999.-
1000 TOEREN RVS BL

^1199.-
'MET _,;,;,. . .

.I

5JAAR.
T1 _

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD50; Adviespnjs'649m 399.-
RVS REVERSEREND

BAUKN./BOSCH/AEG

599,v.a'

PHILIPS /WHIRLPOOLm 699.-
CONDENSDROGERm 899.-
SIEMENS CONDENS

MIELE DROGER

1199.-
MERKCENTRIFUGE

169.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts en I

geruisarm Adviespnjs'1099.- fim 699.
BOSCH VWPS21 00

EM 799.-
BAUKNECHT VW3PRW 899,
MIELE VWG521

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.m 219.-
SAMSUNG RE570m 249.-
SHARP MAGNETRON

299.-
MOULINEX FM1115

329.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter Adv '769 -m 349.-
MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT
24 liter, 850 Wattvermogen en

draaiplateau. Adviespnjs'989.

HrïJS?.™
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening' en
draaiplateau. Adviespnjs'899.

549.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT" 3 in 1 "Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt +draaiplateau.

m 598.
INDESIT G/E FORNUIS
K5406;Gas-elektro '1049.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis,

nkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviespnjs'1425.-

898.-
ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234/275 Adv '1445.-

1098.
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

|

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis I

kookboek. Adviesprijs'1 735 -

mms.

ATAG KOOKPLAAT
GKF334;4-pits Adv '445.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviespnjs'245.-

I 128.-

iZES^IENIELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD SSSE=^;sis&I""^—~~'^

"

—"~"^—"T™~
.
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BEVERWIJK AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETERWOUDE I 'Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
Winkelcentrum De Beverhof I BADHOEVEDORP I LEIDSCHENDAM I zoals aangegeven door officiële Mnarssenbroek vrijdag ..; 7 tot 9 uur
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Handbalteams vanZVM
doen uitstekende zaken
ZANDVOORT - De Casino-

ZVM handbalteams deden -af-

gelopen zondag zeer goede za-

ken. De Zandvoortse mannen
kwamen door een 19-17 zege op
Alkmaar uit de degradatiezor-
gen. De dames van Casino-
ZVM blijven door een uitste-

kende 26-15 overwinning, op
Concordia uit Hillegom, in de
race om het kampioenschap.

In een zeer spannende partij zaal-

handbal is Casino-ZVM erin ge-

slaagd definitief het degradatiege-
vaar af te wenden. Door de winst van
de Zandvoorters is Alkmaar vrijwel
zeker gedoemd te degraderen. De
Zandvoorters speelden ook nu een
gedegen spelletje handbal. Gezien de
kwaliteit van de Zandvoortse hand-
ballers, hadden meer punten ge-

haald kunnen worden, doch het
heeft het team van coach Joost
Berkhout soms wat tegen gezeten.

Tegen Alkmaar liep het echter
goed. In deze belangrijke partij

kwam Casino-ZVM vlot op een 0-2

achterstand, maar het herstel zou
komen. Negen minuten lang slaagde
Casino-ZVM er niet in te scoren. Na

het eerste doelpunt wierpen de
Zandvoorters de schroom van zich
af en speelden een prima partij. Alk-
maar werd achterhaald en op ach-
terstand gezet. Ondanks dat Casino-
ZVM veel kansen het liggen kon ge-

rust gaan worden met een 9-7 voor-
sprong.

Gemakkelijk
In de tweede helft liep het een stuk

gemakkelijker voor de Zandvoor-
ters. Met uitstekend aanvalsspel
werd de Alkmaarse defensie uiteen-

gespeeld. Casino-ZVM kwam daar-

door op een voordelige voorsprong
van constant vier a vijf doelpunten.
Verdedigend werden vrijwel geen
fouten gemaakt en Alkmaar was een
geslagen ploeg. Met nog twee minu-
ten te gaan, bij een 19-15 voorsprong,
gingen de kustbewoners duidelijk

op een lagere versnelling over. Alk-
maar kon daardoor nog iets terug
doen, maar meer dan een 19-17 eind-
stand zat er niet in.

„We staan nu echt veilig", merkte
coach Joost Berkhout opgelucht op.
„Het was een spannende partij waar-
bij we toch niet echt in gevaar zijn

geweest. Het is natuurlijk leuker om
in deze afdeling te blijven en gezien

het gespeelde handbal verdienen we
dat ook. Het was een lekkere opste-
ker. Nu kunnen we de laatste twee
wedstrijden vrijuit spelen".

Dames
De Zandvoortse dames doen nog

steeds mee in de strijd om een kam-
pioenschap. Ook tegen het Hille-

gomse Concordia heeft Casino-ZVM
laten zien aanspraak op de titel te

maken. Jammer genoeg heeft Casi-

no-ZVM het niet geheel in eigen
hand, maar er is nog wel wat moge-
lijk. Gezien de uitslag van deze wed-
strijd (26-15) is het onvoorstelbaar
dat de eerste wedstrijd verloren
werd. Die twee verliespunten kun-
nen de dames nu opbreken, maar
wie weet hoe het afloopt.

Aantrekkelijk
In ieder geval heeft Casino-ZVM

in de strijd tegen Concordia laten
zien tot uitstekend handbal te kun-
nen komen. Met snel en zeer aan-
trekkelijk handbal werd Concordia
op alle fronten overklast. De Hille-

gomse verdediging werd keer op
keer uiteen gespeeld door de snelle

Zandvoortse aanvallen. Defensief
stak Casino-ZVM eveneens goed in

mms

,-fr X.

i
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Door een zege op Alkmaar kwamen de ZVM-mannen uit de degradatiezorgen. foio Bram siiiw n

ZVM geconcentreerd handballen was verbaasd over het voortreflelij-
Tot tien minuten voor het einde was

;
ke spel van de Zandvoortse dames

het een zeer aantrekkelijk partij, ~

elkaar. Een belangrijke rol was weg-
gelegd voor Wendy van Straaten. Zij

schakelde de gevaarlijkste speelster
van Concordia geheel uit en had bo-
vendien nog de gelegenheid om
maar liefst zeven doelpunten te sco-

ren. Bij de pauze was de strijd al

gestreden 14-7.

In de tweede helft bleef Casino-

een zeer
waarbij vooral de Zandvoortse da-

mes erg veel indruk maakten. In de
slotfase geloofde Casmo-ZVM het
wel waardoor Concordia een algehe-
le afstraffing bespaard bleef: 26-15.

Teambegeleidcr Geert Dijkstra

,Dit was een uitstekende partij

handbal Het is jammei dat de da-
mes vier onnodige verliespunten
hebben opgelopen, waarvan twee
eerder tegen Concordia De dames
presteren echter boven verwachting
en er zijn nog kansen op een titel".

ZHC-hockeytcarris

overwinteren goed
ZANDVOORT Op de eeiste

speeldag na de winterstop gaven de
teams van ZHC meteen hun visite

kaait]e af. Het bleek dat de Zand
voort se teams in de eigenlijk veel te

lange stop niet hadden stil ge/eten
De dames walsten over Lelystad
heen door mot 5 te winnen en de
heren t roeiden het sterke AMVJ met
2-3 al.

De ZHC heren hadden lhnk dooi
getramd en oelcnpai tijen gespeeld
tegen hogere en sterkeie teams Dat
wierp m de confrontatie met AMVJ
vruchten af In de begingtase ging
het nog wat stroetbij ZHC, gezien de
opgelopen 1-1) achterstand. Nadien
giepcn de Zandvoortse hockeyers
het initiatief. Uitblinker Wouter Slo
tenmakei zorgde al snel vooi de ge
hjkmakei 1 1. Het stevig ingiijpen
de ZHC team hield AMVJ vei van
het doel Aanvallend slaagde ZHC
openingen te ereeien en het was op
nieuw Wouter Slotenmaker die kon
scoien 1-2

In de tweede heltt bleet ZHC de
strijd bepalen Met taktisch goed
hockey werd AMVJ geen kans ge
gund ZHC bouwde de voorsprong
verdei uit Na een inleidende actie
van Slotenmaker was het Stetan
Pare die voor 3-1 zorgde

In de slotfase kon AMVJ nog wat
terug doen maar verder dan de 2-3

liet ZHC het niet komen

Goede klassering voor Chess Society
ZANDVOORT - Een

viertal van de schaak-
vereniging Chess Socie-
ty heeft vorige week za-

terdag wederom een uit-

stekend resultaat neer-
gezet op een rapid-toer-
nooi voor clubteams. In
het Noordhollandse
Koedijk werd een plaats
in 'de sub-top ingeno-
men uit een deelne-
mersveld van maar
liefst 28 teams. De Zand-
voorters Cliteur, Van
Brakel, Van Kempen en
Koper behaalden een
negende plaats met acht
punten uit zeven wed-
strijden.

Chess Society Zandvoort
trad in Koedijk met hetzelf-

de viertal aan dat vorig jaar
de B-groep had gewonnen.
Dit jaar kwamen de Zand-
voorters uit in de hoofd-
groep. In de eerste ronde
werd Chess gekoppeld aan
de uiteindelijk nummer
twee, 'Opening 64' uit Smt-
Pancras. Een fraaie over-
winning van Ton van Kem-
pen en een remise van Hans
van Brpkel konden niet
voorkomen dat het eerste
duel met 1,5 tegen 2,5 werd
verloren. In het tweede duel
was het jeugdteam van het
Leidse 'Op eigen wieken' de
tegenstander. Dankzij snelle
overwinningen van Olaf Cli-

teur en Ton van Kempen

hadden de Zandvoorters
veel minder moeite met de
jeugdkampioenen dan voor-
afgaande jaren. Remises van
Hans van Brakel en Kees
Koper brachten de eind-
stand op 3-1 voor Chess.
Vervolgens kreeg Chess te

maken met Het Blinde
Paard uit Koedijk. Evenals
vorig jaar gaf Chess Society
de tegenpartij schaakles
door met 4-0 te winnen. De
Zandvoorters raakten op
dreef en versloegen in de
vierde ronde DOS uit Alk-
maar met 3,5 tegen 0,5.

Top drie

Chess had zich door die
resultaten opgewerkt naar

een derde plaats. De komen-
de tegenstanders zouden
echter zeer sterk zijn. Tegen
het Alkmaarse 'Lange Roka-
de' had er meer ingezeten-

dan een 1,5 tegen 2,5 neder-
laag. Helaas had Kees Koper
te weinig tijd om zijn gewon-
nen stelling in winst om te

zetten en verzandde in een
remise.
De voorlaatste ronde zou

Chess Society terug moeten
brengen m de top vijf. 'Straf-

fe Hendrik' uit Heerhugo-
waard was echter met 1-3 te

sterk. Nadat Olaf Clifeur
zijn partij had gewonnen
miste Kees Koper, na een su-

blieme partij, de winst. In de
laatste ronde bewerkstellig-
de het Zandvoortse team als-

nog een stijging van plaats
elf naar plaats negen. Tegen
De Gezette Koning over-
speelden Kees Koper en
Olaf Cliteur hun tegenspe-
lers. Hans van Brakel en
Ton van Kempen konden
toen rustig op remise aan-
sturen: 3-1.

Met de negende plaats was
teamcaptain Olaf Cliteur
best te vreden. „Twee punt-
jes meer en je valt in de prij-

zen", filosofeerde hij na af-

loop. Cliteur was met Van
Kempen, met een schitte-

rende score van vijf uit ze-

ven, topscorer van het team.
Ook de prestaties van Koper
en Van Brakel, vier uit zeven
en 3,5 uit zeven mochten er

zijn.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

1 [
Filmprogramma van 13 tot en met 19 maart

DAGELIJKS OM 13.30 uur

DE REDDERTJES IN KANGOERQELAND
Kaarten tot 12 jaar a ƒ9,00

volwassenen a ƒ 12,50

CHARLIE SHEEN CARYELWES

VALERIA GOUNO LLOYD BRIDGES

ER HANGT IETS LEUKS

IN DE LUCHT.

Van dezelfde makers

als de films

'Airptane" & "Naked Gun".

DEMOEDER
VAN ALLE FILMS!

JCRYER KEVIN

ASKBILLBliïLEfUcKPATPROFT

t* StLECTED TKATliS

C0L0R BY DEtUXE IfSZÏJ*!

f 1991 Twenneth Cenrury Fo>

tdCANNONFILMDISTRIBUTORS

SUSAN
geenaVd£vj^|

"Opwindend, gevoelig
grappig en prachtig

geacteerd."
DMÖrïREGRAPH

PATHE ENTERTAINMENTm
«PERCYMAINn.,»™
>RIDLEYSC0TT.,l,,-5^

Uitgebracht door UIP (Netherlands) bv

Dagelijks om 15.30 en 19.00 uur

HOT SHOTS
Kaarten tot 12 jaar ƒ9,00

Volwassenen ƒ12,50

Dagelijks om
21.30 uur

THELMA & LOUISE
Kaarten a ƒ12,50

DONDERDAG 19 maart 20.00 uur

GROTE TALENTENSHOW
Kaarten a ƒ 5,- p.p.

DONDERDAGAVOND 19 MAART GEEN
FILMVOORSTELLING IVM GROTE TALENTENSHOW!

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

(ADVERTENTIE)

WEMSMSM geeft urneer!

BU NGALOWPARKEN

UNIEKE AANBIEDING
alleen voor Zandvoorters!

Midweek voor ƒ 250,-

Weekend voor ƒ 350,-

in één van de Gran Dorado parken
geldig voor de maand mei 1992

Bon voor onze lezers
Bel voor boeking en/of brochure tel. 020-6.65.65.65 (op werkda-
gen tussen 17 en 20 uur). Vermeld daarbij dat u belt voor de
Zandvoort-aanbieding. Maak vervolgens een reservering voor
één van de Gran Dorado bungalowparken. Vraag om een
reserveringsnummer. Dit nummer vult u m op onderstaande
bon samen met naam, adres, woonplaats en telefoonnnummer.
Stuur deze bon op naar Gran Dorado, afdeling Sales Promotion,
postbus 4510, 1009 AM Amsterdam.

Naam ,

Adres Postcode Woonplaats

.

tel reserveringsnr.

De?e aanbieding geldt alleen voor de maand mei 1992 Reserveren is mogelijk

tot 31 maart Gran Dorado wijst het bungalowtype toe Het aanbod geldt niet

voor de 8 pers. bungalows en niet in combinatie met andere kortingen Alles

exclusief toeristenbelasting.

WEEBMMBMl geeft u meer!

Simultaan
tegen Böhm
ZANDVOORT - Zestien

schakers hebben het vorige
week in Café Neuf opgenomen
tegen Hans Böhm. De groot-
meester verloor een partij.

Vanwege het succes van de
simultaanseance in het vorig
najaar besloten de uitbaters
van Café Neuf opnieuw een si-

multaanwedstrijd te organise-
ren. Dit keer was het Hans
Böhm die het tegen zestien
schakers opnam.
Na anderhalf uur vielen de eerste

koningen. Eén uur later waren alle

partijen afgelopen. Hans Drost en
Hans van Brakel bereikten remise
en Fred van der Klashorst won zelfs

van Bohm.

- innmi

i> \ w* -r • AS --- «"jr-

o Hans Bohm in actie tijdens een simultaanwedstrijd in Café Neuf. De
grootmeester verloor een partij van de zestien. Foto Bram stenen

Van der Meij onmisbaar voor ZVM
ZANDVOORT - Zandvoort-

meeuwen deed afgelopen zon-
dag uitstekende zaken, door te-

gen de nummer twee van de
ranglijst Heemstede, met 2-1 te
winnen. In het Zandvoortse
team blijkt de éénenveertig ja-

rige Jos van der Meij nog
steeds onmisbaar. Hij scoorde
fraai en had in de tweede tref-

fer een belangrijk aandeel. Bo-
vendien is Van der Meij nog
steeds een uitstekende voet-
baller met een 'voortreffelijke
conditie.

Onder aanvoering van deze Van
der Meij trok Zandvoortmeeuwen
vanaf het eerste fluitsignaal fel ten
aanval. Na een kwartier voetballen
had de club al op rozen kunnen zit-

ten. De kansen werden echter ge-

mist en bovendien zat het met mee.
Zo werd een verrassend genomen
vrije trap van Peter Steegman ter-

nauwernood gekeerd, werd een
schot van Rick de Haan gestopt en
kopte Jos van der Meij, uit een hoek-
schop, de bal keihard tegen de lat.

Na een kwartier spelen slaagde Rick
de Haan erin de bal over de doellijn

te werken, doch de scheidsrechter
had vermeend buitenspel geconsta-
teerd.

Na het felle begin verloren de
Zandvoorters enigszins de greep op
de wedstrijd. Tweemaal maakte de
jeugdige doelman Duncan Bloem
een loopfout in het strafschopge-

bied, doch gelukkig voor Zandvoort-
meeuwen leverden de vrije trappen
Heemstede mets op Ook een doel-

punt van Heemstede kon geen gena-
de in de ogen van de schedisrechter
vinden. De man m het zwart had een
handsbal gezien van en Heemstede-
naar.

Toch kreeg Zandvoortmeeuwen
de grip op de strijd terug en de fraai-

ste kans was wel voor Mark van der
Berg. Een fraaie dieptepass bracht
hem vrij voor de doelman, die echter
van geen wijken wist. Geheel onver-
wachts kwam Zandvoortmeeuwen
op achterstand. De dekking werd
even verwaarloosd in de defensie en
het was raak: 0-1 na een half uur
voetballen. De overtuiging m het
Zandvoortse spel verdween al had
een schot van Peter Steegman meer
verdiend. De Heemsteedse doelman
was al gepasseerd, maar op de doel-

lijn werd de bal door een veldspeler
weggewerkt.

Gevaarlijk
In de tweede helft wederom een

aandringend Zandvoortmeeuwen
De counters van Heemstede leken
gevaarlijker dan ze waren, omdat
Marcel Schoorl in samenwerking
met Gerard Ramkema ei goed het
oog m hadden Rocco Termaat en
Arend Regeer kwamen in het veld
voor Ed Vastenhouw en Chns Jong-
bloed. De druk op het doel van
Heemstede werd °i oot zonder dat er
uitgespeelde kansen ontstonden.
Heemstede hield \eel mensen ach-

ter zodat er weinig ruimte ontstond.
In de 25e minuut zou Zandvoort-
meeuwen toch de verdiende gelijk-

mnaker scoren Jos van der Meij
plaatste zich achter de bal en depo-
neerde deze fraai in het doel. 1-1.

Mischa Tibboel was vlak daarna
dicht bij de tweede treffer, maar de
doelman redde.
In de slotfase probeerde Heemste-

de de strijd een wending te geven en
kwam een paar maal gevaarlijk voor
het doel. Het lukte de gasten echter
met om doelman Duncan Bloem in

de problemen te brengen. In de vij-

fenveertigste minuut slaagde Zand-
voortmeeuwen erin de winst te pak-
ken. Jos van der Meij gaf goed voor,
Rick de Haan liet de bal van de borst
voor de voeten van Rocco Termaat
vallen, die met een leep boogballetje
de Heemsteedse doelman verraste -

2- 1 Heemstede kreeg toen geen gele-
genheid meer om gevaarlijk te wor
den
De voor de afwezige trainer Piet

Keur als coach optredende Richard
Bruijnzeel was best te spreken over
het resultaat. „Ik ben heel tevreden
met deze overwinning. Na een kwar
tier dacht ik dat we deze ploeg zou-
den oprollen, maar we lieten weder-
om wat kansen liggen. Gelukkig
konden we in de laatste minuut toch
nog winnen van deze heel lastige te

genstander. Normaal gesproken
staan we nu veilig. Ik had gehoopt
op een periode-titel maar dat zit er
met meer in Volgend jaar moeten
we het opnieuw proberen, alhoewel
het moeilijk blijft om uit deze klasse
te komen", aldus Bruijnzeel.

Drukte voor Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - Door zijn

partij tegen Mare Kok win-
nend af te sluiten heeft John
Ayress wederom de koppositie
overgenomen van Dennis van
der Meij den. Dit gebeurde in

de strijd bij de interne schaak-
competitie van de Zandvoortse
Schaak Club. Voor de komen-
de weken staan er aardig wat
wedstrijden op het program-
ma.

Het worden drukke tijden voor de
Zandvoortse Schakers. In totaal

worden er drie wedstrijden afge-

werkt de komende weken. De top-

schakers van de Zandvoortse
Schaak Club nemen het op tegen de
leden van schaakverenigingen uit

Haarlem, De Vennep en Kijk-Uit uit

IJmuiden. Vanavond spelen Twint,

Ayress, Van der Meyden en Van Eijk

hun afgebroken partij uit de zesde
ronde van de externe competitie.

Volgende week maandagavond staat

de bekerwedstrijd tegen Nieuw Ven-
nep op het programma, terwijl vol-

gende week vrijdagavond het eerste

team op bezoek gaat in IJmuiden
tegen Kijk-Uit 3. Dat is de laatste

competitie wedstrijd van dit sei-

zoen.
Aan de 22e ronde van de interne

competitie namen vorige week don-
derdagavond twintig schakers deel.

En de schakers gingen er weer volop
tegenaan om hun posities op de
ranglijst te verbeteren. Sommige
lukte dat dus wel maar er waren er

natuurlijk ook die een stapje terug

moesten doen
De gi ootste verrassing was wel het

verlies \an Dennis van der Meijden
tegen \oorzitter van de schaakclub
Lindeman. Hij verloor met alleen
zijn partij maar tevens zijn kopposi-
tie John Ayress daarentegen wist de
volledige winst te pakken tegen
Maic Kok. Doordat ook Edward
Goeits tegen Louis Dambrmk het
onderspit moest delven kon Ayress
zijn eerste plek op de ranglijst ver-

stevigen.
De strijd op de eerste plaats zal de

komende week gaan tussen Ayress
en Van der Meyden. Voor de derde
plaats zijn nog diverse kandidaten
in de race, terwijl er ook nog vanaf

plaats zes lelie strijd wordt vei

wacht. De onderlinge verschillen
zijn met groot, dus er is nog van alles

mogelijk. Vanavond staat de 23e
ronde, van de totaal eenendertig
ronden die er gespeeld worden, op
het programma.
Uitslaireir rrederkini;-s,oliel\is Ml. Minne
mansen-Kli|n 1-0, l.lioi-iM.iniiirnic lil.

Tm mt-rr.iiick 0-1. f.orter-(.udc 1-1). Il.inci

itraail'a.i]) 1-0, V.m Elk-Termes remise. Kok-
Au'ess (1-1. Damhnnk-f.eerts 1-0. \jn dei
Meiiden-Lindeman 1-0. De ranïliist /iel er
als \olirt int- 1. \\ress. 2. Dennis \an der
^lei|den. '.'• Lindeman. 1 Damhiink. .">

(eerls. (>. Tenues. 7. IM.ti c Kok. X. \,in Kik, 'I

l'ianek. 10. llandirraat. 11 1'ephn 1'aap. 12
Konald linele. IS (.nrtrr. 1 1.Tuinl. !">.(. mie
Ui Mannieme. 17. Berkhout. IX De Oude 1"

C hoi, 20 \\ iirireniansen. 21. Sclnltnieijei. 12

Molleius. 2i. Schehis. 2-1. Kli|ii. 23. 1'redei-

kinir.

, lOttLlklIlLllll lil

Topscorers
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Op onze kosten je

vakdiploma halen en nog

geld toe ook?

Stork-Wartsila Diesel B V maakt in Amsterdam dieselmoto-

ren met een vermogen tot 12 700 kW per motor Deze moto-
ren worden gebruikt voor schepen en electnciteitscentra-

les Ons bedrijf maakt deel utt van een groot internationaal

concern en heeft meerdere belangrijke vestigingen in Ne-
derland

ENTHOUSIASTE MAVO/LTS-ERS
Als je binnenkort je diploma LTS C (of LTS-B met goede

cijfers) of |e MAVO 4 diploma hoopt te halen dan hebben we
goed nieuws voor je'

Begin september beginnen namelijk onze nieuwe opleidingen

voor

monteur montage/onderhoud
draaier/frezer

En als |i| zo n enthousiaste MAVO/LTS er bent dan kun je op
onze kosten die opleiding volgen En ondertussen nog verdienen

ook 1

Vier dagen per week krijg je praktijkles in onze bednjfsschool

en de 5e dag ga je voor je theorie naar de Streekschool Na 2

jaar heb je zo het waardevolle SOM-diploma op zak En dat

diploma biedt je alle kans op een goede toekomst 1

Bel daarom vandaag nog 1 Dan maken we een afspraak met je

voor een eerste gesprek Je kunt ook eerst wat meer informatie

aanvragen Bel of schrijf even met de afdeling Personeelszaken

van Stork Wartsila Diesel B V

Czaar Peterstraat 213

1018 PL Amsterdam

telefoon 020 520 3806/807

JVC BOSE PHILIPS SONY TECHNICS AKAI JAMO PIONEER
SHARP HITACHI BLAUPUNKT GRUNDIG AIWA PANASONIC

BCC is de grootste zelfstandige

detailhandelsonderneming in HIFI, VIDEO,
TV, WASAUTOMATEN, KOELKASTEN,
MAGNETRONS etc met momenteel 16
vestigingen in de randstad Onze aanpak
kenmerkt zich door het leveren van alle

A-merken tegen hevig konkurrerende
prijzen Zoals men van ons gewend is,

besteden wij daarbij de uiterste zorg aan
voorlichting en service

In verband met uitbreiding van het verkoopteam in de regio

Amsterdam zijn wij op zoek naar

VERKOPERS M/V

Voor deze funktie vragen wij enthousiaste, representatieve mede-
werkers die graag en makkelijk met mensen omgaan

Ervaring in de branche is een pre, maar niet beslist noodzakelijk

Uw leeftijd is tussen de 18 en 35 jaar U heeft een MAVO-4 of

MDS-opleiding

Wij bieden een goed salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaar-

den en een plezierige werksfeer met regelmatig doorgroeimoge-

lijkheden in een modern dynamisch bedrijf Het betreft full-time

jobs van 38 uur per week

Spreekt de funktie u aan en bent u geïnteresseerd9 Maak dan
een telefonische afspraak met afdeling Personeelszaken, tele-

foon 020-6471316 op werkdagen van 9 00 tot 13 00 uur

BCC (elektro-speciaalzaken) B V , Bouwenj 71 , Amstelveen

MIELE SIEMENS AEG BOSCH ATAG ZANUSSI ETNA
ELECTROLUX INDESIT BAUKNECHT PELGRIM

CLIO FESTIVAL OF STYLES BIJ

RINKO.

Supjc.\ ui 12 l/m 23mambijonsbinnLn dan \ al |c midden in het fenomenale ChoFesm al olStyles En
met ]i_ n us in de pi i]n«. n \\ uu du is mei alleen je k ins om kennis ie maken met de \ ele stijlen van de Renault

Cho Du s ook
|

l k ins om ie ontdekken of jij de w mna ir bent \ an de illei nieuw sic Renault Clio de Clio Fidj i

'

Beleid je in elk s;e\ il \ isi \ooi opeen veekoudige \eiiassino, \Vanibchal\c\an cle Cho Ticlji kun je ook
winn ui zijn \ in een \ inde 250e\klusie\eO NeillSi>le Scis die dooi elke dealer w 01 dl uugcloold En wal
je in elk gc\ ü wint is een spoitiel kido

Man w 11 je w uisehi]nli|k hel meesi zil \ ui assen zi|n de Clios \ in Renauil Kompaki maai wel de
luimste in 2 n kl isse I n lexeiha 11 in een ongekend skala aan stijlen Ook jouw siijl 1

Vaneiend \ \n de Clio RL de meest ekonomisehc jongen d) namiseh lolde vurig lelie Clio 16Ven de
ansioki uiseheClioBaeeaia Clio De 11110 mei \ ei beugen talenten Lndaizi|n^r\ccl meei dan zn uiterlijk al

doel \ei moeden
Bovendienkii|g)e gedmeneledehelemaindm uui guuis leecssoiresnaai keuze M%. RENAULT

l\\\ ./ 1500,- inki BTW en moniaae bij elke Clio
*-

" CJHe'VIven
K01 torn alle 1 eden om supei snel bi] ons binnen ie si ippen Waai w aehl je nog op? ^W kleur

*Hi| nnk i p\ uuinnmnu ( li I i puuuiliu ni^iluiuulc di ni i mdm uit I l isl Lnlkuun^islotLn kuiitkuiKysu me t/m 30 ijiril 1S)92

Kom naar het Clio Festival of Styles. Van 12 t/m 23 maart.

Autobedrijven Rinko
Cuncstiaat 10, 2041 CD Zandvoott, Tel 02507-13360 (showt

)

Dirk v.d. Broek

Kaas- en
poeliershop

vraagt

Part-time

medewerkers

Tel. 12039

juist cU A**«Ucltfc
voor acc«H»tre*
9Pkladt*a»||*fcen

«W«*t«ilf3«»cMltt».

*U*J»9 uwi«k
SINGER

PRINSENHOFSTRAAT 7 "? 02507 20072
»/o cahaqi viuTiia Maandags teslott.n

P E M Stokman reparatie alle merken

Gevraagd

meisjes ±18 jaar
voor bediening (in vaste dienst of part-time)

en

schoonmaakster
voor 2 ochtenden per week

Broodjesbar-Restaurant

„HAROCAMO"
Kerkstraat 14, tel 12102

<9#
•v

e*v£>
rm^

%̂

(De Qrutfe Moine

Voor gezellig tafelen

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel 12932

Maandag gesloten

Alle dagen geopend vanaf 12 00 uur
Voor uw kopje koffie e d

WAAROM BETAALT

U BIJ EEN ANDER

MEERVOOR
HETZELFDE PR0DUKT

Euro loodvrij

Super benzine

Diesel .

ara

ƒ 1,72

ƒ 1,88

ƒ 1,00

SERVICESTATION
(bij Palace Hoiel)

AAEU BELSTAD
UTRECHT, WOONBOULEVARD UTRECHT,

WINTHONTLAAN 4, HOEK EUROPALAAN, TEL 030-889144.

AMSTERDAM, OVERTOOM 557,
EIGEN PARKEERGARAGE, TEL. 020-6184733/6830551.

BEVERWIJK, MEUBELBOULEVARD,
PARALLELWEG 120, TEL 02510-20816/17.

De aanbiedingen zijn geldig van 11 maart t/m 21 maart 1992 Prijs , modelwljzlglngen en drukfouten voorbehouden



Bladen informeren
over zwanger zijn

TWEE bladen in ons land die
/eci ïcgclmaliir ovei de ondei
wei pen zvvangei schap en klei-

ne kindei en sthiijvcn 7ijn Kinderen
en Ouders Van Nu

consumenten
door Gerrit Jan Bel

Het maart nummer van Ouders
Van Nu biedt u viei pagina's met
daarop honderd zwangerschapstips
over o a het kraamschriftje, de zie

kenhuistas, slecht slapen, duizelig
heid, de beste schoenen voor nu,
nymnastiek etc In dit nummer ook
enkele pagina's over houten speel
goed dat weer volopm de belangstel
lmg staat Veel afbeeldingen en pnj
zen, zodat u ook werkelijk ziet wat
ei te koop is en wat dat zoal kost
Voor wie zelf kinderkleding

maakt zijn er twaalf pagina's met
een baby lentegarderobe Verder
nog twee artikelen over zaken waar
mee iedere ouder wel eens krijgt te

maken daimkrampjes (wat is de
oorzaak en wat kunt u er tegen
doen') en spontaan reagerende kin
deren (hoe kunt u het best reageren
als uw peuter bijvoorbeeld heel hard
door de supermarkt roept ,Wat is

die mevrouw dik 1 '

)

Ook in het maart nummer van
Kinderen speelt de lente mode een
belangrijke rol Daarom is, naast an
der mode nieuws m het hart van het
blad een baby breiboek opgenomen
met lente truitjes en vestjes

Consultatiebureau
Niet alleen tijdens de zwanger

schap hebt u behoefte aan honderd
tips, ook als u met de baby naar het
consultatiebureau gaat Vandaar
dat Kinderen honderd vragen en
antwoorden voor en van de consul
tatiebureau arts heeft opgenomen
(Kan ik borst en fles combineren'
Wanneer mag hij m de box' Moet ik
elke dag de fles uitkoken' e d

)

In het blad verder ook een be
schrijving hoe u voor het kind vrolij

ke beren stoel en tafel kunt maken,
aparte verwenmenuutjes en vijf va
naties op een sluier voor de wieg
Dat er vele manieren zijn om te be
vallen, is bekend Bijvoorbeeld met
het behulp van yoga technieken
Een artikel over de yoga zwanger
schapscursus laat u hiermee kennis
maken

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

'Baarsteun scheelt perstijd'
DE VERLOSKUNDIGE heette

vroeger nog vroedvrouw, wat
meer aangaf dat we hier met een

vrouwenberoep te maken hebben. Van
de 1116 verloskundigen in Nederland is

slechts 3,2 procent (36 dus) een man.
Conny de By behoort tot de overige

1080 en hielp zo'n beetje half
Amsterdam ter wereld. Kortgeleden

vierde ze haar vierduizendste
bevalling.

door Everhard Ilcbly

Conny de By is geen onbekende in Amster
dam Vierduizend kinderen kwamen door
haar hulp, de laatste achttien jaar, ter wereld
en werden letterlijk in haar handen opgevan
gen Sinds haar studietijd is ze vrijwel onafge
broken aan het werk geweest, want er is een
groot tekort aan verloskundigen Tegenwoor
dig voert ze met een collega een eigen praktijk
in Amsterdam Zuid Samen zijn ze 24 uur per
dag en zeven dagen per week bereikbaar voor
de zoveelste bevalling
„Het is eigenlijk heel vreemd, maar ik wist

al op jonge leeftijd dat ik verloskundige wilde
worden Dat stond voor mij al vroeg vast en
daar heb ik altijd bewust naar toe gewerkt Op
mijn 22ste was ik gediplomeerd Het lijkt me
overigens best een rare gewaarwording om als

zwangere vrouw zo'n broekie aan je bed te
krijgen, maar dat is natuurlijk onzin In die
tijd waren zwangere vrouwen over het alge
meen ook veel jonger dan tegenwoordig Nu is

de helft van de zwangere vrouwen ouder dan
dertig jaar," zegt Conny de By

• Conny de By 'Ik

werk in 99% van de
gevallen met de
baarsteun'

I oto Bnm de Holhnder

viouw bi]vooiboeld bevalt met behulp \ m di_

baai steun zit de man achtei zijn viouw Hii
iungeert dan Lottei li]k en liguuihjk als steun
in de ïug

Flauwvallen
Mannen gcdiagen zich echt pi una en /i]n

goed vooibeieid Ze nemen ook meestal sa
men met hun vrouw deel aan cuisusavondcn
Ik maak het ook niet meei mee dat ze flauw
vallen Vrocgei gcbeiu de dat wel In ziekt n
hui/en maak je ovengens bi]na altijd mtei
mee want daai knjg ]e veelal een andei sooit
v louwen Wie al in zeei vioe.,ti]dig stadium
•jooi een bevalling in het ziekenhuis kiest

ki]kl andeis tegen de bevalling uin
De veiloskundige Soms heb ik de induik

dat /e vooi hot ziekenhuis kie/en omdat zi

mot genoeg m hun eigen kunnen verti ouwen
en onzekei /i]n of alles wel goed gaat In onze
pi aktijk bevalt vijftig procent van de vrouwen
poliklinisch m het ziekenhuis Dat gaat d in

wel ondei on/e leiding Elke vi ouw moet daai
bevallen waai ze zieh piettig voelt De een in

het ziekenhuis de andei thuis tenzi) ei medi
schc nood/aak is om in het ziekenhuis te

bevallen
In de piaktijk v in Conny de By woidt m de

derde maand van de zwangerschap ëen oei ste

echo gemaakt, die alle discussie ovoi een vei

keei d uitgei ekende datum uitsluit Later kun
nen met oen tweede echo alle ziehtbai e atwi]
kingen woiden opgespooid en de ligging van
de placenta wolden bepaald

Aankondiging

Zorgeloos
„Je ziet ook duidelijk verschil tussen hen en

vrouwen van 21 jaar die hun eerste kind ver
wachten De jongeren overkomt het vaak en ze
zijn niet altijd voorbereid op het hebben van
een gezin Ze zijn veel zorgelozer en rollen
zonder problemen door de eerste negen maan
den heen Daarna beginnen de met verwachte
problemen vaak Van geboorteplanning is in
die leeftijdscategorie geen sprake meer Stu
die en carrière is nu een deel van het bestaan
geworden Ik merk dat vrouwen van boven de
dertig bewuster en planmatig kiezen voor de
zwangerschap En ik moet zeggen dat het voor
een verloskundige veel prettiger werkt wan

neer ze bewust zwanger raken Ze zijn vaak
geïnteresseerder en werken beter mee
Conny de By behoort zelf ook tot de laatste

groep Op 34 jarige leeftijd kreeg ze haar eer

ste kind Sinds die tijd is haar manier van
werken veranderd, zegt ze ,Ik beleef de beval
hngen geheel anders Het is alsof ik die laatste
centimeters, waarvan ik altijd al wist dat ze
heel moeilijk waren, nu zelf aan den lijve voel
Ik geloof ook dat ik sinds ik kindei en heb
andere vrouwen beter kan begeleiden Het
heeft mijn werk als verloskundige iets extra s

gegeven Het kwam wat dit betreft als geroe
pen, want ik was toentertijd juist toe aan een
nieuwe impuls

'

Ze is zelf bevallen met behulp van de door
haar ontwikkelde baarsteun Deze was het re
sultaat van een jarenlange ervaring met verti

caal baien In 99 procent van de bevallingen
werkt De By met de baarsteun , Het gaat echt
prima want het scheelt perstijd Gemiddeld
perst een vrouw bij haar kind gedurend een
uur Met behulp van de baarsteun is de pei
stijd vijftien tot twintig minuten korter Mijn
eerste kind woog 9 5 pond en ik weet honderd
procent zeker dat ik het er zondei de baar
steun met uit had kunnen krijgen De steun
wordt inmiddels over de gehele weield ge
bruikt met name m de Scandinavische lan
den •

De rol van de vader tijdens de bevalling is

nogal veranderd In een ver verleden was de
man niet gewenst tijdens de bevalling Van
daag de dag maakt Conny de By geen bevallm
gen meer mee waar de vader met bij is Alles is

ook op zijn aanwezigheid gericht Als een

Volgens Conny de By gebeui t ei nooit iets

zondei een aankondiging en het is ons wei k
goed op aankondigingen te i eagci en Alles wat
niet normaal is, gaat door naai de gynacco
loog Daar hoi en ook tweelingen bij en we
hebbon ons nog nooit vergist Maar een enkele
keer word je toch nog ven ast Zoals laatst

toen een vrouw haai vijfde kind moest baien
De eerste vier waren vlot en goed verlopen de
echo s waren ook goed Toch wei den op het
laatste moment verrast door een voorhoofds
ligging dat is een kans van een op duizend
Dan rest dus mets andei s dan een keizersne
de'

Maar gelukkig vei lopen de meeste /wan
gei schappen en bevalling zondei pioblemen
Het blijft telkens weer een blijde gebeurtenis
en dat maakt dit ook zo n boeiend beroep

l

mÊÊÊÊÊ

Modieuze modellen voor
voor moeders in spe

• Bij kinder- en peuterwarenhuis
Welcome vindt men een complete
collectie positiemode, badmode
en foundation en alles voor de
baby-uitzet

Foto Welcome

• Ook kledingstukken van de
'normale' voorjaarscollectie zijn

geschikt voor zwangere vrouwen
zoals deze piratenbroeken en wij-

de A-lijn tops
Foto Vroom & Dreesmann

1
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Philips kleuren TV
25 ST1704 *63 cm blackhne beeldbuis

*stereo *teletekst *on-screen display

*60 voorkeuzezenders

*sleeptimer *electronisch slot

*incl. afstandsbediening.

TDK SA-90
audiocassettes

1699.-
599.-

Trust minitower
286 AT *kloksnelheid 20 MHz "2 Mb

RAM geheugen *1 Mb VGA video "40 Mb
harddisk "incl. MS/Windows 3.0 en MS
DOS 5.0 *3.5" drive (1 .44 MB) en 5.25"

drive (1.2 MB).

;-:u0mzM :

IMMMgeh^

MS/Wiri(lows3;0

mswss^ i

bMvideöVGA

2099.-

of 70.- per maand

y>

m Blue Air
wasautomaat

LB484 *capaciteit 4.5 kg wasgoed
*1 4 wasprogramma's *koudwatertoets

*r.v.s. trommel *zelfreinigende pomp.

v̂'a£2%£% ,i
*

/ tsmMi^",,-y' $l,J 'S'-J '-j'^Js' .>•< >>-fc«*!s i-'l^-iï...,.. ,.„ Siï: $ ,'fi „ ï

%;

Hoe bespaart
u ruimte, tijden

geld opuw
krantenarchief?

£=H\

'ffl^^^C^M^^-^MJM^ii^'w^'K

Miele afwasautomaat
Briljant SC *eenknopsbediening

*waterproofsysteem "reinigings-

temperatuur 65 graden C *uitneembare

t -"akschuiflade

te***-*»
p

3

oe

sp

nrs

si, 3n *laag

v"t >mverbruik,

JDL ,tsl -2KWh -

f60.-

er maand

Philips/Whirlpool

wasautomaat
AWG739 "500 of 1000 toeren per

minuut

— _ *21 waspro-

gramma's "was-

temperatuur

regelbaar tot

90 graden C.

AEG
condensdroger

Lavatherm S30C *8 electronisch

gestuurde droogprogramma's

*trommelver!ichting *automatische

^^^^^^^^ energieregeling

Krups koffiezetapparaat
100 *dubbelwandig filter *inhoud 1.25

liter *waterpeilindicatie met vergrotendel

werking *verlichte aan/uit schakelaar

*snoeropberging.

Palm Beach
zonnehemel

van elk

ïdig

Minolta reflexcamera
5000 i Body "inclusief AF 35-80

objectief en A/S chipcard en brede riem

"ingebouwde flitser "intelligente sturing

van de automatische scherpstelling

"automatische belichtingsregeling

"automatisch filmtransport "datadisplay

voor diverse functie indicaties "uit te

breiden met creatieve s±

'

chipkaarten.
-89§^

16991
[•J Panasonic
videorecorder

NV-F55 *hi-fi stereo VHS videorecorder

"eenvoudig programmeerbaar door

streepjescode leespen "4 videokoppen en

stationaire wiskop "8 programma's per

maand "audio dubbmq "auto head
: .ni ij i <. rst , 'ls~ 1. "rj

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23 S% via Comfort Financieringen

Alle aanbiedingen zi|n geldig t/m 21 maart 1992,

zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

WEEnMEim geeft u meer! Bon voor onze lezers

ONTDEK HET VOORJAAR
OP DE FLORIADE

Weekmedia biedt u in samenwerking met Rederij Naco een
unieke dagtocht aan over het water en door de bollenvelden
naar de Flonade in Zoetermeer. De tocht met boot en bus
begint om 10.00 uur bij Rederij Naco aan de Ruyterkade
Steiger 7, direct achter het Centraal Station in Amsterdam.

U vaart over het IJ, het Noordzeekanaal en het Spaarne
naar Haarlem, waarna u de reis vervolgt met een bustocht
door de bollenvelden naar de Flonade. U kunt daar ca. 3

uur rondkijken. In de veihngstand ligt een gratis attentie

voor u klaar Met de bus gaat u weer terug naar Amster-
dam. De tocht eindigt rond 17.00 uur aan de Ruyterkade.

U kunt deelnemen aan deze tocht op 13, 15, 16, 17, 19, 21 en
22 april. Deelname is alleen mogelijk na telefonische reser-
vering, tel. 020-6262466 en tegen inlevering van onder-
staande volledig ingevulde bon bij betaling aan de kassa
bij Rederij Naco, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 47,50 per persoon, inclusief vaar- en
bustocht, entreebewijs Floriade t.w.v. ƒ 20,- en een con-
sumptie aan boord van het salonschip van de NACO.
Tegen inlevering van de bon ontvangt u ƒ 5,- korting en
betaalt u slechts ƒ 42,50 p.p.
Op zondagen dient een toeslag van ƒ 5,- betaald te worden.

Deelname aan de tocht naar de Floriade is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze
bon ingevuld in te leveren aan de kassa bij Rederij Naco,
De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 42,50 p.p. (op zondag geldt een toe-

slag van ƒ 5,- p.p.)

Naam:

Adres: :

Postcode:

Keuze datum:

Telefoon:

Woonplaats:

Aantal personen:

\WEEEMM)HI\ geeft u meer!

£=È±

^ A

^

WEEKMEDIA OP

MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485
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onze
Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad móet. Dat is

tenminste mijn mening. Ik weet anders geen krant die zo indrin-

gend over onze gemeente schrijft als die krant dat doet. Duide-

lijk en helder zonder flauwekul. M'n dochter die een paar

straten verderop woont, denkt er net zo over.

Om te bewijzen hoe goed die krant gelezen wordt... Mijn hond

was laatst spoorloos en ten einde raad heb ik in de krant een

Micro-advertentie geplaatst. Geloof het of niet, maar op de

dag van verschijning kreeg ik meteen een telefoontje en

had ik m'n hond terug.

De redactie durft ook wat te zeg-

gen als er iets in de gemeente

speelt waar ze het niet mee

eens is. En je kunt merken dat ze

door de heren ambtenaren serieus

worden genomen. Nee, die krant kan voor

mij niet stuk.

Vorige maand is er een nieuwe bezorger gekomen die

mij op z'n eerste dag per ongeluk had overgeslagen. Ik

meteen bellen natuurlijk. Ze 'brachten 'm zo snel mo-

gelijk. M'n boze bui was meteen over. Nu gaat het pri-

ma, elke week heb ik 'm in de bus. Een krant om
naar uit te kijken.

Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt,

neemt u een abonnement op het Zandvoorts

Nieuwsblad. De krant die schrijft over de plaats

waar u woont.

sé

K-

NütUUfliik rï'e krant moet ^ hebben. Omdat ik graag wil weten
' wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking

ontvang ik Het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ12,-.

Zandvoorts yk
Hl Nieuwsblad
Naam: (m/v).

Adres:

Postcode/Plaats:

.

Telefoon:

Giro/Banknr.:—
. (i.v.m. controle bezorging) WK

E]

Daarna word ik abonnee en betaal per D kwartaal ƒ16,-

Q halfjaar / 29,-, O jaar ƒ 52,-

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668.13.00

Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer
'10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

Wie fn abonnement heeft
weet meer!

'7jÉ.

*- * 4

ï > -
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voor de zakenman en particulier
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Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
Veel echte inboedels, antiek enz.

maandag 16 en dinsdag 17 maart
Aanvang 19 30 uur

KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG,
14 en 15 maart, 10 tot 16 uur

Frans Halslaan 33,

Amstelveen (hoek Rembrandtweg). Tel 020-6473004.

Te koop antieke franse kast
Henn II / 1900 Tel. 14110.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh

,
o.a met Aramis-Davidoff

Tel 02507-16123

Winkelpersoneel gevraagd

Maison de Bonneterie

Amsterdam
vraagt voor haar filiaal ROKIN een

magazijnmedewerker m/v
ter versterking van haar magazijnteam voor het uitpakken en
uitpnjzen van mode-artikelen.

Voor deze functie geldt- u bent tussen de 18 en 45 jaar; u bent
gewend in een team te werken; het dienstverband is full-time,

36 uur per week in een aantrekkelijke werkomgeving; uw
salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal

/ 2.400, bruto per maand.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:

Maison de Bonnetene, t.a.v. de heer E. Jordans
Postbus 106, 1000 AC Amsterdam.

Horecapersoneel
gevraagd
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Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia, l.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.'30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó658686. Fax 020-Ó656321.
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 1 56, 1 000 AD Amsterdam.

Afgeven kan. ook: Het Parool, Wibautstraat 131

Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende~Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meester- 421 B; Purmerend, Weerwal 19 ; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752 500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Audi

T.k. Audi 80 GLS, d. groen met.

APK 11-'92, vr.pr. ƒ1600.
Tel. 020-6460552 na 18.00 uur.

BMW
BMW 316, m. '81, APK, rijdt

perfect, ƒ 1650. 020-6105478.

BMW525, m.'80,APK, bl.met.,

rijdt perfect, ƒ1950. 020-

6105478.

Asmoco
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

" Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-serie

bj. '83 t/m '91

Inruil/leasing/financiering-

020-6943093

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Door inruil verkregen:

ROVER 825 Sterling,

LPG, 03-'88, APK 04- '92,

rijdt fantastisch, diverse opties, garantie en service.

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Citroen

Occasion Centrum
het importeursfiliaal b.a.

XM 2.0 Amb., 6-'91, grijs met., nw.pr. ƒ71.700 . . nu ƒ56.500
XM 2.0 Amb., 3-'90, grijs met., nw.pr. ƒ67.700 . . nü ƒ42.500
XM 2.0 Conf., 3-'90, wit, 78.000 km nü ƒ 42.500

XM V-6 Amb., 2-'91, grijs metall., nw.pr. ƒ 84.100 nü ƒ 64.500

XM V-6 Amb., 1-'91, rood metall., 32.000 km ƒ63.500
XM V-Amb., 3-

'90, rood metall., 60.000 km ƒ47.500

BX 14 RE, 8-'87, grijs, 36.000km ƒ12.950
BX 16 TRi, 3-'88, 29.000km ƒ18.950
BX 19TZL, 8-'90, blauw metall., 33.000 km ƒ27.500
BX 16 Tri 5-'88, blauw metall., 65.000 km ƒ17.950
BX 19 GTi, 6-'90, zwart, 46.000 km ƒ29.950
BX 19 GTi 16-V, 1-'90, zwart, 22.800 km ƒ36.500

AX 11 First, 10-'91, wit, 7500km ƒ15.950
AX 11 TGE, 3-

'90, 5-drs., bruin metall., 58.000 km . .ƒ14.750

AX 11 TGE, 9-
'91, grijs metall., 10.000 km ƒ17.250

AX 10 E, 3-'88, wit, 23.000 km ƒ 10.750

AX 11 Plaisir, 6-'91, wit, 10.000 km ƒ14.500
AX 11 TRE, 10-'88, 5 deurs, wit, 44.000 km ƒ12.950

ZX Volcane, 8-'91, rood .ƒ32.950

Citroen Amsterdam
CITROEN NEDERLAND B.V.

Stadionplein 1, 1076 CE A'dam, telef. 020-5701250

AX GT inj. '89, 30.000 km, rood,

vr.pr. ƒ 16.000,-. Inruil mogelijk.

Tel.: 075-163008.

BX GTI, '88, 80.000 km.,

ƒ17.500,-

Tel.: 075-163008.

rood,

2 x Visa, bj. 85, 87, 4-drs,

1e eig. v.a, ƒ4750.-.

EXPOCAR TRADING.
Tel,: 020-6153933.

XM 20 Ambiance, 11 -'89,

ƒ29.500. CX 20 RE '89, LPG,
sch.d, ƒ 19.500. BX RD break,

'89, v.a. ƒ 16.500. BXRD break,

'87, ƒ 12.900. BX 19 TRD, '89,

ƒ 17.500.

BX 19 TRD, '88, ƒ 13.900. BX 19

TRD, '88, aut., ƒ 14.500. BXTD,
'90, ƒ17.500. BX 19 D, '85,

ƒ4.500.

BX 19 TRS, '89, LPG-onderb.,

ƒ 17.500.

BX 16 TRI, '89, LPG, ƒ 15.500.

BX 19 GTI, '87, ƒ 11.500. BX 14

,'89, LPG, ƒ 12.500. BX 14 RE,
'89, LPG, ƒ 13.900. BX 14 RE,

'89J 13.900. BX 14 RE, '88, v.a.

ƒ11.500. C25 D' bestel, '88,

ƒ8.500. ex. Peugeot 405 19

GR, '88, ƒ 14.500,-

VISA GARAGE
Houtmankade 37, Amsterdam
Tel. 020-6278410

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ 55,- per dag

incl. BTW en verzekering

en o.a. BX en ZX
Tel. 020-6932750

S. Stevinstraat 12a, A'dam

Visa 11 RE bj. '86, met gar.

ƒ 5750.- Autobedr. v.d. Berg &
Wiggers. Tel.: 020-6820475.

C15 D '89, rood, 25.000 km,
ƒ11.250,- incl. BTW. Tel.:

075-163008.

Visa 17 RD '87, blauw. Vr.pr.

ƒ8.750,-. Tel.: 075-163008.

Grijze BX 14 RE, b.j. '84,

100.000 km, i.g.st., deukvrij,

roestvrij, ƒ5000. 020-6685353
vrijd. tot 16 uur. 02991-3636

weekend tuss. 12 en 16 uur.

Van part. BX 1600 TRI, '87, me-
tallic blauw, 60.000 km, ƒ 9850.

Tel.: 020-6110152.

Ferrari

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng-

de Lincoln's 7,85 m. lang, wit

en blauw, type '91. Bel

Meijers BV: 030-444411.

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng-

de Lincoln's 7,85 m. lang, wit

en blauw, type '91. Bel

Meijers BV: 030-444411.

Fiat

GOMPANY CARS
Tipo 1.4 S, 11-91 blauw/groen met 5.000 km korting ƒ 3.000.

Uno 1.4 S, 11-91 d.blauw km korting ƒ 2.300.

Uno 1.5 Selecta, 11-91, antraciet ... km korting ƒ 2.500:

Croma SX, 5-91, l.m. velg. antraciet,9.800 km korting ƒ 10.000.

Croma SX 10-90 anthraciet, LPG 54.000 km ƒ29.500.

Regata 'Carrara' 12-87, wit 90.000 km ƒ 8.950.

Regata 70 cl. 3-87, groen met 91.000 km ƒ 8.250.

Rttmo 60 cl. 9-86, wit 120.000 km ƒ 4.750.

Ritmo 60 cl. 6-87, blauw met 53.000 km ƒ 7.250.

Ritmo 'Carrara' 1-88, wit 49.000 km ƒ 7.950.-

Ritmo 60 cl. 5-drs., 1-87, wit 85.000 km ƒ 6.250.-

Audi 80 2.0 E, 10-89, zwart met 48.000 km ƒ32.500.
Sierra 1.8 cl. automaat 7-89,

mercury grey, getint glas, schuifkant.dak 37.500 km ƒ21.750.

Tevens keus uit + 40 andere occasions.

GEBR. HAAKER B.V.
Off. FIAT-DEALER in BADHOEVEDORP

Info: 020 - 6594859

Rat Panda 45 super, 1984, luxe

uitv., uitst. ondeh., ƒ 3750. Tel.:

020-6680877/6624729.

Rat Uno 45S, i.e. 9-89, zwart,

katal., rad.cass./50.000 km.
ƒ11.500. 020-6734547.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A.Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

HAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Panda, bj. '86, zwart met., stof.

bekled., stereo, in nieuw staat.

ƒ 575Q
ËXPÖCAR TRAÓiNG.

Tel.: 020-6153933.

Ford

RESTA1.1m.'84,APKjan. '93,

in perf. st., nwe uitlaat, banden
en kopp. ƒ 4500. 020-6143874.

Ford Escort 1600L, '84, APK 3-

'93, kleur: zand metallic + spoi-

ler, ƒ6500, tel. 02979-87308.

Sierra, Laser, m. '85, 5-drs.,

4 koplampen, getint glas, cv.,

siervelgen, ƒ 5.900.-.

EXPOCAR TRADING
Tel.: 020-6153933.

T.k. Escort 1.4 Bravo '87, 1e
eig., grijs met., 5 versn., LPG,
nw.st. ƒ 12.500. 02503-31807.

T.k. Ford Escort 1300 Bravo.

Bj. '82, APK gek. tot juli,

getint glas, zonnedak.
Tel.: 020-6413317 na 18.00 uur.

Honda

SPRING IN 't VELD - HONDA
Oosteinderweg 338 - 1432 AX Aalsmeer

tel. 02977 - 44146
CRX 1.6i 1990

Concerto 1.5i GL-PS 1991

Civic 3d. 1.5i GL Aut. 1990
Civic 3d. 1.3 L 1989
Civic 3d. 1.5i GL Aut. 1989
Civic Sedan 1.4 GLX PS 1989
Prelude 2.0 EX Aut. 1988
Accord Sedan 2.0. EX 1988
Accord Sedan 1.6 L Sunr. 1989
Civic 3d. 13. EX Aut.1985

fax. 02977 - 44021
15000 km zilver ƒ34.950,-

rood

rood

rood

rood

B O V A G

7000 km
41000 km
18000 km
42000 km
64000 km beige

74000 km rood

85000 km blauw
43000 km zilver

98000 km beige

GARANTIE

ƒ30.950,

ƒ 24.950,

ƒ 19.950,-

ƒ 22.950,-

ƒ 18.950,-

ƒ 22.950,-

ƒ 18.950,-

ƒ 19.950,-

ƒ 9.950,-

Honda Civic aut., bj. '85, wit,

zeer nette auto, ƒ6950. 020-

6105478.

T.k. Honda Jazz 1.2 de luxe,

sunroof, b.j. 1984, i.z.g.st.,

pr. ƒ4500. Tel. 020-6594556.

Hyundai

Over garantie gesproken

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
020-6310615.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?

Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.

In Het Parool en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752 500
exemplaren.

Geefnuuw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zi

spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

xebon
In

Naam:

Adres:

Postcode + Plaats:

.

Telefoonnummer:.

3^
4 dagen zo'n 752.500

vonkende verkoop-
contacten.

. Handtekening:

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor

1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.

1

2

3

] 4

prijs excl

6% BTW
prijs incl

6°/o BT.W
'



BOUCLE TAPIJT
Enorm voordelig lussentapijt geschikt voor

slaapkamergebruik. 1 00% antistatisch In de

kleuren rosé, grijs en antraciet Foamrug.

Breedte 400cm Per strekkende

meter

VAN

LUSSENTAPIJT
Smaakvol bouclé tapijt met kleine lussen

Geschikt voor huishoudelijk gebruik. In vele

kleuren verkrijgbaar. Foamrug.

Breedte 400cm.
Per str. meter

GELEGD VAN

WOONKAMERTAPIJT
Fraai woonkamertapijt geschikt voor

huishoudelijk gebruik. Verkrijgbaar in oa. grijs

en groen. Foamrug. Breedte 400cm.
Per strekkende meter

GELEGD VAN

\anoVELOURS TAPIJT
Modern kortgezet velours speciaal voor

Carpet-land gemaakt. Geschikt voor woon- en

slaapkamer. In twintig mooie kleuren.

Foamrug. Breedte 400cm
Per str. meter

GELEGD VAN

FRAAIE BOUCLE
Fraai gemêleerd bouclé tapijt met grove nop.

Geschikt voor woonkamer en ook voor op
de trap. Diverse kleuren. Foamrug.

Breedte 400cm.
Per str. meter

GELEGD VAN

ZACHTE VELOURS s£t<*gand

Prachtige hoge velours voor woon- en

slaapkamer. Vuilwerend behandeld.

Verkrijgbaar in vele pasteltinten o.a. rosé,

blauw en grijs Foamrug. Breedte 400cm.
Per str. meter

GELEGD VAN

:

;GEZINS0APIJ^^^
\Supéraèrkboude/tapi;meteen klein reliëf: Uitermate:

;

;:gëscWkt;vqor?in^

^lèlkleüne^^
bPëüstrekkeïtöë'm^

SGËLEGD

fModérn kamerbreed vinyl met grafische motieven. Geschikt

voor huishoudelijk gebruik.' Óókjos te leggen! In drje fraaie

kleurstèllingeh. Rosé, lila en grijs. Breedte 4Q0cm. .,: •;

'

;

> :;

"

'Përsfrëkkendë meter.
;'

STROKENPARKET VINYL
Stijlvol vinyl met een houtstruktuur. Geschikt

voor keuken en woonkamer. In licht- en

donkergrijs. Breedte 400cm.
Per strekkende meter

VAN

• r©
\s& 79

MODERN VINYL
Fraai verend vinyl met extra dikke rug. Vóór

huishoudelijk gebruik. Met marmerdessin in

o.a. blauw en beige. Breedte 400cm.
Per strekkende meter

MARMER VINYLT
Exclusief bij Carpet-land. Sfeervol marmer-

gedessineerd vinyl van een uitstekende

kwaliteit. Verkrijgbaar in vele pasteltinten.

Breedte 400cm. Per strekkende

meter

VAN

RIBMAT i

Praktische inloopmat gemaakt van 1 00%
synthetische garens. Onmisbaar in ieder huis.

Diverse kleuren.

Maat 40x60cm.

G& 3?5
BOUCLE TEGEL
Sterke bouclé tegel geschikt voor

1

huishoudelijk gebruik. Praktisch te'

onderhouden. Meerdere kleuren.

Maat 50x50cm.

HANDGEKNOOPT KARPET"!
Zeer fraai handgeknoopt berber karpet

gemaakt van 1 00% zuiver scheen/vollen

garens. Verkrijgbaar in meerdere maten.

Maat 1 65x235cm. .

Merkartikelen van Desso, Bergoss, Forbo Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.

^* a-aai' tiii

te
ïWmm

•HM
'At*.

EUROPA'S i iGROOTSTE TAPIJTSPECIALIST

AMSTERDAM/CENTRUM
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• Bezoekers van de modeshow/diner in Queenie bekijken het Zandvoortse model Suzanne de Groot. Volgens organisator Rutte waren er dit jaar
opvallend veel mannen aanwezig.

Foto Bram Stijnen

Eten, drinken en kijken bij Queenie
ZANDVOORT - 'Eten, drinken en kijken'. Onder dat motto werd dinsdag-

avond de jaarlijkse modeshow van Cortina Mode gehouden in restaurant
Queenie. Volgens verschillende gasten gaven de vier mannequins en de
dressman een 'perfecte show' weg.
De combinatie van modeshow met een diner, dat bestaat uit vier gangen,

doet het aljaren goed. Voor de vijfde achtereenvolgende keer organiseerden
de heer en mevrouw Rutte het evenement aan het Kerkplein. Maar liefst 110
belangstellenden telden 38,50 gulden neer om zich te goed te doen aan de
maaltijd en hun ogen de kost te geven.
Een dame was van mening dat behalve de modeshow, het eten dit jaar

ook in orde was. „Het was vooral genoeg", zegt zij als naar haar mening over
het evenement gevraagd wordt. „Vorige jaren kon je het eten in je holle kies
kwijt", laat zij weten.

Volgens de heer Rutte waren er dit jaar ook opvallend veel mannen, die
hun vrouw vergezelden naar de show. Een verklaring heeft hij er niet echt
voor: „Normaal gesproken is een modeshow een echte vrouwenzaak. Toch
zien we dat het aantal mannen op dergelijke evenementen toeneemt. Mis-
schien komt dat, omdat er ook een diner aan vast zit."

De mannequins gingen veertien keer in en uit de kleren. Zij showden de
nieuwe voorjaarsmode van merken zoals Yarell, Ravens, Lady Arrow en
Kerko. De heren kwamen qua kleding aan hun trekken met Van Gils en
Arrow.
Rutte loopt met het plan rond om ook iets voor de presentatie van de

wintercollectie te organiseren. Een optreden bij Queenie is dan echter
onmogelijk, omdat restaurant en hotel in september nog gasten hebben.
Wat er wel gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Strandpachters nog
niet tevreden met
beperking op boulevard
ZANDVOORT - De strand-

pachters zijn toch niet tevre-
den met het compromis dat ze
met de gemeente bereikt heb-
ben over de toegankelijkheid
van de boulevard voor leveran-
ciers.

Het probleem van de leveranciers
op de boulevard bestaat al enige tijd.

Na de reconstructie van de boule-
vard bleek dat zware vrachtauto's de
bestrating stuk reden. Daarom heeft

de gemeente een beperking opgelegd
aan zware auto's. Lange tijd hield zij

vast aan het maximale gewicht van
3,5 ton. Voor de strandpachters was
dit echter onacceptabel, omdat veel
leveranciers dan niet bij de strand-
tenten kunnen komen.
Na onderhandelingen kwam er

een gewicht uit van vijf ton. Volgens
Jaap Paap van de strandpachters is

dit echter nog steeds onvoldoende:
„Een normale vrachtauto, zonder
lading en met alleen een cabine,
weegt al vijf ton. Een vrieswagen
weegt bijvoorbeeld al meer dan vijf

ton. Met deze beperking ben ik niet

in staat om te voldoen aan bepaalde
voorwaarden."
Paap doelt op verschillende wette-

lijke voorschriften. Zo mogen diep-
vriesgoederen over maximaal vijftig

meter door de buitenlucht vervoerd
worden. „Als de vrieswagen niet
dichterbij mag komen, dan kan ik
niet voldoen aan die eisen. Hetzelfde
geldt voor het ophalen van afge-

werkt vet, zoals frituurvet. Dit wordt
door speciale auto's opgehaald en er
is zelfs een vergunning voor nodig
om het te mogen vervoeren. Ook
deze auto's kunnen niet bij het
strand komen door de beperking tot

vijf ton."
De vuilniswagen is een zelfde lot

beschoren. Paap kan, volgens eigen
zeggen, niet voldoen aan de voor-
waarde dat bedrijfsvuil niet langer
dan twee etmalen opgeslagen mag
worden bij de strandtent.
Paap is van mening dat de wettelij-

ke voorschriften niet de enige pro-
blemen zijn, waar de strandpachters
mee te maken krijgen: „Er zijn al

leveranciers die gedreigd hebben
geen goederen meer te leveren als de
situatie verbetert."

Volgens de voorzitter van de
strandpachtersvereniging gaat er
binnenkort weer een brief uit naar
de gemeente met het verzoek het
toegestane gewicht te verhogen.
Paap denkt zelfs aan het waarschu-
wen van milieu-organisaties, omdat
de beperkingen gevaar kunnen ople-
veren voor het milieu.

ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17 16 6

Rookoverlast door
snelkookpan

ZANDVOORT - In een woning aan >

de Nicolaas Beetslaan is vorige week
donderdag bijna brand ontstaan.

Het huis stond blauw van de rook,

maar van een echte brand was nog
geen spake. De rookoverlast werd
veroorzaakt door een snelkookpan.
De bewoonster is met ademhalings-
moeilijkheden overgebracht naar
het ziekenhuis.

Structuurschets
kost meer dan
gemeente wenst
ZANDVOORT - De gemeen-

telijke financiën lopen tegen
een nieuwe tegenvaller aan
aan: de structuurschets voor
het centrum van Zandvoort
blijkt bijna veertigduizend gul-
den duurder uit te vallen dan
de gemeente had begroot. Dat
bleek maandag tijdens de ver-
gadering van de raadscommis-
sie Financiën.

Bij een tussentijdse berekening is

gebleken dat het ontwikkelen van de
structuurschets nu al veertigdui-
zend gulden hoger uitvalt, dan door
de gemeenteraad toegestaan was. De
kosten bedragen nu 289.000 gulden
terwijl de raad maximaal 250.000
gulden voor het onderzoek heeft uit-

getrokken. Voor de zoveelste keer
blijkt een project financieel tegen te

vallen, waardoor de gemeente m
moeilijkheden komt.
De commissieleden waren dan

ook duidelijk in hun uitlatingen: 'De
overschrijding mag niet'. Bij de start

van de structuurschets, een jaar ge-

leden, werd het krediet verhoogd
van twee ton naar 250.000 gulden. De
raad zei toen: 'Dit is het bedrag en
geen cent meer'. De commissiele-
den, maar ook wethouder Ingwer-
sen, heten dan ook weten veront-
waardigd te zijn dat het bedrag toch
was overschreden.
De vraag is nu bij wie de schuld

ligt: bij wethouder Van Caspel of bij

de firma Van Heezik en Partners,
die het onderzoek uitvoert. Als het
aan P. Flieringa van GBZ ligt, dan
vliegt Van Caspel er zo snel mogelijk
uit. Flieringa voerde aan dat het niet
de eerste keer is dat de firma Van
Heezik teveel geld aan een project
spendeert. De schuld legt hij bij Van
Caspel: „Ik zou het vertrouwen in
deze wethouder moeten opzeggen.
Uit mets blijkt dat er maatregelen
genomen zijn om Van Heezik aan
het krediet te houden. Ik wil dan ook
een uitspraak van de raad ' /er hoe
deze overschrijding financieel ge-

dekt moet worden en wat de conse-
quenties zijn voor Van Caspel."
Volgens wethouder Ingwersen

werd in de zomer al duidelijk dat het
krediet met tienduizend gulden
werd overschreden. „We hebben
toen gezegd tegen Van Heezik dat
dit bedrag ingelopen moest worden.
Maar in plaats daarvan is de over-
schijding groter geworden. En ik

denk dat er nog meer geld bij moet."

Makers van 'Zandvoortse Zaken'stappen op

Bom barst bij lokale omroep

Kamers voormalig hotel nu
ook voor woningzoekenden
ZANDVOORT - Het 'Hotel of

European Pioneers'
_
bestaat

niet meer. De kamers van het
gebouw in de Poststraat, die
tot voor kort verhuurd werden
aan buitenlandse studenten
van de Hogeschool Haarlem,
staan nu ook tot de beschik-
king van Zandvoortse woning-
zoekenden.

Officieel huurt de Haarlemse ho-
geschool het* gebouw tot augustus
van dit jaar. De school wil echter
geen gebruik meer maken van de
Woonruimte, omdat er, volgens een

Waterstanden B

Datum
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FAMILIEBERICHTEN

t
Met droefheid, maar met een gevoel van dank-
baarheid voor zijn grote betekenis voor ons,

geven wij U kennis, dat heden, geheel onver-
wacht van ons is heengegaan mijn lieve man en
onze lieve, zorgzame vader

Egbert Jacques Marie Weve
oud-notaris te Zandvoort

echtgenoot van Maria Elisabeth Pieters

15 augustus 192-1 16 maart 1992

Hij is ons zo dierbaar.

Aerdenhout:
M. E. Weve-Pieters
Boudewijn
Lucia

2111 GR Aerdenhout, 16 maart 1992
Zandvoorterweg 31

De Eucharistieviering zal gehouden worden op
vrijdag 20 maart a.s. om 12.-15 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua, Spar-
renlaan 9a te Aerdenhout, waarna de crematie
zal plaatsvinden om M.30 uur in het cremato-
rium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Mijn man en onze papa is thuis.

Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot

condoleren in de ontvangkamer van de begraaf-
plaats „Westerveld".

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het onverwacht overlijden van de heer

E. J. M. Weve
oud-notaris te Zandvoort

Wij wensen zijn echtgenote Mieke en de kinde-

ren alle sterkte toe.

Zandvoort:
Mr. A. N. J. Gielen, notaris

Mw. M. A. M. Gielen-Verburgt
Kinderen
Mw. Visser

Medewerkers

ADVERTENTIES

HOERA!!

Robert Cliteur
21 jaar

maandag 23 maart

RIA - HEIN

A

Surprise Surprise!

Mia
héél hartelijk dank voor deze grote

verrassing

Geweldig dat iedereen van het

vrijwilligerscentrum er óók was!

Marg.

>_ Ton, veel succes met je

Noorderbad.
" Maak er wat van!!

> Greta, Edwin, Marja,
Cor, Anja

"
l A A A A A A A .

v \.

Ton, wij wensen je veel
succes met je zaak
Noorderbad op de Boeli.

Het lukt je wel!!

Pa en Ma

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskjndig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

<$>
V

et
vDrin^

\*

[De. Gjullt Loïnt

Voor gezellig tafelen

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932

Maandag gesloten.

Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.

Voor uw kopje koffie e.d.

PROVINCIE

Noord-Rolland BEKENDMAKINGEN

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op

de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis

(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende

de periode van 20 maart I992 tot en met 20 april I992 voor een

ieder ter inzage ligt het verzoek van de gemeente Zandvoort om
ontheffing van de verbodsbepahng(en) vervat in artikel 3, eerste

lid, sub d en f van de Verordening grondwaterbeschermings-

gebieden Noord-Holland voor het reconstrueren van de Zand-

voortselaan, het hennrichten van de Bentveldweg, inclusief het

vervangen van het riool en het aanleggen van een riool in de

Dumwindelaan (395/274/02).

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gede-

puteerde staten voornoemd (Postbus 1 23, 2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend worden,

indien zi| daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, gelet op
artikel 24, tweede lid onder c van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat zij het voornemen
hebben om positief te beschikken op de aanvraag van Stich-

ting Exploitatie Circuit Park te Zandvoort om vergunning

ingevolge artikel 1 7 der Wet geluidhinder voor het oprich-

ten, in werking brengen en in werking houden van een auto-/

motorcircuit, gelegen aan de Burgemeester Van
Alphenstraat te Zandvoort.

Een exemplaar van de ontwerp-beschikking ligt met een exem-
plaar van de aanvraag en andere daarop betrekking hebbende

stukken op werkdagen, gedurende twee weken, vanaf

vrijdag, 20 maart 1 992 ter inzage tijdens deJ
kantooruren:

- bij de Dienst Milieu en Water van de provincie

Noord-Holland,
Houtplein 33 te Haarlem;

- bij de Sector Grondgebied, Afdeling Bouwtoezicht en
Milieu,

Raadhuisplein 4 te Zandvoort, van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Tevens liggen de stukken ter inzage in de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort op
maandag van 14.00 uur tot 17.30 uur en

van 18.30 uur tot 20.30 uur;

dinsdag van 14.00 uur tot 17.30 uur;

woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur;

donderdag gesloten;

vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur;

van 14.00 uur tot 17.30 uur en

van 1 8.30 uur tot 20.30 uur;

zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Gedurende twee weken, gerekend vanaf bovenvermelde datum

kunnen de aanvrager, alsmede degenen die schriftelijk en/of

mondeling bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van

bovengenoemde aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij/zij

daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, schriftelijk

bezwaren inbrengen tegen de ontwerp-beschikking.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Postbus 123,

2000 MD HAARLEM.

Degene die een bezwaarschrift indient, kan tevens verzoeken zijn/

haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek

daartoe dient tegelijkertijd met het bezwaarschrift te worden
ingediend.

Haarlem, 1 9 maart 1 992.

Klaverjassen voor
koppels tb.v.

Greenpeace

28 maart
aanvang 20.15 uur
15,- per koppel
Leuke prijzen

Opgave tel. 14085 of 19652

Gemeenschapshuis
Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen

en crenp^es!
Daar ligt ónze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:

^inschrijvingen A
Uitvaartverzekering
NIVOrPOLIS a

• een Natura-
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

PAJAd'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40

2041 KT Zandvoort,

teil 02507-17244

vsimmmi
f iünniiinHi

% 023-315855
^ASSOCIATIE UrTVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865 ^

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Weekend aanbieding

LENTETAARTJE

8,95

Part-time

personeel
gevraagd

Vlaams Friteshuis
Haltestraat 23A

Zandvoort
Tel. 18619

uw drukker voor:

geboortekaartjes
nuwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

Visrestaurant

Bad Zuid
Strandpaviljoen 4

is weer geopend

Keuken open
tot 21 .30 uur

Voor reserveringen

02507/13431

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VIOLEN *
BEPLANTING *
BEMESTING,
BOMEN, STRUIKEN,
ROZEN
VASTE PLANTEN

^_

Woningtoewijzigng 'Groot Kijkduin'

Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor de
HAT-eenheden, Stationsplein 66, 67, 77 (complex Groot Kijkduin)

De huur bedraagt f 422,87, inclusief f 29,- servicekosten.

Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij de gemeente ingeschreven

te staan als alleenstaande woningzoekende.

De toewijzing zal gebeuren volgens het gemeentelijk (urgentie)puntensysteem.

Hierbij wordt ook het norminkomen betrokken.

Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en adres, kunnen schriftelijk

worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus

2, 2040AA Zandvoort, t.a.v. sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening

Bevolking, onder vermelding van 'Inschrijving HAT'. De inschrijftermijn

sluit op dinsdagmorgen 24 maart 1S92 om 12.00 uur.

Voor andere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van de sector

Bewonerszaken, openingstijden ma. t/m vr. van 9.00-12.30 uur.

Aangevraagde bouwvergunningen
033B-92 Gasthuisplein 9a - gevelwijziging 'Le Berry'

034B-92 Wihelminaweg 28 - uitbreiden woning

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Aangevraagde hinderwetvergunningen
(WABM)
Bij burgemeester en wethouders zijn ingekomen de navolgende aanvragen
tot vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking

hebben van:

1 een vishandel met stalling voor visverkoopwagens en bakvoorziening,

Curiestraat 2F te Zandvoort

2 een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag zonder
bakvoorziening, Kamerlingh Onnesstraat 1 1 te Zandvoort

3 een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en
bakvoorziening, Noorderduinweg 48 te Zandvoort.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, de gevraagde
vergunningen te verlenen.

De ontwerp-beschikkingen en de andere stukken die op de aanvragen
betrekking hebben liggen van 1 9 maart tot 19 april 1 992 ter inzage bij de sector

Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-1 2.30 uur. De stukken liggen tijdens openingsuren ook
ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 19 april 1992 schriftelijk worden inge-

diend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage

gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke

gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het be-

voegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een
ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt

in een volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om
bezwaar te maken danwei om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State.

19 maart 1992

IlUJl uitvaartverzorging
\V^/ kennemerland bv

Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

Efnm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1

.

Celsiusstraat 84, huur ƒ497,31 per maand (excl. stookkosten).

4-kamerflatwoning begane grond met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-

minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.180,- zijn.

2. Dr. de Visserstraat 12, huur ƒ372,16 per maand.
1 -kamerbenedenwoning.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ2.300,- zijn.

3. Lorentszstraat 110, huur ƒ685,08 per maand (excl. stookkosten).

4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-

minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.235,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien

van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het ge-

velkastje ten kantore van EMM.
Toewijzmgscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

"-"ü!
Sïliilïlïin I!

interlanden sprelgroGp
"iïillllll Hl Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts W
Nieuwsblad

met spoed gevraagd:

BEZORGER/STER
voor een kleine wijk in

BENTVELD.

Bel: 020-6138444
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Fractie-voorzitter Van Westerho vindt dal het college teveel geld verspilt

De PvdA gaat weer echte oppositie voeren
ZANDVOORT - De Partij van de Arbeid is de laatste weken
veelvuldig in het nieuws geweest. De sociaal-democraten kozen
tijdens het congres van afgelopen weekend Rottenberg en Vree-
man tot hun nieuwe voorzitters. Toch bestaat de PvdA uit meer
dan alleen Wim Kok en Felix Rottenberg.
In Zandvoort is ook een afdeling actief. De partij zit echter

niet in het college. Volgens fractie-voorzitter Jeannette van
Westerloo gaat de PvdA weer echt oppositie voeren, nadat ze
twee jaar geprobeerd heeft 'mee te praten' met het CDA/VVD-
/D66-college.

door Ivar Dobber

Volgens de Zandvoortse fractie-

-voorzitter van de Partij van de Ar-
beid, Jeannette van Westerloo, is de
partij over haar diepste punt heen.
Zij is van mening dat de Zandvoort-
se afdeling van de PvdA vrijwel zon-
der schade de WAO-discussie van
afgelopen zomer door is gekomen.
„Slechts vijf leden zegden hun lid-

maatschap op", laat ze weten.
De Zandvoortse PvdA telt momen-

teel 136 leden en dat is niet slecht in
een plaats, die door de VVD gedomi-
neerd wordt. Toch heeft de PvdA in
Zandvoort te kampen met gebrek
aan interesse, waardoor het moeilijk
is om kader te vinden. „Dat is iets

wat landelijk en ook bij andere par-
tijen speelt. Mensen doen het niet
meer voor 'liefdewerk en oud pa-
pier'. Ze hebben maar weinig tijd

voor de vergaderingen. In Zand-
voort hebben we vooral veel oudere
leden. Jongeren staan over het alge-

meen niet te trappelen om de poli-

tiek in te gaan. Toch ben ik optimis-
tisch voor de toekomst. De laatste

tijd hebben we weer wat jongere le-

den gekregen."

Ontevreden
De Zandvoortse afgevaardigde op

het congres heeft zijn stem uitge-

bracht op het kandidaten-duo Rot-

tenberg/Vreeman, die met een grote
meerderheid van stemmen inder-

daad werden gekozen. Van Wester-
loo verwacht dat de uitverkiezing
van het duo positieve gevolgen heeft
voor de afdeling: „De afdelingen
hebben laten merken dat ze in het
verleden ontevreden waren en dat ze
geen gehoor vonden voor hun klach-
ten. Ik verwacht dat als het boven in
de organisatie beter gaat, dat dit in-

vloed heeft op de afdelingen. Ik denk
dat dit congres goed is geweest voor
de hele organisatie, dus ook voor de
afdelingen."
In de 'grote politiek' spreekt de

PvdA een woordje mee, in Zand-
voort zitten de afgevaardigden van
deze partij in de oppositiebankjes.
Tot voor kort voerden zij een beleid,
waarin meegedacht werd met het
college. De sociaal-democraten zijn

daar nu van afgestapt.
Van Westerloo: „We hebben twee

jaar geprobeerd positief mee te den-
ken met het college. We zijn daar nu
mee gestopt. We hebben ons voorge-
nomen krachtiger oppositie te gaan
voeren."

Gepasseerd
Van Westerloo vindt dat het colle-

ge te veel geld verspilt aan onnodige
zaken. Doorslaggevend voor de

Weekenddiensten ]
Weekend:
21/22 maart 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-1 1.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. JagtenbergrG. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-

ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening'. Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-

sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten ]
Weekend:
21/22 maart 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen, Hervormd Kerkkoor.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Ds. C. van de Vate.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: Ds. S. v.d. Meer uit
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Haarlem. Zang door Doopsgezind
Jongerenkoor onder leiding van
Bruce Brunk.
Maandag, acht uur: Kaderbespre-
king.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Pastor Th.W.
Duijves.
Zondag 10.30 uur: Pastor Th.W.
Duijves.

Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: Pastor Th.W.
Duijves.

Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,

Haarlem):
Zondag 10.30 uur: Jubileumdienst
Dr. Jerald Johnson. Geen avond-
dienst.

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

g Burgerlijke stand B
Periode:
10/3 - 16/3 1992

Geboren:
Charlotte, dochter van: Schuitenma-
ker, Bart en: Ramakers, Irene Ge-
rardine Theodora.
Mara Emily Helena, dochter van:
Winnubst, Michael Joannes Henri-
cus en: Maks, Amélie Henriette.
Overleden:
Disseldorp geb. Zwetsloot, Magdale-
na Adriana Johanna, oud 63 jaar.

de Ridder geb. Vermaas, oud 72 jaar.

Kranjer, Pieter, oud 73 jaar.

Zwolsman, Leendert, oud 84 jaar.

• Jaennette van
Westerloo voor

de PvdA-vlag:

„De tijd van bie-

ren en overal

'nee' tegen zeg-

gen is voorbij."

Foto Bram Stijnen

PvdA was het besluit om voor de
sollicitatieprocedure voor de nieu-
we gemeentesecretaris een bureau
in te huren. Kosten: vijftigduizend
gulden. Van Westerloo: „We hebben
als fractie-voorzitters overleg gehad
met het college, waarin naar onze
mening in deze zaak werd gevraagd.
We hebben onze mening gegeven,
maar later bleek
dat er al een be-
sluit genomen

te huren om onderzoek te doen naar
de huisvesting van sociaal-culturele
instellingen. „We hebben bij de ge-

meente voldoende mensen zitten,

die dit ook kunnen doen", aldus Van
Westerloo. Weggegooid geld dus vol-

gens de PvdA. Van Westerloo ver-

volgt: „Er moet meer gelet worden
op de uitgaven van het geld. Er

Toch zullen Van Westerloo en haar
fractiegenoten andere oppositie voe-
ren dan vroeger gedaan werd: „In de
jaren zeventig werd flink tekeer ge-

gaan tegen het beleid. De tijd van het
blèren en overal tegen aan trappen is

voorbij. Je kunt niet overal meer
'nee' tegen zeggen."
In het kabinet laat de PvdA er

was, zonder dat
we daarbij be-
trokken waren.
We zijn bij de PvdA van mening dat
we die sollicitatieprocedure ook zelf

hadden kunnen doen. We hebben
daar geen extern bureau voor nodig.
We voelden ons gepasseerd en dat is

de laatste tijd vaker overkomen. We
hebben het gevoel dat we niet echt
meepraten."
De PvdA was het ook niet eens met

het besluit om een extern bureau in

'We moeten dejongeren in Zandvoort houden '

wordt veel uitbesteed en dat kost
geld en aan de andere kant wordt er
bezuinigd op de maaltijden voor ou-
deren door het optrekken van de
leeftijdsgrens."

Blèren
De PvdA neemt dus de rol op zich,

die van haar verwacht mag worden.

niets aan gelegen om vroegere ta-

boes aan te roeren. Het meest recen-
te voorbeeld daarvan is het beleid
van PvdA-staatssecretaris Ter Veld
mensen met een bijstandsuitkering
harder dwingen werk te zoeken.

In Zandvoort heeft de partij ook nog
een aantal strijdpunten, waarin ze
zich volgens Van Westerloo van an-

dere partijen onderscheidt: „In het
ouderenbeleid nemen we het stand-
punt in dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig moeten wonen en dat
daarvoor voldoende voorzieningen
moeten zijn."

De ouderen nemen voor de PvdA
een belangrijke plaats in, de jonge-

ren worden
evenwel niet ver-

geten: „Zand-
voort vergrijst^——»•— en daarom moe-
ten we de jonge-

ren vasthouden. We vinden daarom
dat kleine woningen aan zowel oude-
ren als jongeren aangeboden moe-
ten worden. Daarnaast blijven we
hameren op de bouw van woningen
in de huursector. Daardoor heb je de
woningen in eigen bezit, voor de ei-

gen inwoners. We moeten ervoor
zorgen dat de jongeren niet wegtrek-
ken uit Zandvoort."

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Luisteraar is

een vriendje van
de lokale radio'
Vervolg van voorpagina
Volgens Huijing is het trio pro-

grammamakers nooit bij het be-

stuur geweest om eventuele wensen
te bespreken: „Het is ons nog nooit
rechtstreeks gevraagd om verande-
ringen aan te brengen. Zandvoortse
Zaken is zelfs een aantal keren in
verband met vakanties niet uitge-

zonden. We hebben ze toen geadvi-
seerd om naar mensen op zoek te

gaan om een bredere basis te krij-

gen."
De inzet van de 'stakingsactie' van

het Zandvoortse Zaken-team is een
verandering van het beleid van ZFM.
Schopman: „Wc willen dat het be-
stuur goed na gaat denken over wat
het wil met de zender. Wij hopen dat
er zoveel druk vanuit de samenle-
ving zal komen om inderdaad meer
andere programma's dan alleen mu-
ziekprogramma's te maken."

Vriendje
Schopman en haar medestanders

hebben ook een verbetering van het
imago voor ogen: „We merken dat
sponsors afhaken, omdat ze niet hun
naam willen binden aan een pro-

gramma waar hun potentiële klan-
ten niet naar luisteren. Bovendien
willen we meer mensen aantrekken,
die actualiteitenprogramma's kun-
nen maken. Er zijn mensen die in

principe wel mee willen werken,
maar dat toch niet doen, omdat ze
niet met de zender geindentificeerd
willen worden.
Bestuurslid Huijing heeft een me-

ning over lokale radio: „Bij lokale
radio gaat het erom dat de luisteraar

een vriendje wordt. En dat kan door
het draaien van muziek en met
nieuws daar doorheen. Het nieuws
ontbreekt echter omdat we daarvoor
geen mensen en middelen voor heb-
ben. Maar daar wordt aan gewerkt."
Of de actie van de drie medewer-

kers haar vruchten af zal werpen, is

nog maar de vraag. Het bestuur wil
niet meer verder met de drie. Vol-
gens Huijing is het 'over en sluiten'.

„We willen niet meer met ze praten.
We waren bezig met het program-
ma-aanbod van het komend seizoen
en dan komt deze uitzending rauw
op ons dak. We gaan op zoek naar
nieuwe medewerkers voor Zand-
voortse Zaken, want er kan geen
sprake van zijn dat het programma
van de radio verdwijnt."

Sigrid Schopman zegt het „heel
jammer" te vinden dat Huijing geen
mogelijkheden open laat. „Ik zou
graag verder gegaan zijn, maar dan
wel op een manier waarop wij den-
ken dat de lokale radio maakt."

Samenwerking tussen
huisartsen is voordeel

voor arts en patiënt
ZANDVOORT - Zeven van de

acht Zandvoortse huisartsen
werken sinds twee jaar nauw
samen. De huisartsen werken
ook professioneler. Dat is niet
alleen nuttig voor de patiënt,
maar ook voor de huisarts zelf.

Tot zo'n twee jaar geleden hingen
de Zandvoortse huisartsen als los
zand aan elkaar. Er was een felle

concurrentiestrijd, die niet bepaald
in het voordeel werkte van de pa-
tiënt. Sinds de komst van twee jonge
artsen, F.B. Weenink en C.A. Jagten-
berg, naar Zandvoort werken de ze-

ven huisartsen als een hechte groep
samen.
Jagtenberg en Weenink, namens

de groep huisartsen: „Vroeger was
er weinig communicatie. Er waren
zelfs artsen, die nooit met elkaar
spraken." Tegenwoordig is dat an-
ders: „We zijn nu een groep. We vol-

gen bijscholingscursussen en ook de
diensten worden aan elkaar overge-
dragen."
Een resultaat van het groepsge-

richt werken is het opzetten van het
apothekersoverleg. De groep huis-
artsen wil bijvoorbeeld een verant-
woorder voorschrijfbeleid gaan voe-

ren. Toch moeten de Zandvoorters
nog wennen aan de samenwerking,
want volgens Weenink en Jagten-
berg bestaan er misverstanden, die

eenvoudig op te lossen zijn.

Tijdens het weekend is er een
weekenddienst. Mensen, die een
huisarts willen bereiken, doen er be-
ter aan het centrale nummer te bel-

len (30500) dan het nummer van hun
eigen huisarts of haastig in de auto
te springen om zonder overleg de
eigen arts te bezoeken. Als ze het
centrale nummer bellen, horen ze
wie er dienst heeft. „Mensen vinden
het vaak vervelend als ze door een
andere huisarts geholpen wdrden,
maar als de kwaal zo ernstig is dat
de arts inderdaad moet ingrijpen,
dan maakt het niet uit wie dat doet",
aldus Jagtenberg.

Op het centrale nummer horen ze
ook wie er in het weekend inloop-
spreekuur heeft. Weenink: „Ook
daarover bestaan vaak misverstan-
den. Die spreekuren zijn alleen voor
die mensen die niet tot na het week-
end kunnen wachten totdat ze be-
handeld worden. Dus eigenlijk voor
de echt urgente gevallen." De inloop-
spreekuren zijn op zaterdag en zon-
dag van half twaalf tot twaalf uur en
van vijf uur tot half zes 's middags.
Volgens de twee jonge huisartsen

weten de mensen niet wat er omgaat
in een huisartsenpraktijk. „Ze den-
ken vaak dat we tijdens zo'n week-
enddienst zitten tewachten totdat er
iets gebeurt, maar zo is het echt niet.

We zijn dan de hele dag aan het
werk. 36 tot 48 uur achter elkaar.

Daarom moeten de mensen ook
voor tien uur 's ochtends visites aan-
vragen, waardoor we de dag beter
kunnen plannen. Ook in het week-
end."

Veeleisend
Over de patiënt is de laatste tijd

veel geschreven: hij is mondiger ge-

worden, waardoor huisartsen het
moeilijker gekregen zouden hebben.
Jagtenberg: De patiënt is wel mondi-
ger geworden, maar ook veeleisen-
der en dat is een groot verschil. On-
der mondigheid verstaan wij dat de
patiënt meedenkt over zijn klacht,
want de verantwoordelijkheid ligt

aan beide kanten. De patiënt moet
niet tot het uiterste wachten met het
inroepen van hulp, want dat gebeurt
ook. Het komt ook voor dat een arts

moet opdraven voor iets dat ook kan
wachten tot na het weekend. Soms
hoort hij dan: 'Daar is de dokter toch
voor, daar wordt hij toch voor be-

taald'. De medische noodzaak en de
emotionele beleving door een pa-

tiënt lopen dan langs elkaar heen.
Als er teveel onnodig een beroep op
de huisarts gedaan wordt en als de
arts daardoor niet efficënt kan wer-
ken, dan gaat dat ten koste van de
patiëntenzorg."

De artsen Jagtenberg (links) en Weenink: „De patiënt is tegenwoordig
veeleisender. Foto Archiel Weekmedia

Achter de schermen
Ds. J.A. vanLeeuwen

• Dominee van Leeuwen: „De kerk is nog altijd de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland". Foto Bram

Stijnen

'ik schaak tegen de computer'
ZANDVOORT - Bij zijn

komst in Zandvoort in 1983
had dominee J.A. van Leeu-
wen tegen z'n vrouw gezegd:
„Ik heb net het gevoel of ik
weer thuis kom." Verklaren
kan hij het niet, maar moge-
lijk komt het omdat zijn wieg
in Scheveningen stond. En
misschien liggen hier wel
zijn wortels, want de archie-

ven wijzen uit dat hij van
moeders kant een Zand-
voortse voorvader heeft, een
zekere Willem Jeroen Zn.
Groen, die in 1702 een Sche-
venings meisje trouwde.

door CE. Kraan-Meeth

De in 1934 geboren Jacobus Adria-

nus (Jaap) van Leeuwen was de
oudste van zeven kinderen uit een
onderwijzersgezin. „Mijn vader
gaf les op een hervormde lagere

school in Scheveningen en later

op een mavo in Den Haag. Ik trad
in zijn voetsporen en na vanaf
mijn negentiende jaar in Olde-
broek voor de klas te hebben ge-

staan, kreeg ik het verzoek onder-
wijzer te worden op mijn vroegere
school in Scheveningen. Daarna
vertrok ik naar Renkum waar ik

in de avonduren Latijn en Grieks
studeerde om tot de universiteit te

kunnen worden toegelaten", aldus
Ds. van Leeuwen.
„In 1966 ging ik naar de Rijksuni-

versiteit in Utrecht voor de studie
theologie, en in 1972 werd ik beroe-
pen naar een gemeente die uit drie
dorpen bestond, t.w. Steggerda, De
Hoeve en Vinkega.

In Renkum had Ds. Van Leeuwen
Irene Oudewaal, zijn latere echtge-
note, leren kennen. Dat ook in Zand-
voort het protestantisme en het ka-
tholicisme dichter bij elkaar zijn ge-

komen vindt de dominee een goede
zaak. En wat de Zandvoorters be-
treft „het zijn gezellige mensen en ik

hoop dat de kerk iets voor hen mag
betekenen".
Het is bekend dat de kerk de

grootste vrijwilligersorganisatie van
het land is. Gelukkig zijn er in Zand-
voort ook, mensen die veel werk ver-

zetten, zowel binnen de kerkeraad
als daar buiten. Predikant zijn

houdt namelijk wel wat meer in dan
alleen maar preken. Om maar een
greep te doen: vergaderen, bezoeken
afleggen, ook in de ziekenhuizen, ca-

techisaties, kerkdiensten in de be-

jaardenhuizen en in Nieuw-Unicum,
de gezamenlijke diensten met de ge-

reformeerden, en de uitvaarten,
waarvan er alleen in januari al vijf

waren. Voorts heeft Ds. Van Leeu-
wen in de beginjaren 1980 een Klini-

sche Pastorale training gevolgd in

'Zon en Schild', een psychiatrisch
centrum, hetgeen dienstig is bij de
ontmoeting met mensen in de pro-
blemen. In Amsterdam volgde de
predikant een meditatie- en ex-

pressiecursus, waarover hij in het
jeugdhuis een kring geleid heeft,

en momenteel in Rotterdam op
zaterdag éénmaal in de twee we-
ken een cursus Bibliodram. „Je
bent dan bezig met het bijbelver-

haal en dan probeer je je in te

leven in de figuren en de gebeurte-
nissen uit dat verhaal", legt hij uit.

„Er komt nogal wat creativiteit

aan te pas." Bijzonder actueel it>

de dit jaar gevormde „Islam-
knng". „We hebben het daar op
een gemeenteavond over gehad en
zullen proberen een moskee te be-

zoeken."

Heeft de dominee ook een hob-
by en zo ja, kan hij daar tijd voor
vinden? „Ik zwem graag en pro-
beer dat minstens één keer m de
week te doen. Verder houd ik van
schaken, maar de tijd ontbreekt
me voor een club en daarom
schaak ik maar tegen de schaak-
computer. Ik heb als hobby's foto-

graferen, lezen en fietsen. Dat laat-

ste doe ik ook als ik op huisbezoek
ga." En over zijn roeping: „Predi-

kant zijn is boeiend werk maar
niet altijd even makkelijk. Ten
diepste mag je het Evangelie bren-
gen, en dat is een boodschap van
Vreugde, bemoediging en troost."
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Als u'ns wistwatVan derVlugtin huis heeft!!!

-.^
W :

/T

Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw woonkomfort te verhogen!

Kom eens naar onze showroom aan
j> de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

m?i.
VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE

&\^,

VAN DEK̂sjLUGT
Cornwallstraat 6 Umuiden 02550-30624

weru Gl AS: Ramen+Deuren VJ \mt \^J

ANTWOORDCOUPON
D Stuurt u mi] meer informatie over {svp invullen)

D Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over

(svp invullen)

SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF KIEPDEUREN

D KUNSTSTOF RAMEN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN

D ROLLUIKEN

WERU AKF SYSTEEM
WERU RAAMSYSTEMEN
WERU VOORDEUREN

Q VELUX DAKRAMEN
VELUX CABRIO SYSTEEM
HORMANN GARAGEDEUREN
HORREN

D ISOLEREND GLAS

THERMOPLUS SUPERLITE GLAS

D INBRAAKVERTRAGEND GLAS

GELUIDWERENDGLAS

D ZONREFLEKTEREND GLAS

DAKKAPELLEN \
SERRES I

SUBSIDIE MOGELIJKHEDEN
"

NAAM
ADRES

POSTKODE+PLAATS

JJ0E&
* Met dit

"""'faa/hon

'
Sne,ls ^ouWmgelljk

TELEFOON
U kunl deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel

l

zenden aan VanderVlugt, Antwoordnummer 314, 1970 VB Umuiden

Hotel AMARE
Hogeweg 70
2042 GJ ZANDVOORT
Tel 02507-12202

vraagt per ca. 1 april '92

tot einde van het seizoen
(half okt. '92)

voor ontbijt en kamers

ca. 20-30 uur per week

Aanmelden gaarne op bovenstaand
adres

Fa. Frank
Dakbedekkings-

bedrijf

Gespecialiseerd in

alle soorten

dakbedekking,
leien, pannen,
zink-en platte

daken.

Tevens rep. van
dakgoten.

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Tel. 02507-30890
023-343542

FOTO BOOMGAARD
v Gróte Krocht 26, Zandvoortj tel. 13529

Uw kleurenfilm

ONTWIKKELDEN

Hierbij waardebon

voor ƒ 5f50 korting op

WM^Ê/4- korting) ^

Ontwikkelen

en afdrukken

van negatief

13x18

15x21

20X28

30x40

ICHE

GRAND CAFÉ / RESTAURANT / BEACHCLUB / STRANDPAVILJOEN

RICHE, direkl aan het Noordzee-strand gelegen, tussen Zandvoort en Bloe-
mendaal, doet met haar combinatie van Grand Café, a la carte Restaurant,
Terrassen, de exclusieve Beach-club en het Strandpaviljoen sterk denken aan
ds sfeer en levensstijl van de Riviera en vormt daarmee een absoluut uniek
plekje aan onze kust.

Voor de diveise afdelingen zijn wij op zoek naar:

* Een parkeerwachter M/V
Buiten het feit dat u dient te beschikken over een zeer gastgenchte ser-

vice instelling, bent u natuurlijk in het bezit van rijbewijs BE met de nodi-

ge rijervaring

* Een zelfstandig werkend kok M/V
Deze persoon beschikt over ruime a la carte ervaring, zelfstandigheid en
creativiteit Voor deze funktie is in ieder geval een SVH- of gelijkwaardig
diploma nodig

* Een toiletdame
Deze persoon zorgt ervoor dat de toiletten en douches van zowel de
Beach-club als het Strandpaviljoen beheerd worden.

* Een administratief medewerker M/V
Deze persoon zal de administratie komen versterken De werkzaamhe-
den zullen zeer wisselend van aard zijn (eventueel part-time)

* Ambulanten M/V
Wij zijn op zoek naar jonqe enthousiaste mensen met de nodige horeca-
ervaring die met name in de zomermaanden niet bang zijn om hun han-
den uit de mouw te steken.

• Bartender M/V
Voor in de weekenden

Indien u geïnteresseerd bent in een van deze functies, kunt u uw schriftelijke

sollicitatie middels een korte CV, binnen twee weken richten aan-

Grand Café/Restaurant Riche
Tav Dhr H W. Japing
Postbus 192
2040 AD Zandvoort

B.V. Play-ln

zoekt voor haar filiaal Circus

Zandvoort een

HALMONTEUR M/V
De werkzaamheden zullen

voornamelijk bestaan uit het repareren
van onze amusementsautomaten in de
speelzalen. Cursus vanuit het bedrijf

behoort tot de mogelijkheden.

FUNCTIE-EISEN:
- Leeftijd vanaf 21 jaar
- Opleiding minimaal LTS E
- Enige kennis van electronica

geniet de voorkeur
- Goede sociale vaardigheden
- Bereid te werken in wisselend

rooster

Bij interesse kunt u telefonisch een
sollicitatieformulier aanvragen onder nummer
02507-18686 of een sollicitatiebrief schrijven

aan

B.V. Play-ln, ta.v. mw. I. Pollé,

Postbus 446, 2040 AK
ZANDVOORT.

Vrijdag 20 maart a.s.

KARAOKE
in CAFÉ SAM-SAM.
Dorpsplein

Zing mee of kom
gezellig langs.

Aanvang 19.30 uur.

ENTREE GRATIS

CASINO ROYAAL te ZANDVOORT
vraagt een

SCH00NMAAKHULP M/V
als OPROEPKRACHT
c q voor een periode van 1/2 jaar tijdens een
zwangerschapsverlof van een van onze mede-
werksters

Bel voor een afspraak 02507-13030 en vraag
naar dhr J Koning

WAAROM BETAALT

U BIJ EEN ANDER

IWEERV00R

HETZELFDE PR0DUKT

Euro loodvrij

Super benzine

Diesel

ƒ1,72

ƒ1,88

ƒ1,00

I m\
SERVICESTATION
(bij Palace Holel) .

B.V. Play-ln

zoekt voor haar filiaal

Circus Zandvoort een

MEDEWERKER M/V
Ter invulling van een
gecombineerde functie in een
wisselend rooster.

De werkzaamheden worden
vervuld in de kassa, horeca,
souvenirshop en familyland.

Functie-eisen:
- leeftijd vanaf 21 jaar
- klantvriendelijk

- flexibele instelling

- bereidheid tot werken in

wisseldiensten

Bij interesse kunt u telefonisch een
sollicitatieformulier aanvragen onder
nummer 02507-18686 of een
sollicitatiebrief schrijven aan:

B.V. Play-ln, t.a.v. mw. I. Pollé,

Postbus 446, 2040 AK ZANDVOORT.

Dit weekend

Schwarzwalder n cn
Kirsch Schnitt 9,011

4 Koffiebroodjes Qn
van 4,20 voor u,£U

-Gekte bakker ^atk
HOGEWEG 28, TEL. 12989

MERIN0 IMPORT-EXPORT
Kleine Krocht 2 Zandvoort

Directe verkoop van groothandel aan particulieren o.a.:

„Bali" collectie pakken, hemden
(unisex) en jasjes r qp
v.a. incl. BTW ƒ 5/0

5

"

„Zijde" collectie jackéts "."" _
(gevoerd) (unisex)

,nc i. btw ƒ 125,-
Unie en bedrukte hemden
(unisex) f aQ
v.a. incl. BTW ƒ OÏ7j"

Tevens opruiming van monsters a ƒ 5,- p. stuk

waaronder baby- en kindergoed, heren- en damespyama's,
regenjackets v.a.d.

Winterjackets ƒ 37,50
Openingstijden: 13.00-17.00 uur dagelijks. Gesloten op woensdag.

.

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

mqm V
Chinees
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Chess Society

moet winnen
ZANDVOORT - Vrijdag-

avond speelt schaakvereniging
Chess Society haar laatste
bondswedstrijd in het Ge-
meenschapshuis. De tegen-
stander is het op de derde
plaats staande team van Sant-
poort. Zaterdag is Chess Socie-
ty gastheer voor de beslissings-
vijfkamp voor een plaats in de
finale van het Nederlands
kampioenschap damesschaak.

De bondswedstrijd tegen Sant-
poort moet door het op de eerste
plaats staande Chess Society gewon-
nen worden daar medekoploper
SVS uit Haarlem vermoedelijk geen
steek laat vallen in hun laatste duel
tegen de reserves van Aalsmeer.
Mochten Chess en SVS tot eenzelfde
resultaat komen, dan zal er op neu-
traal terrein een beslissingswed-
strijd worden gespeeld om uit te ma-
ken wie volgend jaar in de tweede
klasse mag uitkomen. Chess Society
kan op volle sterkte uitkomen en
moet gezien de huidige vorm van de
spelers ook deze wedstrijd winnend
kunnen afsluiten.

Damesschaak
Bij de in februarijongstleden door

Chess Society georganiseerde halve
finale van Nederland damesschaak
eindigden vijf dames op een gedeel-
de tweede plaats. Aangezien er maar
een plaats te vergeven is zullen za-

terdag aanstaande beslissingswed-
strijden gespeeld worden in Hotel
Faber aan de Kostverlorenstraat. De
deelneemsters zijn Ineke Tichel-
man, Adinda Koster, Monique van
der Griendt, Irene Jaquet en Maris-
ca Kouwenhoven. Het speeltempo is

een half uur per persoon per partij.

Het speelschema ziet er als volgt uit:

10.45 uur loting, 11.00 uur ronde 1,

12.15 uur ronde 2, 13.45 uur ronde 3,

15.00 uur ronde 4, 16.15 uur ronde
5.Eindigen ook hierna twee of meer
speelsters gelijk dan volgen er be-
slissingspartijen van vijftien minu-
ten per persoon.

OSS-turnsters door
ZANDVOORT - Bij de, het afgelo-

pen weekend gehouden, regionale
turnwedstrijden te Amsterdam heb-
ben de Zandvoortse OSS-turnsters,
in de diverse leeftijds-categorieén op
het D niveau, goede resultaten be-
haald.
Door die goede resultaten mogen

zes meisjes deelnemen aan de Pro-
vinciale wedstrijden op zondag 5

april aanstaande in de Wethouder
Verheyhal te Amsterdam. De vol-

gende meisjes maken dan hun op-
wachting: Arda Pap categorie 1D,
11e plaats bij 24 deelneemsters; Joy-
ce Koopman categorie 2D, 9e plaats
bij 32 deelneemsters; Francisca Ru-
behng, categorie 3D, 14e plaats bij 59
deelneemsters: Femke Paap catego-
rie 3D, 15e plaats bij 59 deelneem-
sters; Tamara Hanning, categorie
5D, 8e plaats bij 63 deelneemsters,
Romena Daniels categorie 6D, 9e
plaats bij 63 deelneemsters.

ZHCdames laten kansen liggen

ZHC valt terug
ZANDVOORT - Na het

uitstekende begin na de
winterstop vorige week,
kwamen de hockeyteams van
ZHC tot minder positieve
resultaten. Het veldspel was
best van een goed gehalte,
doch slechts de heren hielden
aan hun wedstrijd een punt
over. Mijdrecht vocht in de
tweede helft terug naar een 2-2

einduitslag. De ZHC-dames
keken al snel tegen een 0-1

achterstand aan tegen
Overbos en hebben tevergeefs
getracht de stand een ander
aanzien te geven.

door Aaldert Stobbelaar

In de eerste helft heten de
mannen van ZHC vaak uitstekend
hockey zien. Het leek er geenszins
op dat Mijdrecht het de
Zandvoorters lastig zou maken.
Nadat Mijdrecht eerst tweemaal
een strafconer forceerde, die niets

opleverden, was het ZHC wat de
klok sloeg. Met goed en snel hockey
werd Mijdrecht onder vuur
genomen. Het was daarom tegen de
verhouding in dat Mijdrecht in de
twintigste minuut een voorsprong
nam. Een misverstand in de
Zandvoortse achterhoede werd
goed afgestraft: 0-1.

Die score hield niet lang stand,

aangezien ZHC snel van repliek
diende. Het was een goed
doorzettende Mare van der Kooij,
die de bal fraai over de doelman
pushte: 1-1. De Zandvoorters gingen
in hoog tempo door. Zeer fraaie

aanvallen werden opgezet en een
voorsprong kon niet uitblijven. Na
een perfecte voorzet van Wouter
Kolk was het Wouter Slotenmaker,
die de bal in het doel legde: 2-1.

Afweermiddelen
Mijdrecht zocht tevergeefs naar

afweermiddelen. ZHC had met een
beetje geluk definitief afstand
kunnen nemn. Nu ging een bal van
Wouter Slotenmaker tegen de lat en
keerde de Mijdrecht doelman nog
vele gevaarlijke schoten. Mijdrecht
was aanvallend tot niet veel instaat,

mede door het goede optreden van
laatste man Mare Meijer.
In de tweede helft was al snel

duidelijk dat ZHC het hoge niveau
van de eerste helft niet kon
vasthouden. Mijdrecht was nu
telkens een stapje eerder bij de bal.

De Zandvoorters werden met de rug
tegen de muur gezet. Middels snelle
uitvallen poogde ZHC toch de
marge uit te breiden, maar het
samenspel was duidelijk minder
geworden. Alleen Wouter
Slotenmaker was eenmaal erg
dichtbij een doelpunt door de
Mijdrechtse doelman te omspelen.
De uit een moeilijke hoek
ingeslagen bal werd echter door een
veldspeler tot lange hoekslag
verwerkt.

• ZHC werkte keihard naar de over-
winning toe, maar het wilde toch niet

lukken.
Foto Bram Sti|nen

De terugval van ZHC zette toch
door, waarvan Mijdrecht wist te

profiteren. Er waren nog slechts
enige minuten te gaan toen een
Mijdrechtse aanval de Zandvoortse
defensie te machtig was: 2-2.

De Zandvoortse dames waren

geenszins de mindere van Overbos.
De teams waren volkomen aan
elkaar gewaagd en de gelukkigste
heeft uiteindelijk gewonnen. Door
een misverstand m de Zandvoortse
defensie kwam Overbos op een 0-1

voorsprong. Vanaf dat moment
heeft een keihard werkend ZHC er
alles aangedaan om op gelijke
hoogte te komen.
Vooral in de tweede helft bouwde

ZHC een groot veldoverwicht op.

Een doelpunt leek een kwestie van

tijd, doch het zat de Zandvoortsen
niet mee. Zo viel er een schot op de
paal te noteren, en vlogen een paar
ballen rakelings langs het Overbos
doel. Bovendien was de Overbos
doelvrouwe in grootse vorm en
hield ZHC van de gelijkmaker af.

"We hebben er keihard voor
gewerkt maar het lukte niet", vond
coach Thea van Hemert. "Het zat

vandaag met mee, maar we heten
toch te veel kansen liggen".

Van Elk geeft

Ayress schaakles
ZANDVOORT - De Zand-

voortse Schaak Club speelde
de 23e ronde van de interne
competitie. Daarbij liet Van
Elk, ranglijstaanvoerder
John Ayress, overtuigend
achter zich. De schaakwed-
strijd in de externe competi-
tie tegen SVS 2 werd zonder
verder spelen afgesloten op
een 4-4 gelijkspel.

Tijdens de interne competitie
stonden een paar spannende par-
tijen op het programma. In het
Gemeenschapshuis liet "good-
old" Van Elk weer eens zien het
schaken nog niet verleerd te zijn.

In een sinderende partij, tegen de
koploper John Ayress, kreeg hij al

snel voordeel, waar zijn tegenstan-
der geen raad meer mee wist.

Door deze overwinning steeg Van
Elk twee plaatsen op de ranglijst

en is nu duidelijk kandidaat voor

een plaats tussen nummer zes en
elf.

Ook Edward Geerts was weer
goed op dreef. Door zijn winst op
Piet Termes is de strijd om de
derde, vierde en vijfde plaats volle-

dig open. Het verschil tussen Lin-
deman, Louis Dambrink en Ed-
ward Geerts bedraagt slechts twee
punten.
Dennis van der Meijden en

Louis Dambrink speelden vanaf
de eerste minuut een partij, die
niet anders dan in remise kon ein-

digen. Mare Kok, met de witte
stukken, brak zijn partij af tegen
Nico Handgraaf. Na analyse zal

deze partij vermoedelijk in winst
uitmonden voor Kok. Kok zal dan
weer een plaatst stijgen en Piet
Termes en Van Elk achter zich
laten.
Uitslagen: Schelvls-Choi 0-1, Mollerus-
Marquenie 0-1, Wlggemansen-Frederking
1-0, Twint-Gude 1-0, Geerts-Termes 1-0, Ay-
ress-Van Elk 1-0, Roele-Gorter remise,
Van der MeljdenDambrink remise, Kok-
Handgraaf afgebroken.

Nihot/Jaap Bloem Sport
op naar kampioenschap
ZANDVOORT - Het zaal-

voetbalteam Nihot/Jaap
Bloem Sport lijkt op weg naar
de titel. Afgelopen weekend
boekten de mannen van coach
Guus Marcelle twee fraaie
overwinningen. Eerst werd, na
een schitterende partij zaal-
voetbal, Fitness de Gors met
10-4 afgedroogd. Vervolgens
kreeg het bezoekende Weldam
geen schijn van kans, 5-2.

Door deze overwinningen heeft
Nihot/Jaap Bloem Sport de leiding
genomen en met nog twee wedstrij-
den te gaan is promotie mogelijk.
Tegen Fitness keek Nihot/Jaap
Bloem Sport eerst even de kat uit de
boom, omdat de gastheren met een
meevoetballende doelman aantra-
den. De Zandvoorters hadden dat
systeem snel onder controle, waarna
de strijd zich in Zandvoorts voor-

deel ontwikkelde. Vooral Edwin
Anesen en Bas Heino hadden er zin
in. In de vierde minuut liet Anesen
de doelman kansloos. De badgasten
gaven de voorsprong echter weg,
door een foutje in de verdediging.
Edwin Ariesen gaf de Zandvoorters
opnieuw een voorsprong. Fitness
bleef echter knap tegenspel bieden,
maar doelman Jaap Bloem was
voortreffelijk op dreef. Vlak voor de
doelwisseling zorgde Robin Castten,
na een pass van Bas Heino, voor een
3-1 voorsprong.

Herstel
In de tweede helft heeft Nihot-

/Jaap Bloem Sport de strijd geheel
gedicteerd. Bas Heino scoorde al

snel 4-1, doch daarna kwamen de
Zandvoorters in een rommelige fase
terecht. Robin Castten scoorde nog
wel maar Fitness kwam terug tot 5-3.

Het herstel kwam weldra en Fitness
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CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Te». 02507-18686/19535

Gansner jeugdtrainer bij Z'75
ZANDVOORT - Met ingang

van komend voetbalseizoen
gaat Zandvoort'75 alle junio-
ren onder leidng van eenjeugd-
trainer brengen. Het jeugdbe-
stuur is erin geslaagd om voor
deze functie de oudspeler van
Zandvoort'75, Rob Ganser,
vast te leggen.

door Aaldert Stobbelaar

De dertig jarige Zandvoorter, die
ook de hoofdselectie van tweede
klasser IJmuiden onder zijn hoede
heeft, traint alle jeugdelftalen, wat
wil zeggen van de A tot en met de F
junioren. Samen met Arend Koster,
Remco van Lent en Toine Toonen
gaat Rob Ganser diverse acties op
touw zetten om dejeugd enthousiast
te maken voor de voetbalsport. Het
streven van Zandvoort'75 is om, be-

halve met de nu reeds in competitie-
verband spelende jeugdteams, een A
juniorenteam de wei in te sturen.

"Vooral de A categorie moeten we
zien uit te breiden", meent hetjeugd-
bestuur. "Daar moeten we in de toe-

komst uit putten voor de opvolging
van het hoofdteam. We moeten nu al

werken aan die opvolging. We zijn

reeds drie jaar bezig om een jeugd-
plan op te stellen maar hadden niet

genoeg financiën. Mede door spon-
soring is het nu mogelijk een trainer
aan te stellen voor de gehele jeugd".

Uniek
Het is uniek in de geschiedenis

van Zandvoort'75 dat een betaalde
en gediplomeerde trainer aan de
slag gaat met de jeugd. Altijd heeft
de club met enthousiaste vrijwilli-

gers goed gewerkt. "Het blijkt uit de
opkomst van de trainingen, van
maar liefst 98 procent, dat die vrij-

willigers het erg goed hebben ge-

daan", stellen de jeugdbestuurders
unamiem. "We missen echter een
hoop kennis en kwaliteiten die 'n

opgeleide jeugdtrainer wel heeft.

Sfeer
De Zandvoortse voetbalvereniging

hoopt met diverse acties vooral wat
A en B junioren aan zich te kunnen
binden. Hoog in het vaandal van
Zandvoort'75 staat echter de unieke
sfeer in de club. Die moet volgens
het jeugdbestuur gehandhaafd blij-

ven. De club wil geen spelers van
buiten aan trekken, doch spelers die
gegrepen worden vnenschappelijke
sfeer. Gesteld wordt dat vooral voor
de allerkleinsten het voetbalplezier
voorop staat. In de wat ouderejunio-
ren wordt meer prestatiegericht ge-

werkt, doch ook hier is het een voor-
naam punt, dat het plezier om een
balletje te trappen moet prefaleren.
Hoe de acties er gaan uitzien is

nog niet bekend. Er wordt hard ge-

werkt aan een plan. In ieder geval
wordt een aantal jeugdtoernooien
gehouden. Bovendien spelen de B, C
en D junioren mee in de zaalvoetbal-
competitie. Buiten het voetbal wor-
den uitstapjes georganiseerd, een
bezoek aan een wedstrijd van Ajax
gebracht en een feestje voor dejeugd
ontbreekt evenmin op de agenda.
Het enthousiaste jeugdbestuur is

blij met de komst van Rob Gansner,
die zijn sporen al aardig verdiend
heeft in de voetbalsport. De gediplo-

meerde trainer begon zijn loopbaan
als assistent-trainer bij Sparta in

Rotterdam. Daarna streek hij m de
regio neer om achtereenvolgens de
jeugd te trainen van VEW, SIZO en
Hülegom, terwijl hij hoofdtrainer
was bij Onze Gezellen, DIOS en nu
IJmuiden. "De jeugdtraining bij

Zandvoort'75 is goed te combineren
met de die in IJmuiden", stelt Rob
Gansner. "Nu is er de kans om de
jeugdopleiding goed op te zetten.

Dat moet wel gaan. Ik heb voor éen
jaar getekend maar het is de bedoe-
ling dat ik langer blijf".

Spannende bridgeavond
ZANDVOORT - De vierde

wedstrijd van de vierde compe-
titie bij de Zandvoortse Bridge-
club was zeer goed, waarbij
verrassende resultaten werden
behaald. Vooral in de A-lijn

was de verrassing groot.

Want de dames Van Ackooy en
Drenth werden knap eerste met een
percentage van 61,43. De tweede
plaats was, eveneens verrassend,
voor het echtpaar Hoogendijk. Na
vier wedstrijden staan mevrouw
Spiers en de heer Emmen met een
voorsprong van 24 procent nog onge-
naakbaar aan de kop. Tweede staan
mevrouw De Leeuw en de heer
Braun.

Het echtpaar Van der Meulen
haalde in de B-lijn flink uit met een
score van maar liefst 67,14 procent.
Met dit percentage zijn zij in veiliger

regionenbeland en is terugkeer naar
de A-lijn weer mogelijk. Tweede in
deze lijn werden de dames Pokkens
en Klinkhouwers. De heren Over-
zier en Van der Staak hebben hun
eerste positie kunnen handhaven,
maar de dames Fokkens en Klink-

houwers hebben nog maar een lich-

te achterstand.

C-lijn

In de C-hjn ging de overwinning
naar de dames Van Mancius en Velt-

man met een score van 64,15 pro-
cent. Met deze prestatie komt pro-
motie naar de B-lijn voor hen in
zicht. Tweede werd het gelegenheid-
spaar, de dames Meijer en Saueres-
sig. De kop van de C-lijn bleef echter
onveranderd. Op de eerste plaats
staan mevrouw De Vries en de heer
Saueressig, terwijl de dames Ruden-
ko en Rudolphus tweede bleven.
De dames Kalff en Polm beginnen

zich aardig te roeren in de D-hjn,

want met een score van 62,20 pro-
cent werden zij eerste, waardoor zij

prompt in de promotiezone beland
zijn. De dames Van Leeuwen en Sle-

gers werden tweede. Ook in de D-lijn

wijzigde niets in de koppositie. Eer-
ste staan de dames Van Duyn en
Veldhuizen en de dames Van Leeu-
wen en Slegers blijven tweede.
Inlichtingen over de bridgeclub

kan men verkrijgen bij de wedstrijd-

leider de heer H.Emmen, telefoon
18570, alleen 's avonds.

• Rob Gansner nieuw als jeugdtrai-

ner bij Zandvoort'75.

werd kansloos weggespeeld. Door
doelpunten van Wim de Jong, Ed-
win Ariesen en driemaal Bas Heino
zegevierde Nihot/Jaap Bloem Sport
met 10-4.

Maandagvaond kwam Weldam in

de Pellikaanhal op bezoek. Een
ploeg die goed voetbalde en veel spe-
lers achter de bal hield. Door goed
storend werk van Wim de Jong keer-
den de kansen, wat in de zesde tot de
openingstreffer leidde van Bas Hei-
no. Twee minuten later wederom
een vloeiende combinatie, die afge-

rond werd door Wim de Jong. Wel-
dam poogde de achterstand weg te

werken, doch doelman Jaap Bloem
verdedigde zijn heiligdom wederom
perfect. Slechts eenmaal was een
schot hem te machtig: 2-1.

Tempo omhoog
Nog voor de rust voerde Nihot-

/Jaap Bloem Sport het tempo om-
hoog. Edwin Ariesen, altijd goed
voor een of meer treffers, wist ook
nu wel raad met de kansen: 3-1.

In de tweede helft een feller spe-

lend Weldam, doch de Zandvoorters
hielden de bal goed in de ploeg. Tot
ver m de tweede helft bleef het span-
nend maar toen maakte Edwin Arie-

sen er 4-1 van. Door een foutje (be-

dankt) werd het nog wel 4-2, doch
Nihot/Jaap Bloem Sport beant-
woordde dat doelpunt door vanaf de
aftrap tegen te scoren. Edwin Arie-

sen bepaalde de eindstand tenslotte

op 5-2.

Zandvoorts
Nieuwsblad

TZB boekt
eindelijk

eens winst
ZANDVOORT - Na een serie

dikke nederlagen heeft TZB
eindelijk kans gezien een posi-
tief resultaat te boeken. Het op
bezoek zijnde Spaarnevogels
werd met 3-1 geklopt, waar-
door TZB de laatste plaats
overdeed aan de Vogels.
Aangezien de resultaten de laatste

weken zeer te wensen over lieten,

had TZB afgelopen week een bespre-
king gehouden.
Dat hield onder andere in dat vier

spelers uit het tweede team werden
opogesteld en gezien het uitemdeh]
ke resultaat heeft de omzetting ge-

werkt. "Het liep nu erg lekker", stel-

de trainer Ab Bol.

TZB was vrijwel de gehele wed-
strijd de beter spelende ploeg De
strijd was overigens erg rommelig
en dreigde vaak uit de hand te lopen
Toch werd het einde gehaald.

Na een klem half uur voetballen
slaagde debutant Ane Draayer er in

de score te openen. De Zandvoorters
vergaten door te drukken waardoor
Spaarnevogels in de strijd bleef.

Vlak voor de rust kwamen de
Haarlemmers zelfs op gelijke hoog-
te.

Er volop tegenaan
In de tweede helft ging TZB er

weer volop tegenaan Na vijf minu-
ten leverde het overwicht een treffer

op. John Schilder, eveneens voor het
eerst opgesteld in het hoogste team,
zette de badgasten op een 2-1 voor-
sprong. Ook nu leek de voorsprong
een kort bestaan te hebben. Name-
lijk in de volgende minuut kreeg
Spaarnevogels een strafschop toege-

kend.
Die werd echter naast geschoten,

maar omdat een TZB'er een graspol-
letje naar de nemer van de straf-

schop wierp, moest nogmaals vanaf
elf meter geschoten worden. Spaar-
nevogels wilde kennelijk niet meer
scoren, aangezien wederom naast
werd geschoten

TZB nam de draad weer op en
vergrootte de voorsprong na een
kwartier spelen. Ane Draayer liep

zich goed vrij en deponeerde de bal
in het doel, 3-1. In het laatste half

uur heeft Spaarnevogels nog wel ge-

probeerd iets aan de achterstand te

doen. Het spel van de Haarlemmers
was echter te matig om het de Zand-
voortsers lastig te maken.

"Ik hoop dat het spel zich zo voort-

zet", aldus Ab Bol. "We waren beter
en verdiende de zege. Eindelijk heb-
ben we de laatste plaats verlaten en
misschien werkt het door".

Bekercompetitie
Afgelopen maandagavond heeft

een viertal topspelers van de Zand-
voortse Schaak Club voor de beker-
competitie gespeeld in Nieuw Ven-
nep. Dennis van der Meijden, John
Ayress, Jack van Eijk en Edward
Geerts doen verwoede pogingen om
de volgende ronde te halen De af-

loop van deze wedstrijd is nog met
bekend

Vorige week donderdagavond kre-

gen vijftien jeugdige schakers een
training om de fel begeerde diplo-

ma's te kunnen behalen. Vanavond
speelt de jeugd de 20e ronde van hun
competitie.

ZVM dames hebben
titel voor het grijpen
ZANDVOORT - Door koplo-

per Odin zeer verrassend te
verslaan heeft het Casino-ZVM
dames handbalteam de kampi-
oenskansen geheel in eigen
hand. De Zandvoortse dames
versloegen Odm, na een sinde-
rend gevecht, met 13-10. Ko-
mende zondag speelt Casino-
ZVM om half twee de laatste
wedstrijd in de Pellikaanhal.
Bij winst kan er feest gevierd
worden. De heren van Casino-
ZVM gaven de toekomstige
kampioen Odin goed partij,

doch verloren met 19-15.

Het was voor Casmo-ZVM de laat-

ste kans op een kampioentitel. Dan
moest er wel van Odin gewonnen
worden. Odin kon bij winst de kam-
pioensvlag uit de kast halen. En
daar leek het naar toe te gaan De
Zandvoortse dames speelden in de
eerste helft veel te nerveus. Zij raak-
ten door het vele balverlies op een
dermate grote achterstand waar-
door een nederlaag in het verschiet
leek te liggen. Ruststand 7-4 in Zand-
voorts nadeel.

Toen Odin in de tweede helft vlot

uitliep naar een 9-4 voorsprong, is

normaal gesproken de strijd beslist

Casmo-ZVM heeft, dit seizoen, al

meer laten zien over een prima ka-
rakter te beschikken Het team van
coach Nicole Berkhout, gaf de moed
niet op en zette vervolgens de ach-
tervolging in. De defensie werd ge-

sloten, terwijl met snel aanvalsspel
de achterstand teniet werd gedaan
De Zandvoortsen stoomden door
naar een verrassende maar verdien-
de 13-10 overwinning.

Heren
Tegen de aanstaande kampioen

heeft Casmo-ZVM dapper partij ge-

leverd Vooral defensief hadden de
mannen van coach Joost Berkhout
er goed zicht op. Slechts aanvallend
kwam Casmo-ZVM te kort De kan
sen werden onvoldoende afgemaakt
Veelal profiteerde Odin daarvan
door via een snelle break-out te sco-

ren. Ruststand 12-6.

In de tweede heift deden de Zand-
voorters in het geheel met onder
voor Odm. Met stevig en goed hand-
bal werd Odin afgestopt, terwijl

langzaam het gat kleiner werd Odm
bezat echter voldoende kwaliteit om
de Zandvoorters op afstand te hou-
den. 19-15.

Doelpunten dames: Mireille Martina .").

Margreet Sterrenburg 4, S\l\ia Blom .!, In
KClique \an der Werff 1, Wend} \an Straten
1. Heren; Guido W'eidema 6. Keè.s Hoek 1, Jan
\an Duijn 3. Richard Vos 1, Hans Moll 1

ZANDVOORT - De volleybal-

vereniging Sporting OSS ken-
de een bijzonder puntnjke en
daardoor positieve zaterdag-
avond. Slechts het eerste da-
mesteam bleef zonder punten,
doch de overige teams waren
goed op dreef en scoorden er
lustig oplos.
De Zandvoortse dames, gaven het

sterke SBY goed partij, maar waren
toch kansloos met 3-15, 10-15 en 3-15.

Sporting OSS trad aan met twee in-

valsters, die konden terugzien op
een goed debuut. De meisjes adspi-
ranten speelden een spannende en

Positief volleybal

van Sporting OSS
goede partij volleybal. Ondanks
goed tegenspel van VCH moest dit

team er aan geloven. De Zandvoort-
se talentjes wonnen met 3-1, via de
setstanden 15-12, 6-15, 15-8 en 15-7

Het tweede damesteam van Spor-
ting OSS was eveneens goed op
dreef en won na een stroef begin met
goede cijfers. De eerste set ging nog
wel met 14- 16 naar Alhdes 4, doch de
daarop volgende sets waren voor de

Zandvoortse volleybalsters met 15

10, 15-4 en 15-2.

Het eerste herenteam behaalde
een zeer nuttige overwinning op het

vierde team van Spaarne'75. Het was
een leuke partij waarin Sporting
OSS duidelijk beter was. Alleen in

de laatste set kon, omdat Sporting
wat nonchalant ging spelen, Spaar-
ne aardig bij blijven. Eindstand 3-0

via de setstanden 15-8, 15-8 en 16-14.

Het met wat jeugdige spelers aan-
gevulde tweede herenteam kwam
goed voor de dag tegen Die Raeckse
6. In een eneverende partij hielden
de teams elkaar in evenwicht, 2-2.

Setstanden 9-15, 15-9, 15-13 en 9-15
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sportspeciaalzaak
JÖPBTER SPORT

Raadhuisplein 15 - Zandvoort

HAIRWVE

TZe»*»êP<
DAMES- en HERENKAPPER

Zeestraat 56 Zandvoort
tel. 02507-30838

vrijdagavond geopend

KERKSTRAAT GALERY
2042 JG ZANDVOORT

^ERRUTI 1881

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien

optometrist o.v. - kontaktlensspecialist A.N. V.C.

Grote Krocht 20A - Zandvoort

Tel. 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen

JUPITER
SPORT
de grootste sortering in:

BADKLEDING
TENNISKLEDING

VRIJETIJDSKLEDING

met merken als:

O'Neill, Speedo,
Triumph, Nicky

Nobel, Elfi, Solar,

York, Rucanor,
Robey, Maser,
Nike, Converse,
Luhta en vele

andere.

sportspeciaalzaak
JUPITER SPORT

Raadhuisplein - Zandvoort

\éi]mp.

Kosterstraat 13, 2042 JJ

Zandvoort, tel. 02507-14975

Voel 't Voorjaar!!!

NU GRATIS BIJ EEN
ZONNEBANKKUUR
Een Bio-energetische

algenpakking of lichaamspeeling
waardoor 20% sneller en

gezonder bruin

Keuze uit diverse zonnebanken, voor
verschillende huidtypes

Wij adviseren U graag.

Kom gerust eens langs of bel voor een
afspraak.

Geldig tot 15-4-92

\

De nieuwe
voorjaarscollectie '92

o.a. de merken <^

Dagelijks geopend van
13.00-18.00 uur

maandag gesloten

Haltestraat 62 A
2042 LP Zandvoort
tel. 02507-1 65 68

COME TO „PARADISE"
WHEN YOU'RE STILL ALIVE.
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Watergolven en
Bakkebaarden
De rollers zijn terug. Jonge
mensen lijken er geen pro-

blemen mee te hebben.
De generatie evenwel die

zich dertig jaar geleden
zelf moest bekommeren
om haar kapsel, krijgt

traumatische herinnerin-

gen aan het wekelijks te-

rugkerende ritueel van
krullers indraaien en met
een strak getrokken ge-

zicht onder de loeiende

droogkap te zitten.

Maar de kapseltrends van
1992 schrijven het voor:

het vrouwenhaar moet
glanzen, liefst in grove
krullen en ronde lijnen. De
recht geknipte bob-lijn is

nu echt uit. „Hoewel het

nog wel drie jaar zal duren
voordat dat hier is doorge-
drongen." Los rond en in

laag/es zijn steekwoorden
en om ze gestalte te geven
hebben de kappers hun
oude scheermessen weer
uit de doos gehaald. Korte
kapsels worden gesneden
met een iets langere nek-
partij en wat langer haar
krijgt na het lossnijden een
watergolfje.

„Maar een krulset of iets

dergelijks wat de vrouw
thuis uit haar kast kan
trekken volstaat ook."
Het hoofd van de man
doet het goed met bakke-
baarden (niet te lange),

een zachte permanent en
het haar wordt gesneden
met het mes. Wat de kleur

betreft zijn zeer lichtblond,

hazelnoot en lichtblond

weer helemaal in.

Cora Klijn Hairwave

LEADERS
IN STYLE
„Leaders in Style" is de
naam waaronder een 53-

tal herenmode speciaalza-

ken over heel Nederland
met elkaar samenwerken.
Uitmuntend in aanbod,
collecties, prijs/kwaliteit-

verhouding en vooral ser-

vice. Elke man zal prima
kunnen slagen bij deze
modespecialisten. De
klant staat centraal en dat
is te merken. Elke zaak
heeft stuk voor stuk vak-
mensen in dienst, die een
objectief en eerlijk advies
prefereren boven het
koste wat het kost verko-
pen. Het scheppen van
een vertrouwelijke sfeer is

belangrijk, zodat mannen
op hun gemak alle nieuwe
ontwikkelingen op het mo-

degebied kunnen absorbe-
ren.

Man en mode gaan tegen-

woordig prima samen. De
man kiest zelf en durft ook
zelf te kiezen. Met name
kleur, kleur en nog eens
kleur. Zelfs de meest con-
servatieve man komt nu
voorzichtig met bottle-

groen of een gedekt rode
kleur de paskamer uit, ver-

baasd'uitroepend: „Hé, dit

is zo gek nog niet"!

Deze fellere kleuren zijn,

mits gecombineerd met
donkere onderstukken
(pantalons in zwart, antra-
ciet grijs en donkerblauw)
ook prima representatief
te dragen.
Jacks zijn ook weer volop
in de winkels te zien. Half
lang en lang met uitge-
werkte zakken, ritsen en
andere details.

Voor inlichtingen

omtrent de „Leaders in

Style" zaken en/of de col-

lecties belt u: 03408-
83704.

Finn Karëlia bij Viva mode

Betrekkelijk nieuw in

Zandvoort is de collectie

van Finn Karelia.

De stoffen die verwerkt
worden, hebben een super
draagcomfort, de hele col-

lectie is zelf-wasbaar,
makkelijk te onderhouden
en heeft vooral zijn be-
kendheid gekregen door
de cotton blend geweven
stoffen, waarvan het ka-
toen aan de binnenkant
verwerkt is, zodat het niet

benauwd draagt.
Het alom bekende denim
blauw is verkrijgbaar in

een breed scala van mo-

dellen en bestaat uit bla-

zers, jacks, rokken, panta-
lons en bermuda's met bij-

passende tops en blou-
ses.

Vorig seizoen maakte Viva
mode een test met Finn
Karelia, de reacties waren
zo enthousiast dat dit sei-

zoen gestart is met een
veel breder programma in

meerdere kleuren. Weder-
om blijkt dat een schot in

de roos te zijn, want wie
eenmaal het draagcomfort
van Finn Karelia heeft on-
dervonden, verlangt naar
meer.

Voorjaarsbril anno 1992:
een mode-artikel om
nader te bekijken
We zijn er behoorlijk aan
gewend geraakt dat met
het wisselen van de sei-

zoenen ook het mode-
beeld verandert.
De brillenmode speelt vol-

ledig in op de geldende
trends in de wereld van
kleding, make-up, haar-
mode, etc.

Dat is goed merkbaar als

we de nieuwe collectie bril-

len onder de loep nemen.
De voorjaarsbril anno
1992 heeft meer lef en
wordt extravaganter. Hij

vertoont meer franje,

zoals zijkanten bewerkt
met versieringen en soms
zelfs verrijkt met diamant-
jes.

De vorm
De kleinere vorm (ook wel
retrostijl genaamd) zet
door. Het is de stijl die we
nog kennen uit grootmoe-
ders tijd. Dit zal wel met
het einde van de eeuw te

maken hebben, het fin de
siècle gevoel. Met een
toch enigszins onzeker ge-
voel over de laatste jaren,

grijpen we graag terug
naar oude normen en
waarden. De hang naar
nostalgie is voeral om ons
heen te vinden. De nostal-
gische retrostijl laat zowel
ovale monturen zien als

ronde „panto" modellen.

Het materiaal
Ook bij de materiaalkeuze
gaan we terug naar vroe-
ger en terug naar wat de
natuur ons biedt. Metaal
voert de boventoon en
monturen uit puur kunst-
stof verdwijnen naar de
achtergrond. Om de over-
gang naar metaal te gelei-

den zien we de zogenaam-
de combi-monturen: een
combinatie van metaal en
kunststof.

Daarnaast doet de am-
bachtelijke „glasbril" weer

zijn intrede. De glazen

worden hierbij niet door
een echt montuur omlijst,

maar worden handmatig
op de brug en de pootjes

geschroefd. De glazen

worden overigens zeer
fantasievol vormgegeven.
Hier en daar signaleren we
ook houten monturen en in

een enkel zeer ludiek

exemplaar is zelfs zijde

verwerkt.

De kleur

Tot nu toe zagen we voor-

al bedekte tinten. De nieu-

we kleurstellingen zijn ech-

ter meer uitgesproken en
zijn donkerder en feller.

Deze kleuren zijn er in een
.effen uitvoering, maar ook
gevlekt en met motieven.

De glazen
We weten van vroeger dat

hele sterke brilleglazen

ook heel dik werden. Ver-

beterde technieken bieden

nu legio mogelijkheden om
zelfs de meest sterke gla-

zen dun tot zeer duur te

slijpen.

Hierdoor hoeven glazen

met een sterke van, -6 tot

zelfs -10 geen afbreuk te

doen aan de schoonheid
van een montuur.

Voor iedereen een bril

„op maat"
Wat het modebeeld ook
voorschrijft, geen enkel

gezicht is identiek aan een
ander. Bovenal moet een
bril de eigen identiteit vers-

terken. Het is daarom be-

langrijk om bij de keuze
van een bril rekening te

houden met de uiterlijke en
innerlijke persoonlijke ei-

genschappen. Kapsels,

vorm en grootte van het

gezicht, stand van de ogen
en proporties in het ge-

zicht spelen een rol. Daar-
bij wordt de keuze natuur-

lijk uiteindelijk bepaald
door persoonlijke smaak.
Een opticien kan hierbij uit-

stekend adviseren.

GOED GEKLEED
IN VOORJAARSKLEUREN

!

Een leuke combinatie (pantalon, overhemd én colbert) vanaf 300,-!

"Linnen Look"
;

colberts.

Diverse kleuren: :

rood, geel, groen, ,1-

lila, rosé en zand. IJLT
Nu voor 169,-. |%|^

f

"Plenty Time"
j

colberts met
'

dubbele rever. i.

Kleuren: rood,
f, _;

turquoise en
koraal. 198,-. :

van^-"uyoor
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Pantalons in de
kleuren purple,

groen, zand, oud
rosé, lila,

£}$'• 42 turquoise, kobalt
blauw, geel en
zwart.

Vanaf 98,- tot 198,-.
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j Grote sortering

„.,
„ J

printoverhemden
vanScabetti,
No Exess,

Mc. Kay, Smasher,
Doornbusch en

* Signum in

verschillende

designs en
vrolijke kleuren.

Vanaf49,-tot159,-.

Goed
kledingadvies

voor u persoonlijk.

Kom snel langs,

u slaagt altijd!

FIRST
FACE

9

>
coX
O
Tl

O
•73

m
Z

OPENINGSTIJDEN
mei t/m september

dagelijks van 10.00-22.00 uur
(ook op zondag)

oktober t/m april

di t/m do 1 0.00-1 8.00 uur
vrijdag 1 0.00-21 .00 uur
zaterdag 1 0.00-1 7.00 uur
zondag 13.00-18.00 uur

Haltestraat 14, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 02507-15934
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DE NIEUWE
ZOMER-COLLEGTIES

" zijn;-^\ -:,;/:

NU BINNEN !V\

Barbara Farber

Pointer/ Yell

Kneeltje

Mexx-Teens
Mexx-Kids

Absorba
Chicco

Babymini

Jean-Bourget

Osh Kosh
Cattemini

Patch a Go Go

mini
club

Mini Club Kindermode
Buurewegl-3
2042 HH Zandvoort

Telefoon 02507-16580

Alles mag, alles kan, kort haar, lang haar
en vooral belangrijk is KLEUR. Mooie

warme bruin-rode tinten en de
goudblonde kleuren. Permanenten

vallen nu grof en soepel. Kort,

opgeknipte koppen voor mannen en de
bakkebaarden laten wij weer staan.

/

\

Wij doen het allemaal

J.M. Coiffeurs
voor mannen en vrouwen

Galery Kerkstraat, Zandvoort tel. 14040

faikpof (cttonftttd

NU OOK JACKPOT BIJ

mode, Gróte Krocht 23

Tel. 02507-18412 ook zondag geopend

DE ENIGE ECHTE SPECIALSHOP IN ZANDVOORT

m.

UD Lr

ïi fjD

Ud L3

kaïeka
uitgebreide
collectie

verkrijgbaar

bij

f?A
mode met
'n hart

Grote Krocht 19,

Zandvoort,
tel. 02507-12450

MODE
De stijl van de jaren '90:

NATUURLIJK, FRIS MET
EEN VLEUGJE ROMANTIEK

De accenten in de mode
zijn in de laatste jaren sterk

veranderd naar meer spor-

tieve en casual kleding en
wij hebben met Carli Gry
een bedrijfgekozen, dat op
dit gebied een trendsetter

is. Carli Gry is een Deens
bedrijf, welke zich richt op
designing, produktie en
verkoop van casual wear
voor jonge vrouwen en
mannen onder de namen
JACKPOT en COTTON-
FIELD. Casual wear, ver-

vaardigd uit natuurlijke ma-
terialen in een stijl die de in-

dividualiteit van de klant

benadrukt.

Natuurlijkheid is het motto
van de jaren negentig. In de
jaren tachtig zijn wij erop at-

tent gemaakt, in de jaren ne-

gentig beginnen wij bewust
ermee te leven: Eerst de mi-

lieubescherming maar ook
onze eigen levensstijl. Ge-
zond eten, gezond leven, een
gezond lichaam enz. Dit is dui-

delijk ook in de mode terug te

vinden.
Carli Gry, een Deens bedrijf, is

op dit gebied al lang trendset-

ter. Toen men 1 6 jaar geleden

(1975) de eerste dames ca-

sualwear-collectie begon te

ontwikkelen (JACKPOT) was
het idee van de collectie al ge-

Mode
van

naam!

baseerd op 100% natuurlijke

materialen, 1 00% katoen

voor de zomer, voor het lek-

ker dragen, en 100% wol
naast katoen voor de winter

tegen de kou. Een functioneel

concept dus, dat uitgaat van
draagbaarheid en comfort. Dit

concept staat nog steeds
centraal in de ontwikkeling

van de collecties, samen met
een heel bewuste keus van
kleuren; warm, helder en
onafhankelijk van specifieke

modetrends.
Wat ook centraal staat is het

niet aan leeftijd gebonden zijn

van de collecties. Dit weer-
spiegelt een trend in de maat-
schappij, die mensen de mo-
gelijkheid geeft om zich vol-

gens hun levensstijl te kleden
onafhankelijk van hun leeftijd.

Dit concept geldt ook voor de
mannenlijn van Carli Gry,

COTTONFIELD, die sinds het

midden van de jaren tachtig

op de markt is. Een mannelij-

ke, sportieve uitstraling met
een Italiaanse touch, maar
nonchalant en in royale maten
voor Noordeuropese behoef-
ten. Kleding voor de actieve
man, die iets wil: ook naast
zijn carrière!

De dameslijn JACKPOT is af-

gezien van de natuurlijke ma-
terialen en de warme kleuren

ook bekend voor haar vleugje

romantiek, niet te veel, maar
net genoeg om het dagelijks

leven leuker te maken en de
vrouwelijke charmes te onder-
steunen!

Maar mode is tegenwoordig
niet alleen kleding, er hoort
naast het kledingconcept ook
een marketing-concept bij:

Ook hier is design belangrijk

en Carli Gry staat bekend
voor een hele originele vorm,
die ergens tussen reclame en
kunst thuishoort. Jumbo pos-
ters, die thema's en kleuren

van de collecties weergeven
(zie foto) worden aan de de-

tailhandel verkocht en zijn te-

genwoordig ook bij consu-
menten als verzamelaarsob-
jecten te vinden. Hetzelfde

geldt voor de catalogus, die 2

keer per jaar verschijnt (foto).

Voor deze catalogus heeft

Carli Gry in 1990 de Deense

Dat vindt u bij ons.

De voorjaarskollekties

voor dames en heren

zijn sportief en stijlvol.

Ook op zondag open van 1-5 uur.

JW-i'K-,

PIERRE MONEE BREEKT MET TRADITIES

KOMFORTA13ELE,
ZOMERSE BLAZERS
IN SPANNENDE

KLEUREN. FL. 298.-

Kerkstraat 2 0, Zandvoort

design-prijs gekregen en ook
in Nederland werd Carli Gry's
brochure in een reclameblad
(News Tribune) onder de titel

„De uitschieters in de mode-
reclame" als „absolute top-

per uit het gekozen werk" ge-

noemd!
Maar het marketing-concept
moet ook eerlijk en concept-
gebonden zijn. De plasticzak-

ken zijn afbreekbaar, papie-

ren zakken zijn „recycled".

COTTONFIELD is sponsor
van de W.W.F. (World Wildlife

Preservation)»en het houten
shopline-system (winkelin-

richtingssysteem) is van ker-

senhout, dus geen hout uit de
Tropische Regenwouden.

Ook de winkels die kleding •

van Carli Gry verkopen zijn

nauwkeurig uitgekozen wat
de stijl betreft, een selectieve

distributie dus, maar ook het

aantal wordt in de gaten ge-

houden: De consument, die

JACKPOT en COTTONFIELD
kooptmoet zeker kunnen zijn,

dat het niet op iedere hoek te

zien is!

Nieuw merk
T-shirt en
vrijtijds-kleding

op de markt

Onder de naam Pee Dee
Dee wordt een complete
serie T-shirts en trainings-

pakken gelanceerd. Het is

slechts een begin van een
omvangrijke en opvallen-

de collectie vrijetijdskle-

ding. Op dit moment be-
staat de basiscollectie uit

een opvallend smaakvolle
serie T-shirts. Jong, fris en
modieus. Maar liefst 22
verschillende trendy prints

geven de 6 productlijnen

o.a. Beach Line, Graphic
Line, Retroline, Golfline,

Sportline en Lemonline
een eigentijds gezicht.

De T-shirts onderscheiden
zich van andere merken
door een uitstekende prijs-

/kwaliteitsverhouding. En

door een design in opdruk
dat, zo gelooft men bij

Borsumij Sport, als een
magneet zal werken op de
grote groep van modebe-
wuste mensen.
De T-shirts zijn vervaar-

digd uit 100% katoen en
worden geleverd in de
maten S(mall) tot XXL (Ex-
tra Extra Large). Er is keus
aan T-shirts die op de
voorzijde en op de achter-

zijde bedrukt zijn.

Mode? Alles kan deze zomer!
De hedendaagse 'man
durft zich steeds meer
door middel van mode te

onderscheiden. Voor de
zomer is het modebeeld
zelfbewust en intelligent,

uitstraling is belangrijk, het

gaat om het combineren
van losbestaande items

tot één harmonieuze out-

fit. Geraffineerd en com-
fortabel. De zomer van
1992 is vooral relaxed.

Soepel natuurlijk of uitge-

sproken kleurrijk of een
combinatie van beide. Bij

voorbeeld een mooie
jeans met een uitgespro-

ken kleurrijk hemd. Een
colbert met een soepel na-

tuurlijke pantalon kan op
zich ook een heel mooie
combinatie zijn.

Kleuren voor „uitgespro-
ken kleurrijk" zijn geel,

rood, fel blauw en zelfs

oranje wordt getipt. De
materialen zijn polyester,

zijde, katoen en viscose.

Kleuren voor
,
.soepel na-

tuurlijk" zijn tabak, khaki,

ecru, olijfgroen en zand.
De materialen zijn zijde,

katoen en linnen. Ook
zwart/wit is nog niet ge-'

heel uit het modebeeld ver-

dwenen. Zoals het er nu
uitziet kon het wel eens
een warme gevarieerde
zomer worden. Het wordt
weer vrolijk en gezellig op
straat.

Het wordt weer zomer!

ffi&*?m JEANS

Rosarifo] AND CASUALS

&**#£ Ke*p,ein1 °

Wist u het al?

Naast onze dames- en
herencollectie verkopen

wij nu ook
kinderkleding.

Radio Naf-Naf

Donovan

Central Station

Dito Dito

Binnenkort genieten we
weer van de warme zon,
lacht iedereen en is het
leven mooier dan ooit. En
jij? Jij straalt in je prachtige
nieuwe kleren uit de nieu-

we zomercollecties, die nu
weer volop in de winkels
liggen. De kleurige vrolijke

shirts, shorts, tee's, jeans
en jacks zijn een feest om
te dragen voor de meisjes.

Bij het samenstellen van
de collecties hebben de
ontwerpers naar de zon-
nigste en kleurigste plek-

jes op onze aardbol geke-
ken om zich te laten inspi-

reren. In de kleding uit de
jongenscollecties zie je

veel stoere ontwerpen uit

de rugby- en bokssport te-

rug. Gewassen katoen en
heel veel strepen, oversi-

zed, nonchalant en heel

sportief en uiteraard zeer
goed af te wisselen met
die rebelse, stoere maar
onmisbare denim kleding.

Tropische temperaturen?
Natuurlijk los van al die te

gekke nieuwe zonnige
„terrasjes" mode springt

in de winkels de nieuwste
bad- en strandmode me-
teen in het oog. Klaar om
een duik te nemen ... in

felle kleuren, met ruches,
en stippen voor de meisjes
en als bermuda, boxer of
slip met Hawaii-dessin
voor de jongens.
Dus, hup naar de winkel!!

S/
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Nu bij Hans Anders Varifocus
glazen tijdelijk 250,- per paar.

,„„.,„__ MET 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT: ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 020-6340941, FERD BOLSTRAAT 118, 020-6641879, KINKERSTRAAT 69, 020-6850342, MIDDENWEG 26,

j? '\ 020-6658255, TUSSEN MEER 61, 0206108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 02510-26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT 30A, 02230-18877 HAARLEM, ZIJLSTRAAT 65, 023-321292 HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 0250341413 HOORN,
«BH eRAn$06-^67n KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 02990-35428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075-312126

DE NIEUWSTE VESTIGING IN DEZE REGIO: HAARLEM, RIV1ERAPLEIN 1 (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK, NAAST V & D),' 023 - 337830

Vanaf nu hoeft niemand meer te zien

dat u eigenlijk twee brillen nodig

heeft. Want voor 250 gulden levert Hans Anders

u nu* glazen waarmee u zowel dichtbij als

veraf haarscherp kunt zien**.

Dat is extreem goedkoop***, want elders

bent u algauw het dubbele kwijt en zelfs Hans

Anders doet het normaal niet voor onder de

375 gulden. Het bijzondere van deze Varifocus®

glazen is dat het "leesgedeelte" onmerkbaar

(dus zonder hinderlijke lijntjes) en onzichtbaar

overgaat in het "veraf" gedeelte. U went er snel

aan en het vermoeit niet.

De ideale oplossing dus voor brildragers

die merken dat ze steeds meer last krijgen met

ezen. Of voor mensen met bi-focale glazen, die

nu eindelijk wel eens verlost willen worden van

hun "halve maantje". En 't is natuurlijk ook mooi

meegenomen voor wie al een bril met Varifocus®

glazen heeft, maar toe is aan verandering.

Want voor 75 gulden heeft u er bij Hans

Anders een nieuw montuur bij, waarbij u keus

hebt uit 750 verschillende modellen.

Uiteraard is de oogmeting voor

onze rekening.

Voordeelbon voor Varifocus®

glazen. Tijdelijk 250,- per paar.
* De aanbieding is geldig t/m 1 1 april 1 992.

Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing.

** Levenngsbereik: -5 t/m +4 en cylinder +4, additie 1 t/m 3.

*** Bovenop dit voordeel komt nog uw ziekenfonds- of

verzekeringsvergoeding van minimaal f 48,- tot maximaal

f 1 76,- per paar.

HANSANVEHSOPTICIENS
ALLEEN DE PRIJS IS ANDERS.

BISTRO
„Het Wapen van Zandvoort"

vraagt

SERVEERSTERS + AFWASHULP
voor restaurant

Enige ervaring gewenst.

Werktijden vanaf 17.00 uur.

Voor afspraak tel. 14638

MOTORRIJSCHOOL

GOEDE
VOORJAARS-
AANBIEDING

MOTORRIJLES
- 1e 5 lessen a ƒ32.50
- Vervolglessen /-45.00
- Les met Suzuki 450 cc

BEL NUL02507-14420:

TROELSTRASTRAAT 34

ZANDVOORT

Wie wil mij

tijdens de
zomermaanden

aan ruimte
helpen om mijn

visboot te

stallen.

Tel. 02507-18652.

Veilinggebouw

De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks

geopend voor

in- en verkoop;

ook voor

inzending

goederenveiling.

Inl. 12164
Gasthuisplein

SCHOOLVERLATERS LTS-E, MAVO
EN MTS-E VINDEN BIJ CROON
EEN STARTFUNCTIE OP MAAT

CROON HOUDT OPEN HUIS OP 21 MAART
Binnenkort haal \e je diploma LTS-E, MAVO

(met exjct vakkenpakket) of MTS-E Wordt het

werken, verder leren of kies je voor de combinatie

met |e diploma op zak aan de slag, direct ervaring

opdoen en praktijkgericht verder leren FT

Als die keuze je aanspreekt, maak 22

De opleiding duurt circa 2 jaar en leidt op tot

vakmanV-vrouw in de richting Monteur Elektrische

Bednjfsinstallaties (MBO via het leerlingstelsel van de

VEV of Installatiemonteur Meet- en Regeltechniek

^TjnjgtTJ via de SOM Je sluit de opleiding af met(m een landelijk erkend waardevol diploma

dan eens kennis met Croon Elektrotechniek BV

Een bedrijf waar je kunt rekenen op prima begelei-

ding, interessant vvert een goede werksfeer en

prima collega s Een bedrijf dat je niet alleen nu,

maar ook in de toekomst iets te bieden rjeeft

Croon Elektrotechniek BV is een van de

grote elektrotechnische aannemers in Nederland en

groeit nog steeds Met zon 1450 medewerkers,

verspreid over het hoofdkantoor in Rotterdam en

kantoren m heel Nederland biengen en houden wij

de spanning erin Elke dag opnieuw Voor klanten

en medewerkers

Je mogelijkheden als LTS-er of MAVO-er

LTS-ers en MAVO-ers starten met een opleiding

waarin leren, werken en verdienen samen gaan

De opleiding wordt verzorgd door de Stichting

Metalektro Opleidingen - Ri|ndelta

Je wordt gedeeltelijk opgeleid in de praktijk

Daarnaast breng je 1 dag per week door op een

streekschool (theorie) en krijg je professionele

ondersteuning in de vorm van een taakbespreking

en waar nodig prakti|koefeningen

Tijdens de opleiding via de SMO-Rijndelta

ontvang je een vergoeding van ƒ 750,- bruto per

maand in het eerste jaar en ƒ S00,- bruto per

maand in het tweede jaar

Daarnaast kun je rekenen op een vergoeding

van de studie- en reiskosten

ft:CROON
elektrotechniek

Croon kan je volgens de CAO-Metaalindustrie een

diplomatoeslag bieden van ƒ 2 200,-

Mogelijkheden voor MTS-ers E

MTS-ers E komen direct in loondienst bij

Croon, hebben direct een goed salaris en starten

over het algemeen als monteur Afhankelijk van hun

kwaliteiten en ambitie werken zij snel zelfstandig

Ook voor hen zijn er vele mogelijkheden om aanvul-

lende (erkende) opleidingen te volgen Croon biedt,

naast goede piimaire, ook uitstekende secundaire

arbeidsvoorwaarden

Open huis bij Croon

Wanneer je belangstelling hebt, dan ben je

van harte welkom op ons kantoor, Spaklerweg 14

in Amsterdam Op 21 maart kun je - tussen 10 00

en 14 00 uur - met ons komen praten over je

mogelijkheden bij Croon

Kun ie niet komen, maar je hebt wel belang-

stelling' Vraag dan informatiemateriaal en een sol-

licitatieformulier aan bij Croon Elektrotechniek BV,

afdeling Personeelszaken, Spaklerweg 14, 1096 BA

Amsterdam Telefoon 020 - 6653006

Postcode Loterij trekt op 11 april alle registers open

Grootste muziek- en
natuurfestijn in ons land!

Op zaterdag 11 april zullen honderden

muziekverenigingen proberen om het

Guinness Book of Records te halen. Als

de klok vieren slaat, zullen ze over het

hele land precies tegelijk 'De Fanfare'

van Toon Hermans inzetten via de

televisie. Een unieke gebeurtenis!

Waarom? zult u vragen. Omdat de
Nationale Postcode Loterij zich op
die dag inzet voor Natuunnonumen-
len, samen met de Stichting Samen-
werkende Muziekorganisaties Ne-
derland. RTL 4 en Joop van den
Ende TV Produkties. Slelt u zich
voor: honderden muziekverenigin-
gen beginnen allemaal tegelijk de
sterren van de hemel te spelen, van
Maastricht tot Den Helder en van

lilaast u ook een partijtje mee met Carlo
Boszliard en Irene Moors? Vul dan nu
de bon in, doe mee met de Extra Hit-

bingo van 11 april en maak kans op

f 25.00(1!

Delfzijl tot Zierikzee! Daarna gaan
de leden van de muziekverenigingen

de straat op om de bonnen uit het

blad 'Buitenkans' op te halen, die

rond 8 april bij alle Nederlanders in

de bus valt. De opbrengst van de
actie gaat naar natuurprojecten in

alle twaalf provincies. Nederland
gaat weer mooi worden!

Daarnaast verzorgt RTL 4 op 1

1

april een wervelende tv-show, met
klinkende namen. Iets willen we al

verklappen: Carlo Boszhard en Irene

nat( onale
Bomen mars
Moors presenteren een speciale

Extra Hitbingo met prachtige prij-

zen. Als u nog geen lid bent is het nu

de tijd om mee te doen. Want er zit

muziek in de Postcode Loterij! >

De winnende



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 19 MAART.1992

TC kust O
1 C keur QL

tips & suggesties

Gasthuisplein 12
:
2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Saxofoniste Rosa King
in Haarlemse Jazzclub
ZANDVOORT - Saxofoniste

Rosa King treedt morgen op in
de Haarlemse Jazzclub. Patro-
naat ontvangt de popgroep
Jack of Hearts.

Geboren in Georgia in de Verenig-
de Staten raakte saxofoniste en zan-
geres Rosa King tijdens een toernee
zo verslingerd aan de lage landen,

dat ze besloot in Nederland te blij-

ven wonen. Rosa King speelt op veel
verschillende plaatsen, in kleine
kroegen in het land en grotere zalen
zoals Paradiso. Haar optreden in de
Haarlemse Jazzclub begint om tien

uur. Toegang bedraagt tien gulden.
In Patronaat in Haarlem treedt

vrijdag de band 'Jack of Hearts' op.

De band is beïnvloed door Springs-

teen, Clash en de J. Geilsband. Jack
of Hearts bestaat uit Kim Snelten,
Rob van Zandvoort, George Oost-
dijk en Kors Eijkelboom. Aanvang
om kwart voor tien, de zaal is open
om negen uur.
De Engelse groep The Levellers

maakt op zaterdag zijn opwachting
in Patronaat. Aanvang om kwart
voor tien, de zaal is open om negen
uur. Entree 12,50 gulden.
De Historische modelbouwvereni-

ging Bomschuit Bouwclub houdt op
21 maart een open dag in het clubge-
bouw aan de Nic. Beetslaan 14. Een
aantal Zandvoortse gebouwen zoals
het raadhuis, het Oude Mannenhuis
wordt op schaal getoond. Er zijn ook
verschillende scheepsmodellen. De
open dag duurt van twee tot vijf uur.

9 Rosa King
6 treedt op in de
Haarlemse Jazzclub

4Wim Hildering'

brengt blijspel
ZANDVOORT - Toneelvereni-

ging Wim Hildering voert op
vrijdag 27 en zaterdag 28 maart
in 'Gebouw De De Krocht' om
20.15 uur het blijspel 'Caroline'

van Somerset Maugham op. De
kaartverkoop is inmiddels van
start gegaan. De regie is in han-
den van Ed Fransen.
Toneelvereniging 'Wim Hilde-

ring' tracht de laatste jaren het
niveau van haar stukken te ver-

hogen. Het jaar 1991 werd afge-

sloten met het bekende toneel-

stuk 'Polly Perkins'. „Drie uit-

verkochte voorstellingen, een
opgetogen publiek en een groei
van het leden- en donareursaan-
tal waren het resultaat", zegt
voorzitter Pieter Joustra. Zijn
vereniging heeft nu gekozen
voor een blijspel met niveau.
Ook nu weer staat de kwaliteit
van de actrices en acteurs borg
voor enkele avonden kijkple-

zier. Het spreekwoord zegt: 'Het
krijgen van de zaak, is het einde
van vermaak'. Het ziet er naar
uit dat het leven deze truc ook
met Caroline uithaalt. Vinding-
rijk als zij is, wringt ze zich in
allerlei bochten, om het lot naar
haar hand te zetten. Aan het
eind krijgt ze hierbij hulp uit

een onverwachte hoek. Dit zal

dan ook leiden tot een verras-
send slot.

Toegangsbewijzen zijn nog te

krijgen bij Foto Boomgaard aan
de Grote Krocht en Drogisterij
De Gaper aan de Kerkstraat. De
kaarten kosten 7,50 gulden. Do-
nateurs hebben gratis toegang.
Zij dienen hun toegangskaarten
echter wel te voorzien vari een
stoelnummer. Pas dan zijn zij

verzekerd van een gereserveer-
de plaats. Ook het plaatsbespre-
ken kan op bovenstaande adres-
sen.

De Manege bij

VPRO op televisie
ZANDVOORT - De Manege, socië-

teit voor alleenstaanden komt zon-
dag bij de VPRO op televisie. Het
programma 'Jongens van de Wit' is

voor een groot deel in De Manege
opgenomen. Het onderwerp van het
programma is alleenstaanden. Jon-
gens van de Wit wordt om 18.35 uur
uitgezonden op Nederland 2.

Zaterdag organiseert De Manege
een Mexicaanse avond voor alleen-

staanden. De Zandvoortse zanger
Roberto treedt op met een trio. De
avond begint om negen uur.

Elf kandidaten strijden

om plaats in de finale
ZANDVOORT - Vanavond

start de eerste halve finale van
de Grote Talentenshow in Cir-
cus Zandvoort. Elf kandidaten
strijden dan om een felbegeer-
de plaats in de finale die op 14
april in de badplaats wordt ge-

houden.

De Zandvoortse groep Private Vi-

ces, die vorige week nog succesvol
optrad bij de derde voorronde, is

ook vanavond te zien in de halve
finale. De 37-jarige Zandvoorter
Douwe Wijnalda zal in de twee halve
finale op donderdag 2 april te horen
zijn.

Andere deelnemers die vanavond
opnieuw hun zangtalenten laten ho-
ren, zijn: Tineke Vrancken, John
Kolker, Jan van Dijk, Werner Ret-
lich, John Slot (die later op de avond
ook samen met zijn vrouw als duo
op zal treden), Ruud Oudejans, Deb-
bie Schreuder en Nathalie van Duin.

Contract
Een deskundige jury heeft de zwa-

re taak om een aantal van deze men-

sen te selecteren voor een optreden
in de finale. De uiteindelijke win-
naar krijgt een singlecontract. In de
jury zitten deze keer Edwin Gitsels
(hoofdredacteur van de Hitkrant),
Cor Draaijer (ZFM) en een vertegen-
woordiger van het Zandvoorts
Nieuwsblad.
Tijdens beide halve finales zullen

door de firma Funtrack filmopna-
men van de kandidaten gemaakt
worden. Deze opnamen zijn, op twee
grootbeeld video-projectiescher-
men, in clipvorm gedurende de hele
avond te zien.

In samenwerking met het Zand-
voorts Nieuwsblad wordt er onder de
toeschouwers van de Talentenshow
een publieksprijs verloot. Degene
die op één van de avonden onder-
staande volledig ingevulde bon inle-

vert, maakt kans op een zeer fraaie
publieksprijs. Tijdens de finale

wordt deze prijs bekend gemaakt.
Kaartjes voor de Talentenshow

zijn verkrijgbaar voor vijf gulden bij

de kassa van het Circus Zandvoort.
Voor meer informatie kan men te-

recht bij Luuk Hasselman Produk-
ties, tel. 020-6390932.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in

het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan
ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de
finale-avond van 1 6 april wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

WEEïKMi» geeft u meer!

Doopsgezinde vluchtelingen

bezoeken Zandvoort
ZANDVOORT - De Jonge Ge-

spreksgroep binnen de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB Zand-
voort ontvangen komend weekend
een aantal Doopsgezinde jongeren
uit Duitsland. De jongeren zijn in

het verleden gevlucht uit de voorma-
lige Sovjet-Unie om in het westen
vrij met hun geloof om te kunnen
gaan.
De Jonge Gespreksgroep bracht

twee jaar geleden een bezoek aan de
vluchtelingen in Duitsland. Dit jaar

komen de voormalige Sovjetbur-
gers naar Nederland. Het bezoek
aan de badplaats wordt afgesloten
met een kerkdienst op zondagmor-
gen, die in het teken staat van de
'Dag van de vluchteling'. De dienst
wordt gedeeltelijk in de Duitse taal
gehouden. De muzikale ondersteu-
ning wordt verzorgd door een Re-
monstrants Jongerenkoor onder lei-

ding van Bruce Brunk. De dienst
vindt plaats in het de NPB, Brug-
straat 15. Aanvang half elf.

Met oog en por

de badplaats door
.„,„wW-"**/h,///s

Het zal je maar gebeuren, dat je

als niets vermoedende Zandvoor-
ter even je kat uitlaat en even later

ontdekt dat het dier nagenoeg
dood voor je voeten ligt. Voor de
tweede maal in korte tijd over-

kwam dat een van onze dorpsge-
noten. Enkele weken geleden be-

richtte ik u al over de poes van een
familie in de buurt van de Metz-
gerstraat. Het dier werd door een
onverlaat vergiftigd. De dader
werd evenwel nooit opgespoord.
Ditmaal overkwam mevrouw

De Roode van de Thijsseweg het-

zelfde. Rond zes uur in de avond
liet zij enkele dagen geleden haar
vijfjarige kater even een luchtje
scheppen. Nog geen kwartier later

vond zij het zieltogende huisdier
op haar keukenmat. In allerijl

werd de kater naar een dierenarts
overgebracht. Deze constateerde
dat hij van een of ander landbouw-
gif moest hebben 'gesnoept'. Na-
der onderzoek leerde dat er inder-
daad met een insecticide moest
zijn geknoeid. Volgens mevrouw
De Roode heeft iemand dat spul in

haar tuin gegooid. Het moet ver-

stopt hebben gezeten in katten-
brokjes, zo leerde de maaginhoud.
Voor de tweede maal in korte tijd,

vraag ik mij af, welke dierenbeul
er hier in het spel is. Voor de twee-

de maal ook, ben ik weer ontzet
over de harteloosheid van een van
mijn dorpsbewoners.
Ik weet het, een kat in je tuin

kan soms knap lastig zijn. Om dan
maar meteen met vergif rond te

gaan strooien gaat mij echter wat
al te ver. Hoewel er door de politie

proces-verbaal is opgemaakt, be-

twijfel ik of de dader ooit gepakt
zal worden. Ik neem tenminste
aan dat deze zijn daad niet in het
openbaar zal uitvoeren. Een der-

gelijk persoon werkt namelijk al-

tijd in het geniep. Helaas het is

niet anders. Dierenbeulen zullen
er wel altijd blijven bestaan. Voor
de familie De Roode zal dit een
schrale troost zijn. Ik weet het.

Het is niet anders.

Vondst
Na 25 jaar is het mij eindelijk

gelukt. Jawel, ik heb eindelijk een
woning. Dankzij mijn punten, die

ik met veel pijn en moeite de afge-

lopenjaren op een eerlijke manier
wist te vergaren, stond ik eindelijk

boven aan de lijst. Binnenkort
hoop ik het tochtige zomerhuis

aan de Kostverlorenstraat te kun-
nen verruilen voor een wat riante-

re optrek. Deze wordt op dit mo-
ment door enkele vrienden en fa-

milieleden opgeknapt. Inclusief
de tuin en een centrale verwarmig
(jawel), bevat de woning ook nog
een kelder.
Een luxe vandaag de dag. Deze

week zijn wij daar eens een kijkje

gaan nemen. Een gemeentelijke
opzichter had mij namelijk ver-

teld, dat deze kelder de afgelopen
dertig jaar niet meer werd ge-

bruikt. De vorige bewoonster had
hem namelijk dicht laten timme-
ren. Bij het licht van een zaklan-
taarn ontdekten wij een hoop
oude troep. Tussen een oude step,

een hutkoffer en enkele afgedank-
te gebruiksvoorwerpen lagen tus-

sen het stof, enkele exemplaren
van een schoolblad.
Nieuwsgierig als altijd heb ik ze

doorgebladerd. Hoewel aangetast
door de tijd, waren ze nog goed te

lezen. Velen van ons weten zich

wellicht nog te herinneren dat
waar nu de Oranje Nassau staat

vroeger de Wilhelminaschool
heeft gestaan. Welnu, de gevonden
schoolkranten waren afkomstig
uit die school. Precies dertig jaar

geleden werden ze geschreven. De
eerste bladzijde vermeldt de na-

men van de toenmalige redaktie.

Destijds waren het nog kinderen.
Inmiddels zijn zij volwassen ge-

worden. Gerard J. Bouwman,
Greetje Draijer, Dicky Egas, Kees
Paap en Tannetje Q. Tervooren
zijn bekende namen in dit dorp.
Evenals die van Muus Jacobse.
Deze laatste schreef destijds het
navolgende gedicht: 'Sonnet voor
vakantie'.

De zon is een goed ding op je

gezicht, en als de weg, die naar de
stroom moet leiden, te lang en
loom wordt, zijn er dan geen wei-

den waar je kunt liggen met je

ogen dicht?
Dan wordt de lucht een lichte zee.

De stad ligt in de verte achter een
paar bomen te dromen: Een
bruinvis op een drooggevallen
wad.
En het kan zijn dat je er stil op
zint, nu in een zuidelijke zee te

baden, of hoog te klimmen op een
blauwe klip,

Zodat het lichaam feest viert in de
wind onder de speelse tooi van de
gewaden, waaiende vlaggen op een
zeilend schip.

. BRAM STIJNEN

De Wurf excelleert in klassiek Zandvoorts toneelstuk
ZANDVOORT - De traditio-

nele toneelvoorstelling van
Folklorevereniging De Wurf
heeft zaterdag en zondag on-
der grote publieke belangstel-
ling plaatsgevonden. Colum-
nist Bram Stijnen bezocht de
voorstelling en schreef de vol-

gende recensie.

Afgelopen weekend werd het to-

neelstuk 'Ouwejaersavond op het
Zeemanshofje' opgevoerd. Een spel
zonder weerga. Met name in de
hoofdrollen excelleerden als van-
ouds Bob Gansner als de oude Fag-
gel en Ans Veldwich als zijn vrouw
Aaltje. Hun sublieme toneelspel
zorgde ook nu weer voor een onver-
getelijke avond, die mede door de
inzet van de overige Wurfleden me-
nigmaal naar een waar hoogtepunt
werd getild. Het is werkelijk hart-

verwarmend hoe het toneelspel
door deze oer-Zandvoortse vereni-

ging wordt bedreven. Wars van
hoogdravende teksten, uitzonder-
lijk van mimiek en zo natuurge-
trouw als maar kan.
Het zou te ver voeren om alle spe-

lers met naam en toenaam te noe-
men. Een uitzondering moet even-
wel gemaakt worden voor Rien Mo-
lenaar en Hedie Gansner in hun res-

pectievelijke rollen als Opoe Batje
en tante Pie. Ook Nel Lever (tante

Jans), Mien (Griet) en Engel Kerk-
man (Leen) wisten door hun gede-
gen rolkennis de nagenoeg uitver-

kochte zaal zeer te boeien. Hedwig
Gansner (Alie), Angela Schilpzand
(Coby), Arendje Jansen (buurvrouw
Arendje) en Corrie Weber (Agie) ble-

ken eveneens over voldoende kwali-
teiten te beschikken om hun vertol-

king van de dorpsbewoners van wel-
eer alleszins aannemelijk te maken.
Last but not least verdienen ook
Maik Hoogervorst (jonge Arie) en
Willem Schilpzand (Dikke piet) een
dikke pluim voor hun bijdrage aan
deze meer dan geslaagde avond.

Buurtvereniging
Folklore Vereniging 'De Wurf: al

vanaf 1948 een van de meest in het
oog springende verenigingen- in
Zandvoort. Met haar jaarlijkse to-

neeluitvoeringen en klederdracht-
shows. Het begon destijds in de
Kerkstraat en de directe omgeving.
Er bestond in 1948 behoefte aan een
buurtvereniging. Dit om wat meer
gezelligheid te brengen in het leven-
van alledag. De vereniging groeide
dankzij haar vele activiteiten, waar-
onder bustochten, kienavonden,
feesten en natuurlijk niet te verge-
ten de Sint Nicolaasavonden.
De buurtvei eniging groeide in de

loop der jaren uit tot een folkloreve-
reniging van formaat. Haar blik op
het oude Zandvoort van weleer,
blijkt nu haar sterkste troef om de
hedendaagse dorpsbewoners aan
?ich te binden. Daarvan getuigen de
'mmer volle zalen in 'Gebouw De
Krocht', wanneer men tijdens de uit-

voeringen de elementen uit die tijd

herkent. Het waar gebeurde verhaal

werd ooit geschreven door de Zand-
voortse historicus J.A. Steen. Dank-
zij zijn geschriften kunnen wij van-
daag de dag nog terugzien op een
tijd, zo verschillend van de onze. Die
tijd van toen: waarin de buurtbewo-
ners nog oog en oor hadden voor
elkaar. Toen humor, verdriet, ar-

moede en nostalgie nog hoogtij vier-

den. We moeten dankbaar zijn dat
mensen zoals de heer Steen en en
mevrouw Jongsma-Schuiten des
tijds de moeite namen de dingen van
alle dag op te tekenen.
Het verhaal: het was voor ouwe

Faggel een zuinige Kerstmis ge-

weest. De schuiten lagen in het
Schuitengat en de visserij was een
dooie zaak. De reders hadden nog
slechts een paar mensen in dienst

om de nodige reparaties aan de bo-
ten te verrichten. De meeste vissers

zaten dan ook thuis of waren op het
strand. Meestal kon je ze vinden op
de Wurf. Pruimend en turend over
de zee, zoekend naar brandhout.
Meestal kwamen ze thuis met een
goeie 'stook', want hout was er altijd

volop te vinden.

Vrijgevig
Nee, Faggel had het niet breed.

Daarvan getuigde het armoedige in-

terieur van zijn huisje op het Zee-
manshofje. Volgens de burgelijke
stand heette hij Arie Molenaar. Hij
was geboren in 1841. Met zijn vrouw
Aaltje deelde hij een klein huisje pal
achter het beschuttende Hotel Kauf-
mann (Hotel d'Orange). Zoon Floor
was op zichzelf gaan wonen. Faggel
was visserman in hart en nieren. Als
hij niet kon varen waren net strand
en de duinen zijn domein.
Jutten kon hij als de beste. Niet

voor niets werd wel eens gezegd
„Ouwe Faggel roikt het hout al ach-
ter de durde bank". In de regel klop-

te dit ook. Als Faggel hout 'rook',

dan wierp de zee enige uren later de
baddings gul en vrijgevig op het
strand. De laatste tijd was van haar
vrijgevigheid echter maar weinig te

merken. Hoe de Zandvoorters ook
tuurden, de zee hield haar schatten
angstvallig vast.

Uit puïe verveling besloot Faggel
zijn geluk maar in het duin te probe-
ren. Een konijn moest maar eens
afwisseling brengen in het dagelijk-

se menu van het brem-zoute spek
vanuit de ton in zijn schuur. Nee,
met Korsemis 1899 was het geen vet-

pot geweest voor de dorpelingen op
het Zeemanshoffie. Een jaar gele-

den, rond deze tijd, vond hij nog een
knap tonnetje olie. Daarvan had hij

geruime tijd 'n aereppeltje in kenne
bakke. Het zat ouwe Faggel dit jaar

niet mee.
Eindelijk! Op Ouwejaarsavond

stak de wind op. Het begon met een
bries uit het Zuidwesten. Allengs
werd de bries een wind die de golven
deed schuimen. Faggel keek met
kennersoog naar de koppende gol-

ven en hij mompelde: „Een kante
rot wind". Daar ait niks in voor de
jutterij. Nee, oitschiete most-ie en
dan goed hoog water en met dat wa-
ter kwamen de spullen vanzelf. Fag-
gel had het al zo vaak meegemaakt.

• Ontzet staren de 'buurtbewoners' tijdens de toneeluitvoering in 'Gebouw De Krocht' naar de deerlijk gehavende
Faggel. In plaats van boter bleek de strandvondst springstof te bevatten. Foto Bram stijnen

Het stuifzand dat al kolkend de
Strandweg opwoei, gierde langs de
hoog gebouwde villa's 'Riva' en 'Rui-

zicht'. Hij sloeg zijn kraag op, zette

zijn muts vast met een stuk touw en
legde onder zijn kin een stevige

knoop. Zo slenterde hij met gebogen
hoofd de Strandweg op en de Baan
af.

Bij het Ouwe Mannenhuis kwam
hij 'Jaep van Kees van Cent' tegen.

Ook hij was een gedreven jutter. Zijn
vader dreef vroeger een kleine her-

berg op de hoek van de Gasthuis-
straat. Later nam 'Piet van het Wa-
pen' het zaakje over. Voor de jutters

bleek dit de beste plek om hun zaak-
jes kwijt te raken. De meest vreemd-
soortige zaken werden hier verhan-
deld en alles tegen baar geld en een
flinke borrel toe.

Strooptochten
Ouwe Kees van Cent had destijds

een grote mesthoop achter zijn huis-

je en daaronder zat alles wat de toen-

malige strandvonderij en de kodde-
bijers niet mochten vinden. Trou-
wens, al hadden ze het geweten, roe-

ren in de stront deden ze ook toen
niet graag want de ratten sprongen
er dan van alle kanten uit. Regelma-
tig spande Jaap z'n ezelwagen in om
onder de kratten en lege flessen zijn

negotie naar Haarlem te vervoeren.
Ook de Haarlemse opkopers aan de
Burgwal hadden veel belang bij een

rauwe zee. Geld stonk ook toen niet.

Jaep van Kees van Cent was nooit
erg spraakzaam. Een goeie visser en
jutter was hij wel. Maar praten, daar
zag hij het nut niet van in. „Zal me
vanaevend 's gaen kaike juh", zei

ouwe Faggel, die Jaap bij zijn nach-
telijke strooptochten graag als maat
had. Want in de loop van de tijd had
hij al heel wat zware delen met hem
naar het dorp gezeuld. En met dat
grote vat azijn had hij het lest allie-

nig ook niet 'ered, als zijn maat hem
niet had 'eholpe.... En zwaige als het
graf, wis en waarachtig. „Ben om
zeuve ure bai je", zei Jaap. „Als de
wind tenmiste om de Noord gaet,

anders gaen ik naer bed".
Meer zei hij niet. Faggel verander-

de van koers naar het Zeemanshofje.
Hij dronk zwijgend een kommetje
koffie vanuit de zingende percula-
tor. Daarna doken hij en Aaltje voor
een paar uur te kooi. Buiten huilde
de stormwind en rukte aan aan de
lage huisjes en schuurtjes van het
Zeemanshoffie... En toen... draaide
de wind in de middag om de Noord
en nam nog meer in hevigheid toe.

En met de Noord-Wester kwamen er

zware sneeubuien los.

Handwerktuig
Om zeven uur in de avond hoorde

Faggel een paar korte tikken op zijn

deur. Even later stond Jaep in de
kleine huiskamer, waar het kachel-

tje fel snorde door de windvlagen die

door het het kleine schoorsteentje
soms tot in de vuurhaard sloegen,
zodat de rook de ogen prikkelde.
„Zalle me maer gaen, Jaep, 't kon
wel is raek weze vannacht". Faggel
had zich inmiddels flink 'geschoeid'

tegen de stormwind. Z'n pet had hij

onder zijn kin met een extra stuk
touw vast geknoopt. Hij stak een
kort mes bij zich en een kleine mo-
ker, het handwerktuig van een jut-

ter. Hij haakte zijn bot over zijn

schouder.
Evenlater worstelden ze tegen de
loeiende stormwind in naar het
strand. Het was bitterkoud. Flarden
sneeuw joeg in hun gezicht. Bij de
oude werf van Kees van Duivenbo-
den gingen ze naar beneden. De don-
kerte van de oudejaarsnacht tege-

moed. Wilde wolken verduisterden
de maan, die af en toe blauw-witte
lichtbundels goot over een woeste
stormzee. Het water was met de
vloed al hoog gerezen en felle uit-

schieters hadden de voet van de
duintop bereikt. Ouwe Faggel stoot-

te Jaap onder het voortgaan aan en
schreeuwde boven het geraas: „We
komme niet met lege handen tnois.

As 't waeter strakkies gaet valle, zal-

le me het wel zien."

Rijkdom
De wind was stoterig en door de

lege bot op zijn rug ging het lopen

moeilijk. Faggel wierp er een paar
grote brokken hout in. Mooie grote
blokken, die het in zijn kacheltje
best zouden doen. Ze liepen voor de
wind, vlak langs de zee en ze ver-

daagden al gauw een paal of twee om
de zuid. Plotseling zag Faggel vlak
voor zich een klein vierkant pakje
liggen. Snel nam hij het op en rook
er aan. 't leek wel een vetlücht. „Zou
het butter kenne weze Jaep", vroeg
hij. Om het pakje zat een soort zil-

verpapier met een zacht-groene tint.

„Jaep, ik zweer je, dat mot Engelse
butter weze. Ik heb 't zelf 'eroke. En
kaik daer es, d'r komme d'r nog
meer oit zee". En inderdaad langs
het strand zagen ze nu zeker een
veertig tot vijftig pakjes uit zee rol-

len. Ze raapten snel de pakjes bij

elkaar en bleven verder speuren
naar die onverwachte rijkdom die de
zee hen geschonken had. Het bot
was meer gevuld dan ze eigelijk kon-
den dragen. Getweeën sjouwden ze

de buit naar huis.

Doodmoe kwamen ze in het huisje

van ouwe Faggel aan. Faggel stortte

ze snel in het schuurtje. Niemand
hoefde immers te zien wat ze had-
den gevonden. Hij sloot de deur
zorgvuldig. Jaep was moe en omdat
hij toch geen prater was, ging hij al

spoedig naar huis. Morgen, bij dag-

licht zouden ze samen de buit bekij-

ken en verdelen.

Brandhout
Zijn vrouw Aaltje was op visite bij

haar zuster Griet in de Noordbuurt.
Haar huisje was licht en warm. Het
manvolk worstelde langs het strand
op zoek naar brandhout en handels-
waar. De vrouwen hadden zich bij

Griet verzameld om ouwejaarsa-
vond te vieren. Zonder Bisschops-
wijn weliswaar. Die was voor de re-

ders en welgestelden elders in het
dorp. Een van de buurvrouwen had
oliebollen gebakken. Samen met een
vers bakkie koffie werd het toch nog
gezellig.

Toen Faggel een beetje uitgerust
was merkte hij pas hoe zijn maag
knorde van de honger. Hij had nog
voldoende duinaardappelen en een
brokkie spek in huis. Gebakken in

de Engelse butter moest dat een
feestmaaltijd opleveren. Even later

had hij al een pakje in huis gehaald.
Op het zilverpapier stond een kroon
en twee gekruiste zwaarden. De
tekst kon hij niet vertalen. Hij las

gebrekkig iets van nitro of netro en
ook het moeilijke woord 'glyserine'.

Dat is natuurlijk het Engelse woord
voor butter mompelde hij. Eerst
moest de boter wat zachter gemaakt
worden. In de hoek van de kamer lag

het ronde deksel van een aange-
spoelde zeepbus. Die ging als koeke-
pan op de kachel en daarin ging het
pakje. Zo, nou effe een doekie over
de kanariekooi, dan kon het beesie
alvast gaan slape, een brokkie hout
op het vuur en dan ging hij aerepel-

tje schille. Even nog keek hij begerig
naar het pakje boter op de kachel
daarna ging hij naar de schuur om

de aardappelen te halen...

Ze hebben ouwe Faggel bepaald

niet voortijdig in de hemel willen

hebben, want nauwelijks was hij in

het schuurtje of een helse vuur-

straal schoot dwars door het dak
van zijn huisje. Terwijl hij ver-

krampt van de doodsschrik tegen de
grond werd geslingerd, zag hij nog
net hoe zijn kacheltje het luchtruim
koos. Alle pannen van het dak vlo-

gen met honderden houtsplinters en
delen van zijn huisraad in het rond
en daalden kletterend neer op de
daken en erfjes van het Zeemanshof-
fie en de Noordbuurt, waar bij

schoonzuster Griet door de donde-
rende klap die op de vuurstraal volg-

de, de ouwejaarsavondviering ab-

rupt werd afgebroken.

Van alle kanten kwamen de men-
sen aangerend, wit van schrik en
ontzet door de enorme explosie. Het
huisje van Faggel was een troostelo-

ze puinhoop, met hier en daar ro-

kende resten van smeulend bedde-
goed en kreupele stoelen. De muren
vertoonden grote scheuren. In het
dak gaapte een enorm gat. De kana-
rie had de geest gegeven. De ravage
was enorm.
Langzaam kwam ouwe Faggel

overeind. Zijn gezicht was zwart en
zijn kleren waren gescheurd. Hij

strompelde langs de nieuwsgierige
buurtbewoners naar het huisje van
zijn zwager een paar straten verder-

op. De deur was open. Binnen keken
de vrouwen ontzet toen hij binnen-
kwam. Aaltje gilde en vloog op hem
af.

„wat hei jij nou oit-'ehaeld", riep zij

met overslaande stem. „Nou, ik wou
'n beetje butter smelte op de kachel.

Heb ik vanaevend 'evonde op 't

strand... Maer ik denk dat 't dine-

miet was, want nou herinner ik me,
dat er twie zwarte zwaerde op 't pak-
kie stonde. Zeker van een Engels
schip, dat oorlogsrotsooi naer Zuid-
Aefrika most brenge".

Levensjaren
Terwijl zijn vrouw al jammerend

zijn gezicht van het roet en het zand
ontdeed, kwam de veldwachter bin-

nen. Faggel was de pineut. Of er nog
meer van dat spul in huis was, vroeg
hij op strenge toon. Faggel beaamde.
„Jae kaik maer in 't schuurtje". De
veldwachter vond genoeg om heel
Zandvoort in een klap van de wereld
te vagen. Faggel en Aaltje kregen een
andere woning in de Noordbuurt,
vlak naast Jaap Dokkes (Jaap Kees-
man) , achter de stallen van Kors van
Steek (Cors v.d. Mije) . Hier sleten zij

hun laatste levensjaren. Zonder ex-

plosies, want hij jutte nog allienig

hout.
'Ouwejaersavond op het Zeemans-

hofje' werd gezien in Gebouw de
Krocht. Uitvoerende waren de leden
van Folklore vereniging 'De Wurf'.
De regie was in handen van Engel
Lever. De laatste voorstelling vindt

zaterdag plaats in De Krocht. Er zijn

nog kaarten verkrijgbaar. Aanvang
acht uur.
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Centrale Orderafdeling Weekmedia
Poslhus 122 - 1000 AC Amsterdam

De sluitingstijden, hehalve die op vrijdag, gelden vonr-

plaatsing in dezelfde week.

Voor dr hrlaling omvangt n ren areeptgirokaarl.

Horecapersoneel gevraagd

BISTRO

HET WAPEN VAN ZANDVOORT
vraagt

SERVEERSTERS
+ AFWASHULP

voor restaurant

Enige ervaring gewenst
Werktijden v.a. 17.00 uur. Tel. 14638.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Gevraagd
OPPAS

Tel. 19868.

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

Divers personeel
gevraagd

Wanneer je nu echt een leuke
baan wilt waarbij je direkt

resultaat ziet van wat je

met je eigen handen maakt,
dan moet je BROODBAKKER
worden. Voor inlichtingen:

Simon Meijssen Broodbakker,
Albert Cuypstraat 78, Amster-
dam. 020-6628309/6415241.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG •

I Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,

tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.

Tel. 02507-16123.

Oproepen - Mededelingen

Eerste grote TREINENBEURS' te Amstelveen op za. 28

maart van 10-15 uur in Keizer Karel college Elegast 5. Ruim

120 mt. treinen, toebeh. en literatuur. Inl. 02990-40354.

Broodjes bestellen?

18789
BROODJE BURGER BELLEN

ƒ 2,50 bezorgkosten
boven ƒ 25 gratis bezorgd

• Ga je morgen naar v.d.

Schelde, feliciteer dan Gerda
met haar 50-ste verjaardag.

• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

• Hiep-Hiep Hoera. Mijn prul-

letje wordt vrijdag 1 jaar.

Priscilla gefeliciteerd, je oma.

* Hoera!!! Ons 'Wonder' Pris-

cilla wordt morgen 1 jaar. We
wensen je héél véél geluk,

gezondheid en liefde toe,

liefs papa en mamma.

* Mijn jongste familielid

wordt morgen één jaar. Het is

onze trots. Priscilla zegt Ome
Bram tegen mij. Leuk hè!!

Modellen buro zoekt foto-

modellen, visagisten, voor

mode, reclame, t.v., Ift. en
erv. niet belangrijk. Studenten
m/v ook welkom. Inschr. +
restfoto's gratis. Zend duide-

lijke foto (retour) naar postbus
502, 1000 AM Amsterdam.

• Ton het is je toch
gelukt.

* Ton, je gaat ze bruin

bakken.

• Ton je heb dit

altijd al gewild.

• Ton jr. haalt

het wel

• Ton, laat je ze niet

verpiepen.

• Ton laat ze maar
lekker smullen

• Ton namens de
hele Familie

veel geluk

• Ton veel succes.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529
Wie wil er mee naar The Lon-
idon Knights op 28 april in

Twisk (1 uur rijden)? Evt. ver-

voer kunnen we onderling re-

gelen! Tel. 02507-17890 na 5
uur. Er is ook een modeshow
vooraf, gezellig! Girls only!

Kleding

• Te koop: zwarte smoking
jasje, mt. 48, broek mt. 46 +

wit smokingoverhemd, mt.

37, ƒ100. Tel.: 02507-17165.

• Zie de colofon voor opga-

ve van uw rubieksadvertentie.

Muziek-
instrumenten

* Aangeb. viool ƒ 290.

Tel. 020-6367647.

Gevr. voor vereniging piano

en accordeon. Tel. 02507-

17462 na 19.00 uur.

• Rubrieksadvertentie? Zie

voor adres en/of telefoonnr.

de colofon in deze krant.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g. L|J

Tel. 02507-12614 NVM
UAXCLAAH

Financiën en handelszaken

belasting-aangifte?

DE PEN-KOERIER
administratief dienstverleningsburo voor

boekhoudingen, balansen, belastingzaken.

BEL 02507-14546

De Pen-Koerier heeft een
oplossing of vindt er een.

Autoverzekering
V.A. / 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
• Te koop bruine hang/leg-

kast, 80 cm H, 100 cm Br, 167

cm, 53 cm D, prijs ƒ35, gre-

nen bed, 190 cm L, 90 cm Br,

prijs ƒ50. Tel. 02507-12109.

• Te koop gaskachel rond en
zwart, gekeurd en wel, 100 %
ƒ95. Tel.: 02507-14840.

• Te koop onderschuifbed
met binnenvering matrassen

ƒ 150. 1-pers. divanbed met
matras ƒ 50. Tel. 02507-13858.

• Te koop: ouderwets voe-

tenbankje (eikenhout), nu wit

gespoten, nieuwe bekleding

nodig ƒ25. 02507-17165.

• Te koop vier keukenkrukjes
(wit gelakt frame met gelakte

grenen zitting) ƒ 75. Eiken bij-

zettafel ƒ20. Tel. 13858.

• T.k. 2 houten keukenstoe-
len, i.g.st. ƒ5 p.st. Tel.

02507-17193.

• T.k. mahoniehouten eet-

hoek Tel. te bevr. ƒ300. Tel.

02507-16825.

• T.k. onderschuifbed +
matras ƒ 100: 02507-15515.

T.k. parketvloer lamel Euro,

kleur Kambala + 36 m2 ƒ 950.

Tel.: 02507-14840.

• De advertentie-afdeling

behoudt zich het recht voor

advertenties, eventueel zon-

der opgave van redenen, te

weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezeri).

Kunst en antiek

• T.k. antieke burostoel, rood

velours pr. ƒ 100: 02507-17193

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

Kwaliteits HiFi: Harm Kardon;

Sony ES, Yamaha (ook DSP)
Teac, JBL, Infinity, Magnat
Audioart. Div. scherpe aanb.!

CARIDAX HIFI: Adm. de Ruy-
terw. 131 Asd., 020-6837362.

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26.

Tel. 13529.

Boeken
Tijdschriften

• Te koop: meisjespockets
ƒ0,50 p.st. o.a. Leni Saris.

02507-17165.

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Te koop
aangeboden
diversen

• Rollerskates Mt. 33 en 35 a

ƒ 15 p.p. Etna keukengaska-
chel ƒ25, tel. 17382.

• Te koop Atari-2600+adap-
ter en aansl.+9 spelletjes

ƒ 100, 1 paar voetbalsch.

maat 43V2, felle kleuren bijna

nieuw ƒ 50. Tel.: 02507-17353.

• Te koop: bandrecorder di-

verse snelheden ƒ 15 + zo

goed als nieuw RVS lepelrek

7-delig ƒ 7,50. 02507-17165.

• Te koop: ijzeren stelten,

niet nieuw meer, likje verf no-

dig e.d. ƒ 15. 02507-17165.

• T.k. 2 minitafeltjes,

50x40x40 cm ƒ25. Blauwe,
wollen, echt schapewollen
slippers, mt. 7, nieuw ƒ 17,50.

Tel. 02507-15253.

T.k. 2 ronde witte tafels, sap
centr., nw., vouwk.', komm.m.
3- I., bankst. 3-1-1, Queen
Anne salontaf., div. kl.goed,

opzetkast hout, tafeltje, lamp,

kacheltje, radio-pick-up

meub. Philips, linnen tuinstoel

hout, 6 arm.kroon, centrifuge.

Tel. 17131 Favangeplein 19-3

tussen 17-19 uur.

• T.k. bolderkar op luchtban-

den ƒ250, Buggy 1 stand

ƒ50, tel. 02507-18779.

• T.k. bruine oplegdeuren,
maat breed 83, hoog 201,5,

ƒ25 p.stuk. Tel. 02507-12536.

• T.k. schrijfburo met 2 laden

1.05x50 cm ƒ 40: 02507-19659

• T.k. tafelsnooker ƒ50 en
sjoelbak ƒ15: 02507-13613.

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 122
1000 AC AMSTERDAM

ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-
deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

dhr.-mw. A. Scholten-Visser
Mijdrecht / dhr.-mw. N. Blijleven

Nes a.d. Amstel / dhr.-mw.
A. Post Amsterdam / dhr.-mw.

J. Stein Purmerend / mw.
E. Veenker-Vredevoort Weesp.

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Dez*e prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een haarföhn (1 000 W)
- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Zwanenburg, Dennenlaan 38
Hoofddorp, Kruisweg 1061
Volendam, Kathammerstraal 23-25
Wormerveer, Wandelweg 41/b

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
NUISB.V.
ELSENGA ELECTRO
DE BOER
RENAUD

Lessen en clubs

AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.

Bel v. info: 19701 of 12215.

Hypnose-en visualisatietech-

nieken kunt u leren. Voor indi-

viduele, intensieve lessen:

tel. 020-6964725.

• Leer óók eerste hulp bij

hartstilstand bij de Kruisv. In 3

middag- of avondlessen.
Med. hulp kan te laat komen!
Inl. tel. 16085 (hr. de Leeuw).

Op nieuwe tennisbaan van de
T.C. Unicum, zijn nog enkele
vaste speeluren voor het sei-

zoen '92 te huur. Inl. Mevr. T.

Sebregts, tel. 02507-14273.

Te koop
gevraagd
diversen

• Te koop gevraagd: Buggy
in redelijke staat.

32507-17165 overdag.

• T.k. gevr. 2-persoons op-

dapbed. 140x200, in lengte

opklapb., i.g.st.: 02507-17063.

• T.k. gevr. keukenbuffet-

kast, wit en/of blauw, moet
i.z.g.st. zijn. Tel.: 18829.

• T.k. gevr. kinderauto stoel-

tje tot 4 jaar: 02507-19659.

• T.k. gevr. (sier)muuranker

o.i.d. Tel.: 18829.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

WEESP. Kromme Elleboog-

steeg. In het centrum gele-

gen woonhuis met plaats en

achterom. Het huis bevat

o.m. 4 sl.k. en dient m.n. op
de ' parterre te worden ver-

bouwd. Koopsom ƒ 130.000

k.k. Inl. Nelis & Pas, Slijkstraat

36, Weesp. Tel. 02940-10691.

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 02507-14534

Part. vraagt woonhuis te koop
in Zandvoort-Zuid. Br. o. nr.

761-77734 v.d. blad. .

TE KOOP GEVR.: GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde.

Tel. 023-312122.

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Kleine, zelfst. woonruimte ge-

zocht. Tel. 020-6121462.

Woningruil

Woningruil: aangeb. gerenov.
3-kam. eengez.won. Hobbe-
mastr. Gevr.: 4 kam. eengez.
woning. Tel. 30508.

Vakantie
buitenland

Stacaravans t.h. in de Belgi-

sche Ardennen al v.a. ƒ 190

p.w. all-in. Inl. 04459-1598.

T.h. omg. Spa: 4 p. luxe

boschalet. tel: 09-32.87.

54.10.16, na 18.00 uur: 09-

32.87.54.2844.

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

T.k. racefiets,' 10 versn., mrk
Peugeot, tubb. banden.
Vr.prijs ƒ 450. ouderwetse
opoefiets, mrk. Peerless,

zwart ƒ 125. Tel.: 17794.

T.k. tour- en racefiets dames-
model 10 versn. + acces.
Koga Myata ƒ 350, tel. 14840.

Auto's en
auto-accessoires

T Ford, bj. 1993. Div.'kleuren,

niet in zwart. Inl. Garage De
Microspecialist.

• T.k. Ford motor 2 Itr 6 cil. v.

60.000 v. Taunus of Transit

ƒ250. Tel. 02507-14840.

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361.

Caravans
Vouwwagens

Tuin/zomerhuisjes

Bloemendaal a. Zee: luxe sta-

caravan (6 pers) in de duinen
op prachtig terrein, van april-

oktober ƒ 785 per maand. Tel.

02507-19263.

Diverse clubs

245 Hete Meisjes geven hun
telefoonnummer aan je door
en willen dan graag 'n (sex)af-

spraak met je maken.
06-96.45 (75 cpm).

ADRESSEN
Ze geven hun adres en tele-

foonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat
jij ze belt. 06-320.322.23.

ƒ 1,-/min.

ADRESSEN (nieuw!) van
dames én heren privé, clubs
en escorts! Ze vertellen zélf

wat ze te bieden hebben én
geven hun adres + telnr. 06-

9559 (75 cpm).

Als je houdt van jong bel dan
Bianca en Petra. 06-320.

324.33 ' 75 cpm.

BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur

020 - 6340507 - 6328686.

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje

of een lekkere jongen.

06-320.330.87 50 cpm.

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.330.79 (50 cpm)

De allerleukste meiden bellen

met de FLIRTBOX
Bel 06-9501 (50cpm)

Debbie; de eerste keer op z'n

Frans. Jeetje dat is lekker,

06-9664 (75 cpm).

DIREKT apart met een meisje

of een lekkere jongen, voor

een live heet sexgesprek.
06-320.330.81 50 cpm.

Direkt een leuk meisje aan de
lijn. Vraag naar haar tel.nr.

voor 'n avondje uit. Direkt

apart. 06-9510. 75 cpm.

DUIK in bed met 'n lekkere

meid! Vraag haar tel.nr.

Bel: 06-9511. 75 cpm.

Durf jij een kopje suiker te

lenen bij de buurvrouw
Suzanne? 06-9667 75 cpm.

Eerst wilde EVELIENTJE niet,

maar toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530. 75 cpm.

Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen.

Luister op 06-9603. 75 cpm.

GAY PRIVÉ: Wil jij een dis-

creet afspraakje maken?
Of heb je zin in een lekker

gesprek? 06- 320.322.61.

Samen direkt apart. 50 cpm.

Gewillige meisjes, 18 jr., en
huisvrouwtjes willen alles met
jou- doen. Vraag naar hun
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij!

Bel 06-320.326.33. 50 cpm.

Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.

Bel nu 06-9663 (75 cpm).

Hete MEISJES van 18 willen

sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75 cpm.

HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.

06-320.327.01. 75 cpm.

Hot/Lips Livetapes! Ruw, ver-

gaand, bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor je

24 uur per dag via nummer
06-340.340.40 (75 cpm).

Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18. 50 cpm.

Homojongens onder elkaar.

Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88 50 cpm.

HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320.330,95 50 cpm.

Hoor WULPSE Loesje
tekeer gaan met die jongens.
06-320.324.44 (75 cpm).

In haar korte rokje staat

MARIETJE te liften.

06-320.320.95. 75 cpm.

Jij met twee wulpse vrou-

wen? Bel Triosexkontakt

06-320.320.92 75 cpm.

Live/Tele Piepshow!
Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga
of Nikki zich live uitkleden

door de telefoon? Draai dan
06-340.340.25 (75 cpm). •

MEEGENIETEN: meisjes
onder de hete douche.
06-320.324.99 (75 cpm).

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex.

Info: 06-9766. 75 cpm.

Meisjes willen wat bijverdie-

nen. Sexadressen.
06^320.330.60 75 cpm.

NATASJA doet het met 2

hete buurjongens. 06-320.

324.11 75 cpm.

Nu al: 610! Vrouwtjes vertellen

wie ze zijn, wat ze lekker vin-

den en geven dan hun tel.

nummer aan je door!

06-340.310.10 (75 cpm).

Onderdanige jongens bellen

met strenge meesters. S.M.
voor 2 (direkt apart) 06-

320.329.99. 50 cpm.

ONDEUGENDE huisvrouw-

tjes en schoolmeisjes zoeken
voor straks sexkontakt,

vraag naar hun tel.nr.

Bel nu 06-9661. 75 cpm.

Ondeugende Pascale doet
het op de tafel. Keukensex.
Bel 06-9602. 75 cpm.

PARTNERRUIL privelijn,

direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.

06-320.330.91 50 cpm.

PRIVE-SEX-KONTAKT
Je krijgt direkt een heet meis-

je of knul aan de lijn.

Sex mee: 06-9570. (75 cpm).

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.

06-320.321.44. 75 cpm.

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Tessa is zo'n lekker opge-
wonden tienermeisje.

06-320.324.22 75 cpm.

UITDAGEND huisvrouwtje

is zo opgewonden.
06-320.330.32 (100 cpm).

Vanavond al 'n afspraakje!

Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in):

06-9503. 50 cpm.

Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

eigenlijk niet zijn toegestaan!

Doe je met me mee?- 06-

340.320.80 (75 cpm).

Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogtepunt.

Bel 06-9662 75 cpm.

Voor BI-SEX afspraakjes bel

06-320.325.01 75 cpm.
Nu ook voor trio-sex!

VRIJE meiden hebben zin in

een nummertje..!

06-320.320.55. ' 75 cpm.

Wie durft een stripspel te

spelen met CAROLIENTJE.
06-350.222.41. 50 cpm.

Ze vertelt haar

TELEFOONNR.
iets over d'r zelf, haar adres,

vraagt of je langs komt of bij

jou mag komen.
06-96.85, ƒ1,-/min.

Zin in een Avontuur? Vrije

vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin?

06-340.340.95 (75 cpm).

• Wij behouden ons . het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

Sabrina, 'n mooie meid,

haar eerste trio.

06-9605 (100 cpm). .

Schoolmeisjes willen

ervaring opdoen. Dating.

06-320.330.43 (50 cpm).

SEX VOOR 2, direkt kontakt

met' jonge meiden, huis-

vrouwtjes en jongens.

06-320.330.46. 50 cpm.

SEXAFSPRAAKJE met rï

meisje van 18. Vraag naar

haar tel.nr. Bel 06-9502.

75 cpm.

SEXKONTAKT: Hete meisjes

zoeken heren voor een sexaf-

spraakje. 06-320.330.66.

50 cpm.

Slippertjeslijn,

meisjes zoeken sexkontakt.

06-320.320.36. 75 cpm.

Stiekem Livevrijen. Tot diep in

de nacht lekker 100% Live/

vrijen met Debby, Myra of

Joan? Bel dan snel 06-

340.340.10 (75 cpm).

Tele(live) Massage? Lekker

live een massage met Desi-

ree, Carla, Inge of Joyce door

de telefoon? Draai dan: 06-

340.340.11 (75 cpm).

Telezoenen Kan Live!

Lekker live telezoenen tot

diep in .de nacht met Anneke,
Dominique, Anita en Dolores?

06-340.340.50 (75 cpm).

Diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen eri

kamerverhuizingen. Vol), verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S .

worden geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie

kantoor zijn opgegeven

• verloren/gevonden • weg/aan

komen lopen/vliegen • maximaal
5 regels • alleen voor particulier

gebruik • het aangebodene mag niet

boven ƒ300 uitkomen

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de baliesvan ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels

• brieven onder nummer • de verkoop

van uit hobby verkregen artikelen

• woningruil • personeel

gevraagd/aangeboden • onroerend

goed te koop/te huur

gevraagd/aangeboden • commerciële

Micro's

Gebruik bij het invullen van uw tekst

de coupon en voor iedere letter, punt,

komma of cijfer één vakje.

Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele

woorden of .lettergrepen.

Zoals het voorbeeld aangeeft.

T



Prijzen van
486-PC'S
variëren sterk
DE NIEUWSTE snoepjes

op personal computerge-
bied zijn apparaten met

een 50 MHz 80486-processor.
Personal Computer Magazine
(maart) testte vier van deze
eredivisiespelers: Dell 450 DE,
Compaq Deskpro 486/50L, Oc-
tek 486/50 en IBM Model .95.

Opvallend noemt PCM de ge-

ringe onderlinge verschillen.

door Gcrrit Jan Bel

„Je komt tot de conclusie dat de
verschillen zich alleen op het prijs-

niveau bewegen en dan doet het
prijsbeleid van de fabrikanten snel
denken aan natte vingerwerk. Met
andere woorden: het lijkt op een be-

gin van een nieuwe prijsoorlog - en
dat heeft nu eenmaal gunstige gevol-

gen voor de consument," aldus Per-
sonal Computer Magazine. Inder-
daad, voor de IBM moet het lieve

bedrag van ruim 53 duizend gulden
worden neergelegd, terwijl de Octek
al voor /' 10 390 op uw bureau staat

Verder testte PCM de Quad
80386SX en Kloon 80386SX en be-
keek de Intel 80386 Snapin-module
om van uw AT model 50 of 60 een
386'er te maken. Heel snel en mak-
kelijk te doen, maar het kost u wel
bijna ƒ 1700.

In Computer Totaal van maart zes
palmtops. Hebbedingetjes of gereed-
schap voor specialisten? Feit is dat
de computertjes voor in de palm van
de hand steeds meer in de belang-
stelling komen. Bekeken werden de
Atari Portofolio, Casio Digital Diary
SF-9500, HP 95LX, De Poqet PC,
Psion Series 3 en Sharp IO-8300M.
De prijzen variëren van ƒ 500 tot ƒ
3200. In Computer Totaal ook aan-
dacht voor persoonlijke informatie-
systemen die voor de manager de
schaarse tijd plannen, afspraken bij-

houden e.d. (PackRat 2.0, WP Office
3.0, InfoSelect 2.0, Sidekick 2.0, PC
Telefoon, Lotus Agenda 2.0 ACT!
2.01).

Mankementen auto's

Als het om de minste mankemen-
ten gaat, verslaan de Japanners hun
concurrenten met een straatlengte.

Aan de hand van gegevens uit de
jaren 1988 tot en met 1990 werd door
de Consumentenbond een top-25 sa-

mengesteld van auto's met het laag-

ste gemiddelde aantal defecten. Het
is allemaal Japans wat de klok slaat,

op twee uitzonderingen na. Pas op
de zeventiende plaats staat de eerste
Europeaan: de Renault 19 1.4/1.7. De
Seat Marbella 900 is op de 21ste
plaats te vinden. Het maart-num-
mer van de Consumentengids geeft

naast deze top-25 een overzicht van
alle populaire autotypes met hun
plus- of minpunten op het gebied
van de automankementen.

Tegelijkertijd wordt een stijging

van het aantal mankementen bij

nieuwe autotypen geconstateerd.
Tot 1988 daalde het aantal gebreken,
de keren dat men pech onderweg
had en het aantal garagebezoeken.
Na dat jaar is er sprake van een toe-

name. Men vermoedt dat dit wordt
veroorzaakt door de inbouw van ka-
talysatoren, motoren met injectie en
de omschakeling van loodhoudende
op loodvrije benzine. De Consumen-
tenbond vindt het verrassend dat
een aantal nieuwe autotypen ken-
merkende mankementen vertoont.

Autobanden
De wereld van de autobanden is

continu in beweging. Of die verande-
ringen ook verbeteringen zijn werd
onderzocht door acht Europese con-
sumentenorganisaties. Getest wer-
den 21 banden uit de (bredere) 70-

serie. De kwaliteit wordt over het
algemeen goed genoemd. Beste
koop van de onderzochte 175/70 R 13
T zijn de Viking VSS 370T {f 120),

Vredestein Sprint+ T70 (ƒ 120), No-
kia Rollster TS (ƒ 125) en Toyo 310
(ƒ 130).

Hypotheken
Jaarlijks verricht de Vereniging

Eigen Huis een grootscheeps onder-
zoek naar de hypotheekvoorwaar-
den. Resultaten hiervan zijn te lezen
in het maartnummer van De Woon-
consument, maar wie echt wil zien
welke hypotheek voor hem of haar
het meest aantrekkelijk is moet de
nieuwe Hypothekengids {{f 17) ko-
pen.

EN VERDER: In de Kampeer en Ca-
ravan Kampioen wordt de Beyer-
land caravan Sprinter 380 B getest
('compact en met een unieke inde-
ling').

Kampeerders die op zoek zijn

naar het ideale kampeermatras kun-
nen in Op Pad nr. 2 een artikel over
slaapmatten lezen, terwijl water-
sporters in de Waterkampioen tests

aantreffen van acht open toerzeilbo-
ten en vijftien elektrische lenspom-
pen.
Focus (maart) onderzocht vijf Sig-

ma APO-objectieven (500 mm, 180
mm, 400 mm, 70- 210 mm en 75-300
mm) waarvan de laatste drie het pre-
dikaat 'super' kregen. .

In Audio & Video Totaal van deze
maand een test van negentien luid-

sprekers waarvan er twaalf in de
aantrekkelijk prijsklasse tussen
ƒ 298 en ƒ 400 zitten.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Natuur- en

reformprodukten
krijgen paviljoen

op Huishoudbeurs
VOLGENDE WEEK woensdag opent Elske ter

Veld, staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de grootste jaarlijkse con-

sumentenmanifestatie van Nederland: de Huis-
houdbeurs. In totaal zullen maar liefst drie beur-
zen in de tentoonstellingshallen van de RAI te

zien zijn: de Huishoudbeurs, de Huis & Interieur
RAI en de Negen Maanden beurs.

Informatieve
manifestatie
De Huishoudbeurs heeft de laat-

stejaren enkele opmerkelijke veran-
deringen ondergaan. De beurs die
vroeger hoofdzakelijk luisteren,

proeven en kijken bood, is uitge-

groeid tot een zeer informatieve ma-
nifestatie.

De beurs is in thema's verdeeld
over diverse hallen. Zo is in de Am-
stelhal ruimte vrij gemaakt voor
mode en cosmetica onder de noe-
mer 'Momenten voor complimenten'.
Opvallende onderdelen hiervan zijn

een bruidsmodeshow van het week-
blad Privé en een presentatie van de
Drogisten Associatie D.A.. Op ruim
tweeduizend vierkante meter toont
D.A. in samenwerking met vijfen-

twintig levenanciers een breed scala
aan produkten. In het hart van de
presentatie is een baan opgesteld
waarop rollerskaters uit de VS de
nieuwste produkten onder de aan-
dacht brengen.
Voor medisch en maatschappelijk

gebied is er de hoek 'Bij blijven'. De
bezoeker krijgt tips en informatie
van onder andere de Samenwerken-
de Apothekers in Nederland, de
Postbank, de Sociale Verzekerings-
bank, samenwerkende energiebe-
drijven en de Nederlandse Maat-
schappij ter Bevordering van de

Tandheelkunde. Verder zal een aan-
tal deelnemers tekst en uitleg geven
over de beroepsmogelijkheden in de
gezondheidszorg. In het Grand Café
is een royale leestafel neergezet
waar onder het genot van een kopje
koffie de bezoeker zich kan verdie-

pen in allerlei vakliteratuur.
De Huishoudbeurs zou de Huis-

houdbeurs niet zijn als de bezoeker
toch niet iets zou kunnen proeven
van de nieuwste hapjes en drankjes.
Onder de titel 'Smaakmakend genie-

ten' is dit het smakelijke middel-
punt van de beurs. Een primeur is

een paviljoen van meer dan vijfen-

twintig leveranciers van natuur- en
reformprodukten die zich presente-
ren onder de vlag van de Stichting
Biologica. Alle produkten zijn ge-

produceerd volgende de EKO keu-
ringsnormen.
Voor cadeau-artikelen, speelgoed

en huisdieren is de Deltahal inge-

richt. In dit stuk 'Vrijetijdsbeleving'

is ook de Lego Word-show te vinden.

Huis & Interieur:

wonen in stijl

De Huis & Interieur RAI vormt
eigenlijk een apart onderdeel op de
consumentenmanifestatie. Meer
dan honderduizend bezoekers (van
de 382 duizend in totaal) kwamen
vorig jaar alleen voor deze beurs
naar de RAI toe.

Eén van de blikvangers op deze
beurs is de presentatie 'Wonen in

Stijl' in de Zuid- en Westhal. Meube-
len in allerlei woonstijlen staan hier
centraal, met veel aandacht voor de-

sign. Ook de nieuwste trends op het
gebied van verlichting, vloerbedek-
king, gordijnen, jaloezieën en wand-
decoratie komen ruimschoots aan
bod.

Openingstijden

De tentoonstellingsdagen van
de Huishoudbeurs en Huis & In-

terieur RAI zijn van woensdag 25
maart tot en met zondag 5 april.

De openingstijden zijn dagelijks
van tien uur 's morgens tot vijf

uur 's avonds; dinsdag 31 maart
tot en met vrijdag 3 april tevens
van zeven uur tot tien uur 's

avonds.
De toegangsprijzen bedragen

vijftien gulden per persoon.
Jeugd van vier tot twaalf (onder
geleide), houders Pas-65 ƒ 12,50

per persoon, 's Avonds bedraagt
de toegangsprijs tien gulden.
Trein plus toegangsbiljetten zijn

verkrijgbaar op vrijwel alle sta-

tions. Er is een crèche in de Eu-
ropahal voor kleuters van twee
tot acht jaar.

Vertrouwd element is het Woon
theater' in de Europahal, een combi-
natie van informatie en showele-
menten. G.J. Droge (bekend van het
tv-programma Glamourland) is, op
video, gastheer. Hij zorgt, in samen-
werking met een aantal woonredac-
teuren voor een videopresentatie
van diverse woonstijlen.

Speciale aandacht dit keer ook
voor de sfeerverwarming. Een groot
aantal aanbieders van kachels en
open haarden verzorgt een gezamen-
lijke beurspresentatie.
In de Badkamershow zijn acht

'droombadkamers' bij elkaar ge-

bracht in uiteenlopende vormen en
kleuren en variërend van zeer een-

voudig tot superluxe. Bezoekers
kunnen kennis nemen van de nieuw-
ste ontwikkelingen op het gebied
van keramisch sanitair, badmeube-
len, kranen en accessoires. Ideeën
kunnen ter plaatse uitgewerkt wor-
den, want de vereniging sanitairin-

stallateurs VNI is aanwezig met een
computer waarmee badkamers ont-

worpen en uitgetekend kunnen wor-
den. Bovendien kan er ook nog een
kant-en-klare offerte aangeboden
worden.
Voor degenen die overwegen hun

keuken te vervangen of op te knap-
pen, is de Keukenshow een aanrader.
Huishoudelijke apparatuur van
mixer tot (inbouw) afwasautomaat
zorgen voor een compleet beeld.

De tuin wordt meei en moei ge
zien als verlengstuk van de woning.
Een speciaal paviljoen in de Europa-
hal biedt alles wat er maar even te

pas komt voor een tuin en dakterras,
zoals tuinmeubilair, buitenverlich-
ting en tuingereedschap.

Vijf dagen Negen
Maanden Beurs
Vorige week stond op deze ATV-

pagina alvast een voorproefje van
het 'Negen Maanden thema' maar
degene die nog veel meer wil weten,
kan van 1 tot en met 5 april terecht
op de Negen Maanden Beurs. Alles

wat er tijdens de negen maanden
vóór en de periode na de geboorte
van de baby komt kijken is te zien in

de Randstadhal. Meubelen voor de
babykamer, speelgoed en verzor-
gings- en voedingsprodukten. Dage-
lijks is er een modeshow.
Nieuw op de beurs is een presenta-

tie van de Collectieve Kapperscam-
pagne. Hier wordt voorlichting gege-
ven over het in conditie brengen van
het haar van de zwangere vrouw.
De Negen Maanden Beurs is van woensdag 1

t»t en met vrijdag X april dagelijks «pen van
tien uur 's morgens tot vijf uur 's middags en
van /.even tot tien uur 's avonds. Op zaterdag
4 en zondag 5 april is er geen avondopening.
De toegangsprijs is vijftien gulden, 's avonds
kost de toegang tien gulden. De toegangs-
kaarten zijii ook geldig voor de twee andere
beurzen.

Vrolijke mode voor eerste zonnestralen
KLEUREN, dessins, vrolijke prints en strepen zijn belang-

rijk in dit seizoen. Alle mode-ontwerpers hebben zich dan
ook met hart en ziel gestort op de verschillende thema's

die er voor de voorjaar-/zomermode bedacht zijn. De collectie
hangt al goeddeels in de winkels. Het wachten is op de eerste

zonnestralen.

• Zij draagt een wit behaatje met zwarte bloemetjes en kant onder een
katoenen vest. Daarbij een zwart-wit genopt rokje. Hij koos voor een zwart-
wit gedessineerd overhemd Foto c&a Nederland

Grasmaaien kan gevaarlijk zijn

"=5,
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HET MOOIE weer is in
aantocht. Tussen de dor-
re bladeren staan de kro-

kussen reeds in volle bloei en
de in het najaar geplaatste tul-

penbollen laten zich al zien.
En ook het gras gaat na een
korte winterstop weer groeien.
Reden te meer om de tuin eens
onder handen te nemen. Een
lentebericht van de Stichting
Consument en Veiligheid.

Wie iets heeft dat 'tuin' mag heten,
heeft daar vaak een gazon(netje). Is
het een klein gazonnetje dan bewij-
zen handmaaiers daar uitstekende
diensten. Bij de wat grotere gazons
komt de motor-
maaier beter van
pas. Eigenaars
van maaiers zijn

er over het alge-

meen redelijk

van doordron-
gen dat het niet

om volstrekt ge-

vaarloze machi-
nes gaat.

Toch zal het ie-

der nog verba-
zen, dat er jaar-

lijks zo'n dui-

zend mensen in

een ziekenhuis
behandeld moe-
ten worden door
ongelukken met
hun grasmaaier.
Meestal gaat het
om snijwonden

~~

aan handen en
voeten. Maar
ook ongevallen, veroorzaakt door
wegschietende steentjes zijn verre
van zeldzaam. En elk jaar weer lo-

pen mensen een al of niet dodelijk
schok op door hun elektrische gras-
maaier.

Kooptips
Om dergelijke gevaren te voorko-

men is het verstandig een aantal tips

op te volgen. U kunt de tips op twee
manieren gebruiken: als handlei-
ding bij het kopen van een machine
en bij het beoordelen van de machi-
ne die u al hebt. Hier volgen er een
paar:
- Is uw gazon niet groter dan hon-
derd a honderdvijftig vierkante me-
ter en er zijn geen lichamelijke
klachten, kies dan voor een hand-

/AtooiT „,

maaier. U loopt dan minder risico's;

- u koopt wel een motormaaier, let

er dan op dat de messen goed zijn

afgeschermd;
- neem een maaier met een grasop-
vangbak;
- let er op dat de machine makke-
lijk hanteerbaar en wendbaar is;

- motormaaiers moeten een slip-

koppeling hebben;
- ook de uitlooptijd van de motor is

belangrijk voor de veiligheid. Onder
uitlooptijd verstaan we de tijd dat de
messen nog doordraaien nadat de
motor is uitgezet;
- een elektromotormaaier moet een
veiligheidsschakelaar (ook wel 'do-

demansknop' genoemd) hebben, die
de motor automatisch uitschakelt

als hij wordt los-

gelaten;
- een elektro-

motor moet dub-
bel geïsoleerd
zijn uitgevoerd.
Let daarom op
het merkje met
het dubbele vier-

kant;
- het snoer van
de maaier moet
een kleur heb-
ben die goed af-

steekt tegen het
groen van het
gras;
- en een aard-
lekschakelaar
geeft extra bevei-
liging tgen elek-

trokutie. Is uw
meterkast (nog)
niet voorzien
van een aardlek-

schakelaar dan kunt u een losse
schakelaar kopen die u tussen de
stekker van de maaier en het stop-

contact inplaatst.

Dit zijn waardevolle tips voor het
aanschaffen van een grasmaaier.
Maar er zijn meer veiligheidstips die

het risico op een ongeluk verkleinen
zoals: veiligheidstips voor en tijdens
het maaien, tips speciaal voor benzi-
nemaaiers en elektromaaiers en
voor goed en veilig onderhoud. Al
deze tips kunt u nalezen in de bro-
chure 'Grasmaaiers' van Stichting
Consument en Veiligheid.

De brochure kunt u gratis in huis krijgen
door een kaartje te sturen, zonder postzegel,
naar: Stichting Consument en Veiligheid,
Antwoordnummer 17035, 10(11) SL Amster-
dam. Vernield daarbij dat liet gaal om de
brochure 'Cirasmaaiers'.

Illustratie Ton Kooreman

• Mouwloze blazer met kruisban-
den op de rug op een short met
opgestikte zakken

Foto Peek & Cloppenburg

wéelt 12

Rcdacticadrcs ATV: Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2H40 (alleen 's morgens)

Coördinatie: Tmdy Steenkamp
Vormgeving: Paul Husse.

Antartica in Imax
Je gaat er niet voor je lol heen:

!)8 procent van het oppervlak is

met ijs bedekt, zes maanden van
het jaar heerst er duisternis, om
van de sneeuwstormen maar te

zwijgen. Toch is het er schitte-

rend: pinguïns die onhandig
rondwaggelen, maar onder het
ijs als acrobaten door hot water
schieten, kristalgrotten met ijs-

koud blauw water en ijsmassa's-

die een spelletje doen wie de
sterkste is. In het Rotterdamse
Imax-theater is onlangs een film
over Antarctica in première ge-

gaan, die in het befaamde super-
grootbeeld wordt vertoond.
"(Info: 010-4048844).

Onkruid-beurs
Het tijdschrift Onkruid houdt

op 21 en 22 maart in het Rai
congrescentrum de Onkruid-
opleidingen en Gezondheids-
taeurs. De beurs is bedoeld voor
mensen die kennis willen ma-
ken met de beroepsmogelijkhe-
den binnen de alternatieve ge-

zondheidssector. Ruim hon-
derdtwintig scholen, academies
en opleidingsinstituten infor-

meren en adviseren over de uit-

gebreide opleidingsmogelijkhe-
den, zoals bijvoorbeeld yoga,
speyertherapie, shiatsu en ho-
meopathie.
Tijdens de beurs, op zondag

22 maart, vindt er voor het eerst
in Nederland een openbare dis-

cussie plaats tussen vertegen-
woordigers van de Vereniging
tot Bestrijding van Kwakzalve-
rij en vertegenwoordigers van
het 'alternatieve circuit'.

De beurs is zaterdag 21 maart van
twee lot zes uur geopend en zondag van
tien tot zes uur. De openbare discussie
begint zondag om twaalf uur 's mid-
dags. De entree Is f 12,50.

Mee op de fiets

Bij de Fietsersbond enfb is

een nieuwe brochure 'Mee op de
fiets', van baby tot kleuter ver-

krijgbaar. In deze brochure zijn

alle wetenswaardigheden over
het meenemen van kinderen op
de fiets gebundeld. In een bijla-

ge, apart bij de brochure gele-

verd, worden de afzonderlijke
merken fietszitjes besproken.
Zowel ouders met één (meer-

ijdend) kind, twee of meer kin-

deren, als ouders met gehandi-
capte kinderen kunnen nuttige
informatie uit deze brochure
halen.

De brochure is te bestellen hij de
Fietsersbond enfb te Woerden door zes
gulden over te maken op gironummer
30255 o.v.v. brochure 'Mee op de flets'.

• De zogenaamde swagger is weer
helemaal in (en niet alleen voor de
zwangere vrouwen). Leggings heb-
ben in het nieuwe modeseizoen een
druk dessin

Foto ZY Mode B.V.

• Grote, eenvoudige bloemmotie-
ven a la Mary Quant op deze heu-
plange trui met turtlehals. De trui is

gecombineerd met een kort gebreid
broekje van hetzelfde materiaal

Foto Foxy Fashion

KERRIE is een mengsel van specerijen waarvan de samen-
stelling van land tot land varieert. Naast kurkuma of
geelwortel, dat het produkt zijn karakteristieke smaak en

gele kleur geeft, bevat kerrie, chilli, zwarte peper, gember, fene-

griekzaad, komijn, koriander, foelie, mosterd, venkel, enz. Een
bijdrage van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding.

Kerrie

verschilt

per land

Het kerriepoe-
der zoals wij dat
kennen, wordt in
India niet ge-

bruikt. Het is

een waarschijn-
lijk een door de
Engelsen uitge-

vonden imitatie
van de mengsels
die men in India
maakt. Het En-
gelse woord 'cur-

ry' is afgeleid van 'kari' dat in de
Tamiltaal voorkomt en saus bete-

kent. Wat in India wordt gebruikt en
nog het meest op kerrie lijkt, is de
garam massala, letterlijk 'heet
mengsel'. Garam massala bestaat
uit komijnzaad, kruidnagel, zwart
en groen kardamomzaad, zwarte pe-
per, kaneel, wat fenegriek, geelwor-
tel voor de kleur en Spaanse peper
voor de smaak. In tegenstelling tot

kerrie voegt men garam massala aan
het einde van de kooktijd toe.

Kerrie-koolschotel
Recept: Kerrie-koolschotel (voor 2

personen). 700 g aardappelen, 600 g
witte of savooiekool, 15 g margarine,
Vi eetlepel kerrie, 1 ui, 100 g achter-
ham, '/: theelepel sambal, 2 dl half-

volle melk, 25 g geraspte Edammer
kaas, 2 eetlepels paneermeel, noot-
muskaat, peper, zout

Schil de aardappelen, ontpit en
was ze. Kook de aardappelen in wei-

nig water met zout in 25 minuten

gaar. Maak de
kool schoon en
verwijder lelijke

bladeren en de
stronk. Snijd de
kool in repen en
was de groente
in een vergiet.

Verwarm vijf

gram van de
margarine en
fruit hierin de
kerrie zacht.

Voeg de kool toe met water en zout.

Stoof de kool in vijftien minuten
gaar. Maak de ui schoon en snijd

hem klein. Snijd de ham in blokjes.

Fruit de ui en de sambal in de rest

van de margarine glazig.

Bak de blokjes ham kort mee.
Warm de oven voor op 175°C. Breng-

de melk aan de kook. Giet de aardap-
pelen af en stoom ze droog. Stamp
de aardappelen fijn. Roer ze met de
melk tot een smeuïge puree. Maak
de puree op smaak met peper, zout
en nootmuskaat. Doe de kool in een
ovenvaste schaal en schep het ui-

hammengsel erop. Dek dit af met de
aardappelpuree. Laat de schotel in

de oven in twintig minuten heet wor-
den en lichtbruin kleuren.
Per portie: 2000 kJ (480), 26 g eiwit,

15 g vet, 58 g koolhydraten.
Menusuggestie: gevulde champig-
nons, kerrie-koolschotel.

Voor vragen over voeding kunt'u op werk-
dagen van iwaalf tot vier uur de Voedingste-
lefoon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: 07(Kt510X10.

Kruiswoordpuzzel
Welk woord kunt u maken

met de opgegeven letters: 24-

51-61-41-30-42-55-5-12-10-63-65-

67?

HORIZONTAAL: 1 drank; 8 am-
bacht; 12 priesterkleed; 13 rolletje;

14 onbep. hoofdtelw.; 16 zuivelpro-
dukt; 17 loopvlak; 18 per procuratie;
19 nachtroofvogel; 21 nummer; 22
alleenzang; 23 slangvormige vis; 24
onbarmhartig; 26 deel van het ge-

zicht; 27 ontvlekkingsmiddel; 29 riv.

in Utrecht; 30 babbelaar; 32 betrek-
king; 34 manuscript; 36 bijw.; 38
smalle weg; 39 waterstand; 41 callus;

42 kleur; 44 voorz.; 45 elasticiteit; 47
chem. symbool; 49 vogel; 51 de geza-
menlijke delen; 53 gevolg; 56 boom;
58 onderkomen; 60 papegaai; 61 afge-

knotte boomstam; 63 lokspijs; 64 het
doel treffend; 66 de oudere; 67 troef-

kaart; 68 namelijk; 69 drank; 70 ver-

gevorderd in tijd; 72 bolgewas; 73
lichaamsdeel; 74 drinkbeker; 76 op-

rechtheid; 77 atmosferisch ver-

schijnsel.

VERTICAAL: 1 kleur; 2 heilige; 3

japon; 4 hert; 5 vervelend; 6 schut-
sluis; 7 paardeslee; 8 waterschei-
ding; 9 doortochtgeld; 10 bestaat; 11

bedrieger; 13 heks; 15 vr. munt; 17

gebied; 18 gereedstaand; 20 niet-des-

kundige; 22 soort stof; 23 dakbedek-
king; 25 struisvogel; 26 vogel; 28 laag-

tij; 30 onderricht; 31 vorm; 33 dans;
35 vogelveer; 37 loopplaats; 40 trap-

per; 43 snaarinstrument; 46 vrucht;
48 deel van een fiets; 50 schaakfi-
guur; 52 zangnoot; 54 opdracht; 55 en
andere; 57 zangvogeltje; 59
schreeuw; 61 vette stof; 62 blank van
een zwaard: 65 zangstem; 66 Jap.
drank; 69 plantje; 70 dik en plomp;
71 strookje; 73 internat, org.; 74
chem. symbool; 75 schoolvak.

Oplossing puzzel vorige week: par-

'keermeter.
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VECTRA: OOK MET
TURBO-DIESELMOTOR
De Opel Vectra is met ingang van
heden ook leverbaar met een nieuw
ontwikkelde Turbo-Diesel motor,
voorzien van katalysator. Deze
nieuwe krachtbron is door Opel en
Isuzu samen ontwikkeld, om het van
oorsprong Japanse ontwerp volledig

geschikt te maken voor de
omstandigheden in Europa.

De Vectra TD is leverbaar vanaf
ƒ40.950,- in de GL versie.

De dieselmotor is ook leverbaar in

andere Vectra modellen.

De 1.7 turbo-diesel motor is voorzien
van een Bosch brandstof-inspuit
systeem, een watergekoelde
turbocharger en een luchtgekoelde
intercooler, waardoor de temperatuur
van de aangezogen lucht wordt
gekoeld tot een maximum van 70
graden Celsius. Hierdoor wordt een
optimale cilinder-vulling gerealiserd.

Een nieuw, elektronisch geregeld,
snelwerkend gloei-systeem kent twee
stadia, waardoor de loop van de
koude motor rustig verloopt en de
rook-ontwikkeling gering is.

Bij temperaturen beneden de 20
graden duurt de voorgloeiperiode
slechts 3,5 seconden.

Tevens wordt de gloeibougie
gedurende 6 minuten na de koude
start geactiveerd tot een snelheid van
18 km per uur.

De topsnelheid van de Vectra TD
bedraagt 176 km per uur; acceleratie
van tot 100 km per uur is 14,5
seconden.

Klaar voor een proefrit bij Rinko:

DE RENAULT EXPRESS BESTEL EN DE CLIO

Zuiver van lijn, een vormgeving die

aanspreekt, een zeer actueel model . .

.

kunst en functionaliteit verenigd in

het dagelijkse straatbeeld.

Nieuwe schildbumpers, nieuwe halo-

geen koplampen, nieuwe grille, nieu-

we stootlijsten op de zijkanten . . . door

zijn unieke stijl verenigt de vernieuw-

de Renault Express, als Bestel, als

Combi of als Break, esthetische en so-

lide kracht met praktische bruikbaar-

heid.

Met het hoge nuttige laadvermogen,

de nog verder verbeterde motoren, de

verhoogde functionaliteit met de in-

troductie van de standaard of als extra

leverbare achterklep en het aanbod
van haast ongekend comfort verho-

gende extra's, bewijst Renault met het

nieuwe Express gamma midden in het

dagelijks leven te staan.

Wie gezond, royaal en vriendelijk is,

gaat het vanzelfsprekend voor de

wind.

Geheel in overeenstemming met zijn

robuuste karakter gaat de nieuwe Re-

nault Express de problemen niet uit

de weg. Afhankelijk van de gekozen

uitvoeringen biedt hij verschillende

laadvermogens, van 570 kg tot zelfs

768 kg, en met een laadvolume van

maximaal 2.60 m 3 is de Renault Ex-

press gewoon geschikt voor elk kar-

wei. Hij staat klaar voor elke klus,

dankzij de als extra leverbare houten

laadvloer, die is voorzien van vier be-

vestigingsringen, waaraan de zwaarste

stukken kunnen vastgesjord.

Een schijnbaar tomeloze energie, een

kracht die alles meesleept wat op zijn

weg komt en bergen kan verzetten.

De motoren van het nieuwe Renault

Express gamma hebben een storm te-

weeg gebracht in de wereld van de

bestelwagens.

Twee motoren, boordevol nieuwe
ideeën, maken hun opwachting. De
'Energy' motor van 1390 cm 3 met zijn

royale vermogen van 80 pk.

En de nieuwe van 1870 cm 3 met 65 pk,

uitblinkend in kracht en zuinigheid.

Ook omvat het Renault Express

gamma een 1237 cm3 benzinemotor

en een dieselmotor van 1595 cm 3
, elk

met een vermogen van 55 pk.

Hij komt van een stille, onopvallend

verfijnde wereld, een ware voedings-

bodem voor elk talent.

De nieuw Renault Express heeft meer
troeven achter de hand en zijn passa-

giers kunnen in alle rust genieten van

zijn geraffineerde comfort. De stan-

daard met hoofdsteun uitgeruste stoe-

len zijn in harmonieuze kleuren be-

kleed met fraai kunstleer of met stof

(extra).

De bestuurdersstoel heeft een ver-

stelbare rugleuning; de stoel voor de

bijrijder kan worden gekanteld en naar

voren geklapt om de laadruimte ge-

makkelijk te kunnen bereiken en ook

het vervoer van lange goederen moge-
lijk te maken.

Wat de
Renault Clio Fidji zo

kleurrijkmaakt
Hetzijn de extra's die'tdoen.

De Clio. Pittig, wendbaar, comfortabel en zuinig in verbruik.

Kortom: een razend aantrekkelijke Renault. Zeker in de kleurrijke Fidji-uitvoering. Want die

is voorzien van een groot aantal extra's. Zodat er niets te wensen overblijft...

mpw^

Standaard extra's.

• uitklapbare zijruiten achter in de drie-deurs uitvoering • speciale bekleding van stoelen,

hoofdsteunen en portieren • blauwe strip in bumpers en op de flanken • ingebouwde luidsprekers in

het dashboard • leverbaar in vier uitgesproken kleuren: frambozen rood, kobaltblauw, arctic wit

en zwart nacré metallic verni

Leverbare extra's.

• metaalkleur • in delen necrklapbare achterbank • Renault radio/oissettespeler

(maar liefst 4x6 watt sterk) • comfortpakket: elektrisch bediende zijruiten vóór en centrale

portiervergrendcling met afstandsbediening

De laatste keer dat u
wakker ligt van uw

autokosten, is de nacht vóór

u een Peugeot 309 koopt.

Volgens de Consumentenbond is

de Peugeot 309 de meest econo-

mische auto in z'n klasse. Een bij-

zonder rustgevend idee, zulke lage

autokosten.

En de vier modellen hierboven

kunnen nog méér voor uw nacht-

rust doen. Zoals links de 309 1.1.

met een 60 pk (44,1 Kvv) benzine-

injectiemotor en een prijs vanaf

ƒ25.305,-.

Of de 309 Select. Vanaf ƒ 27.480,-,

incl. ƒ2.205,- voordeel op de ex-

tra's: een glazen schuifdak, wis/

was installatie achter en vernis-

metaallak.

Dan: de 309 Flus. Vanaf ƒ 27.480,-

incl. ƒ1.800,- voordeel op een do-

zijn extra's, waaronder: ruitewis-

sers met intervalschakelaar, in

twee delen neerklapbare achter-

bank en elektronische toerentel-

ler.

De 309 XS tensiotte, is er vanaf

ƒ29.425,- en biedt een nog langere

opsomming aan uitrusting. Van
turbine wielplaten tot achterspoi-

ler, van speciale bekleding tot

kuipstoelen. Van sportstuur tot

getint glas rondom.

Wilt u ook geen moment meer
wakker liggen van uw autokosten,

kom dan bij ons langs.

Veel accessoires cadeau tot

een bedrag van ƒ 1.000,- bij

de Peugeot 106 en 205.

Want als u tussen nu en 1 april

1992 bij ons een Peugeot 106 of

205 personenauto aanschaft èn re-

gistreert, dan hebben we een bui-

tengewoon fraai aanbod voor u. U
mag dan namelijk gratis accessoi-

res voor uw Peugeot 106 of 205

uitzoeken. Om precies te zijn tot

een bedrag van maar liefst

ƒ1.000,-, hetgeen inclusief BTW
en montage is.

Tevens kunt u bij ons rijden tot 1

september en dan pas betalen.

De Peugeot 106 en 205 is van

zichzelf al een mirakels maatje.

Maar tijdelijk is het rijden in een

106 en 205 wel extra mirakels.

Want als u tussen nu en 1 april

1992 bij ons een Peugeot 106 of

205 personenauto aanschaft èn re-

gistreert, dan kunt u kiezen.

U kunt hem dan nu halen en pas

op 1 september van dit jaar beta-

len.

Of, als u dat liever heeft, een le-

ning met een bijzonder lage rente

(vanaf 8,9% effectief op jaarbasis

over de eerste ƒ10.000,- bij een

looptijd van 24 maanden).

DE NIEUWE VOLKSWAGEN VENT0:
Frisse wind in de middenklasse

Met de Vento presenteert
Volkswagen een nieuwe, vierdeurs

limousine, die zich plaatst in de
middenklasse. In het
Volkswagenprogramma past de
Vento tussen de Golf en de Passat.
Het concept van de 4,38 meter lange
Vento werd volledig aangepast aan
de hedendaagse wensen van de klant

in deze klasse. Dit geldt voor het

comfort, de uitrusting en de motoren,
evenals voor de steeds belangrijkere

criteria van veiligheid en
verdraagzaamheid.

Het veiligheidsconcept

Het in de Volkswagen Vento als

meeruitvoering gepresenteerde
systeem van
driepunts-veiligheidsgordel met
ajrbag aan bestuurders- en
bijrijderskant, betekent de op dit

moment hoogste passieve
veiligheidstechniek die geschikt is

voor seriefabricage.

De Vento, een auto met een klassieke

kofferruimte, is het jongste voorbeeld
van een automobielgeneratie, waarbij

veiligheid een gevolg is van een
doordachte constructie.

Ook in het interieur werd veel gedaan
voor de veiligheid van de inzittenden.

De veiligheidsgordels vóór en achter
zijn in hoogte verstelbaar. Aan de
bestuurderskant voorkomt een
afrolbegrenzer dat de gordel te ver
afrolt bij een ongeluk. Daardoor
wordt het gevaar, dat de bestuurder
met het hoofd tegen het stuurwiel aan
slaat, verminderd.

De veiligheidsstuurkolom biedt met
een inschuifmogelijkheid van 170 mm
veel deformatieruimte. Daardoor
wordt de verschuiving van het

stuurwiel in de richting van de
bestuurder aanzienlijk verminderd.

Milieuvriendelijk concept

De met de nieuwe Golf voor het eerst
ingeslagen weg naar een volledig

voor recycling geschikte auto, wordt
met de Vento consequent verder
gevolgd. Bij het plaatstaal

functioneert materiaalterugwinning
en het hergebruik al lange tijd bijna

volledig. Ook voor de
niet-ijzerhoudende metalen bestaat
een goed functionerende kringloop
van grondstoffen.

Alle toegepaste kunststoffen kunnen
probleemloos opnieuw worden
gebruikt. Beslissend voor een zo
mogelijk volledig hergebruik van
kunststoffen uit de auto is de
geschiktheid voor recycling van het
gebruikte materiaal. De voor de
Vento gebruikte kunststoffen zijn

volledig" op grond van deze
overweging gekozen.
Voor een latere, economisch
verantwoorde demontage van de
Vento, is de moderne techniek in de
vorm van moduulmontage van
geprefabriceerde onderdeelgroepen
(zoals de portieren, het dashboard, en
de voorzijde van de auto) heel nuttig.

Het spuitwerk van de Vento voldoet
aan de hoogste eisen van
milieuverdraagzame
automobielproduktie. Volkswagen
heeft in de fabriek in Wolfsburg, waar
de Vento wordt gebouwd, voor bijna

een miljard DM een lakspuiterij met de
modernste techniek gebouwd. Deze
installaties voorzien de carrosserieën
van een kwalitatief hoogwaardiger
laklaag, maar zijn vooral veel minder
belastend voor de mens, de lucht en
het water.

Op 3 april staat de Vento bij

Auto-Beckeringh in de showroom.

Fiat presenteert de Skyline-serie ne 3d kost ƒ24.200,-
ƒ25.250,-.

de vijfdeurs

Het programma van Fiat wordt uitgebreid

met de speciale serie Skyline-modellen: de
Panda, Uno, Tipo en Tempra worden voor-
zien van enkele bijzondere accessoires, die

een opvallende meerwaarde aan de auto's
geven. Alle Skyline-modellen zijn voorzien
van een open dak, in de carrosseriekleur

meegespoten buitenspiegels (behalve de
Panda) en bumpers, en een speciale stri-

ping.

De Skyline-serie vormt het middelpunt op
de voorjaarsshow, die van 12 tot en met 23
maart bij alle Nederlandse Fiatdealers
plaatsvindt.

Hoewel de gehele serie dezelfde naam Sky-
line draagt, zijn de kenmerken van de vier

modellen verschillend. De Panda Skyline
heeft een dubbel opvouwbaar open dak van
stof, waardoor zowel de inzittenden voor-
als achterin van frisse wind en zon kunnen
genieten. Deze Panda heeft tevens getint

glas. een in de carrosseriekleur gespoten

grille en brede 155/70 banden. Het interieur

is voorzien van een afwijkende binnenbekle-
dïng in rood met blauw & groen en een spe-
ciale vloerbedekking.
De Panda Skyline, die is gebaseerd op de
1000 CLX, is leverbaar in twee metallic

kleuren en in zwart. De meerwaarde van de
Skyline is ƒ 1 .850,-maar de consument be-
taalt slechts ƒ 300,-: de prijs van de Panda
Skyline bedraagt derhalve ƒ15.650,-.
De Uno Skyline, die is gebaseerd op de 1 .4

S in 3- en 5-deurs uitvoering, heeft een
schuif/kanteldak, centrale deurvergrende-
ling, elektrische ruitbediening voor, een le-

deren stuurwiel en versnellingspook en een
in twee delen neerklapbare achterbank. De
wieldoppen en miniskirts stammen af van
de Uno SX. De Uno Skyline is leverbaar in

vijf metallic kleuren.

De meerprijs bedraagt slechts ƒ 950,- terwijl

de extra's een consumentenwaarde verte-

genwoordigen van ƒ4.550.-. De Uno Skyli-

Radio/cd-speler
Ook de Tipo Skyline is een opvallende ver-

schijning: de brede 14" velgen met 165/65
banden met de wieldoppen van de Tipo SX
geven de auto een bijzonder aanzien, het-

geen wordt versterkt door de in de carros-
seriekleur meegespoten bumpers en bui-

tenspiegels.

De Tipo Skyline heeft een gedeelde achter-

bank, getint glas, speciale bekleding en
dichte hoofdsteunen. Bovendien wordt de
Tipo Skyline geleverd met een Philips ra-

dio/cd-speler, luidsprekers en een antenne.
Vanzelfsprekend heeft ook deze Skyline
een schuif/kanteldak.
Dit model is gebaseerd op de Tipo 1 .4 i.e.,

waarvan de prijs met ƒ800,- wordt ver-

hoogd tot ƒ 26.550,- terwijl de consumen-
tenwaarde van de accessoires ƒ 4.800,- be-
draagt. De Tipo Skyline is in drie metallic

kleuren en in wit leverbaar.

De laatste in de serie is de Tempra Skyline,

gebaseerd op de 1 .6 i.e. Tot de standaard-
voorzieningen behoren een toerenteller,

metallic lak, getint glas, speciale bekleding,

een digitaal klokje en lichtmetalen velgen
met 185/60 HR14-banden. Het schuif/kan-

teldak in de Tempra Skyline is elektrisch be-
dienbaar.
De prijs van de Tempra Skyline, die in twee
metallic kleuren wordt geleverd, is ƒ 1 .000,-

hoger dan de basisprijs, een gering bedrag
gezien de consumentenwaarde van
ƒ5.500,- voor het complete pakket. De
Tempra Skyline kost ƒ30.850,-.
Alle Skyline-modellen zijn in beperkte opla-

ge leverbaar, de Uno vanaf eind april, de an-
dere versies met onmiddellijke ingang.

Autobedrijf Zandvoort b.v.

Kamerlingh Onnesstraat 23
2041 CB ZANDVOORT

Tel. 02507-14580 FAX 02507-17434
Geopend maandag t/m vrijdag 7.30 tot 17.00 uur

Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7.30 tot 17.00 uur

PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG.

uw Peugeot dealer:

1/tversteege.
WJmmm'autobedrijf

Pakveldstraat 21,

Postbus 126
2040 AC Zandvoort
tel. 02507-12345

e

21 van lent opel

" zandvoortWU^
Kam. Onnesstraat 15 2041 CB Zandvoort

Telefoon 02507-1 5346

Audi

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

tel. 02507 - 14565

Curiestraat 10, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL. SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-16646
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Autorubriek SHOWROOM verschi|nt elke week in alle

edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6Ó58686. Fax 020-665632 1.

Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131

Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Audi

AUDI 100 CC, 2.3 inj„ b.j. '87,

APK 3/'93, i.z.g.st., inruil mog.

ƒ 14.500. Tel. 020-6340798.

• Bewijsnummers van een ge-

plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe-

gezonden als u dat bij de op-

gave van de advertentie ken-

baar maakt. De kosten daar-

voor bedragen ƒ3,-

BMW

Asmoco
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-sene

bj. '83 t/m '91

Inruil/leasing/fmanciering

020-6943093

Chevrolet

T.k. Chevrolet Malibu, m '80,

metal. blauw, LPG, V.6, auto-

maat, ƒ2250. Tel. 075-354513.

„SHOWROOM"
Postbus 156,

1000 AD Amsterdam

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Citroen

Occasion Centrum
het importeursfiiiaal b.a.

XM 2.0 Amb., 6-'91, grijs met., nw.pr. ƒ 71.700 . . nü ƒ56.500
XM 2.0 Amb., 3-'90, grijs met., nw.pr. ƒ67.700 . . nü ƒ42.500
XM 2.0 Conf., 3-'90, wit, 78.000 km nü ƒ42.500
XM V-6 Amb., 2-

'91, grijs metall., nw.pr. ƒ84.100 nü ƒ 64.500
XM V-6 Amb., 1-'91, rood metall., 32.000 km ƒ63.500
XM V-Amb., 3-'90, rood metall., 60.000 km ƒ47.500

BX 14 RE, 8-'87, grijs, 36.000 km ƒ 12.950
BX 16 TRi, 3-'88, 29.000 km ".

. . ƒ 18.950
BX 19 TZL, 8-'90, blauw metall., 33.000 km ƒ27.500
BX 16 Tri 5-

'88, blauw metall., 65.000 km ƒ 17.950
BX 19 GTi, 6-'90, zwart, 46.000 km ƒ29.950
BX 19 GTi 16-V, 1-'90, zwart, 22.800 km ƒ36.500

AX 11 First, 10- '91, wit, 7500km ƒ15.950
AX 11 TGE, 3-'90, 5-drs„ bruin metall., 58.000 km . .ƒ14.750
AX 11 TGE, 9-'91, grijs metall., 10.000 km ƒ17.250
AX 10 E, 10-'88, 54.000 km ƒ9.9500
AX 11 Plaisir, 6-'91, wit, 10.000 km ƒ14.500
AX 11 TRE, 10-'88, 5 deurs, wit, 44.000 km ƒ 12.950

ZX Volcane, 8-'91, rood ƒ32.950

Citroen Amsterdam
CITROEN NEDERLAND B.V.

Stadionplein 1, 1076 CE A'dam, telef. 020-5701250

AX GT mj. '89, 30.000 km, rood,
vr.pr. ƒ 16.000,-. Inruil mogelijk.

Tel.: 075-163008.

BX GTI, '88, 80.000 km.,

ƒ 17.500,-

Tel.: 075-163008.

rood,

Visa 17 RD '87, blauw. Vr.pr.

ƒ8.750,-. Tel.: 075-163008.

HH. h , tegen mruilprijs BX 16

RE Montreux, grijs met., I m.

wielen, zonw. glas, LPG-o.b., 6-

'89, ƒ 13.500. BX 16 RE, LPG,

wit, 1-'89, ƒ 12.500. BX 16 TRi,

LPG, 3-'89, ƒ 12.500 BX 16 RE,

LPG, wit, 9-'88, ƒ9950. BX 19

TZD,1-'90,/ 17 500. BX 16 TRi,

zwart, LPG, 11-'88, ƒ9950.
Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam.
Tel. 020-6627777/6627797.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6.

APK klaarmaken tegen gered,

pnjz Verk. van losse onderd

Tel 020-6680820 en 075-702625

Van part. BX Cannes, wit, aug.

'90, 15.000 km, als nieuw,

ƒ17.950,-. Tel.' 075-351723.

Daihatsu

Daihatsu Rocky Hardtop Die-

sel, grijs kent., DX Jeep, APK,
wit, bj. '84, i.z.g.st. ƒ 8750,- Tel.

020-6105478.

NIEROP ook voor uw (nieuwe)

DAIHATSU. Occasion v.d.

week: Cuore TG, km 28000,
'89 Vancouverstr. 2-12,

A'dam-west, 020-6183951.

• Met 1 in 3 MINI's bereikt u

alle lezers van Het Parool,

Trouw en de Volkskrant.

Vraag naar de mogelijkhe-

den.

Fiat

FIAT PANDA 1000 CL i/e.

(1989) APK tot.apnl 1993! Prijs:

ƒ8000. Tel. 020-6257629.

Fiat Panda, b.j '84, goede st.,

APK, okt. 92, sportvelg, 80.000

km, ƒ3250. Tel.: 02507-15260.

FIAT PANDA, b.j. '84, Lpg.

Nieuwe Apk. ƒ2950.-.

Tel.: 02990-37825. '

Rat TEMPRA 1.6 i.e„ wit,

wegens auto van de zaak,

jan '91, 21500 km, incl. trek-

haak/allesdrager, vaste prijs

ƒ24.000. Binnenslaper.

Tel. 020-6977482.

Fiat Uno 60 S, b.j.

Nwe Apk. ƒ 5950.-.

Tel: 02990-37825.

i.pr.st.,

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A.Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

T.k. Rat Panda b.j. '84 APK 1-

'93. Goede staat, nwe. rem-

men ƒ2500. 020-6311343.

Ferrari

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng-

de.Lincoln's 7,85 m. lang, wit

en blauw, type '91. Bel

Meijers BV: 030-444411.

•AUTO GEZOCHT?
KIJK IN DE

1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES
AUTO TE KOOP?
PLAATS EEN

1 IN 3 MINI-ADVERTENTIE

ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ55,- per dag

incl BTW en verzekering

en oa BX en ZX
Tel. 020-6932750

S. Stevinstraat 12a, A'dam

BX16TZI,36000km,/ 17.500,

Inruil en garantie mogelijk.

075 - 163008

Ford

Camper Ford Transit bj '82,

100% APK, mrt '93, vakantie-

klaar. ƒ 6950. 02507-18486.

Fiesta 1.1 Cheers bj. 03-'91

Escort 1 6CLX 04- '91. Escort

1.4CL 01-'91. Escort 1.4CL07-
'91. Sierra 2.0i Cl 03-'93. Sierra

2.0 CLX Cosworth uitv. 07-'90

Albers autobedrijf 02963-1767.

Ford Escort Ghia, uitvoering

1982 in zeer goede staat,

ƒ 4.250. Inl 06 52 832502.

Ford Fairmont, bj. '79, LPG,
i.z.g.st., APK '93 ƒ 1950,- tel.

020-6105478.

Ford Granada V6, '82

AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel.: 02902-1697/1981.

Ford Sierra 2.0 V6, b.j. '84. LPG,
5 drs., APK 8-'92, pr ƒ7500.
Tel. 02982-4731, na 17 uur.

HH. h., tegen mruilprijs: Ford

Scorpio 2.0 CL, 5-drs., LPG, 6-

'89, ƒ17.500. Sierra 2.3 GL,
LPG, 5-drs., 5-'85, ƒ5750 Es-

cort 1.3 L, 3-d„ LPG, 8-'83,

ƒ4250. Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam. Tel.

020-6627777.

Honda

Honda Accord Sed. EX, m'85,

4drs., rood, met APK, als nw.

ƒ5450,- 020-6105478.

Hyundai

Over garantie gesproken

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
020-6310615.

Meer Garage
HYUNDAI DEALER.

Ook voor uw
OCCASIONS

: Linnaeuskade 5-7,

Amsterdam .

•

020-6929548

• „SHOWROOM" verschijnt

huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving.

Lotus

LOTUS ELITE
4-cilinder Chapman, '76,

motor gereviseerd, als nieuw.

AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel.- 02902-1697/1981.

Mazda

Haarlemmermeers grootste

Occasioncentrum

Hartgerink en Klomp
Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp

(Industrieterrein Noord)

Telefonische informatie 02503-20129/36644

Mazda 323 Sedan 1.7 diesel

aug. '88, 93.000 km, perfekte

st. APK 03-'93, metall. I.groen.

Pr. ƒ12.500. Tel. 02977-42014.

Mazda 't Amsterdammertje,
Amstel 340, t.o. Carré.

Tel. 020-6236491.

Van maandag t/m vrijdag van

8.00 tot 18.00 uur.

T.k. Mazda 626, 1.6 LX 8 jr.,

LPG, zonnedak, trekhaak,

Vr.pr. ƒ 4200. Tel. 02979-84707.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel. 020-6433733.

J. LANCKER BV MITSUBISHI
occasions 3-24 mnd. garantie.

Weesp tel. 02940-16619.

• „SHOWROOM" verschijnt

huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving.

> ff' ^•/^èg|ÉSB?^^^l^'!ïsaaü

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een kgper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat o te bieden heeft?

Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u

contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.

In Het Parool en in de'maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752 500
exemplaren.

Geefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal

'

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

Naam:

Adres:

Postcode + Plaats:

Telefoonnummer:

=3-f
4 dagen zo'n 752.500

vonkende verkoop-
contacten.

. Handtekening:

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
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Autoverhuur

Toyota

BROUWERTEK^ü^
Amsterdam Oud 2 2e Jan Steenstraat 42 48 tel 020 6763829

Amsterdam Noord Hamerstraat 3 15 tel 020 6360401

Starlet 1 3 DX 12 V, aut km
56000 1e eig /9 250
VOLVO NIEROP 020 6183951

Toyota Conna Stationwagen
aut b] 83 eerste eigenaar
APK april 93, 02990 43687

Toyota Starlet bj 85 grijs ken
teken km 81000 ƒ4 900
Tel 020 6012318 6475553

1 k weg vert buitenl Toyota

Corolla DL, aut 78 APK 3 93

/ 1250 Tel 02990 47980

Toyota Celica 2000 Liftback,

in 81 APK rijdt perfect

ƒ 1750, tel 020 6105478
2e serie

Volvo

Volvo Nierop
OOK voor uw VOLVO occasion

340 1 4 3 drs km 20000 89
340 I 4 3 drs aut km 40000
89
340 1 4 5 drs aut , km 60000
QO

360 GLS 2 sedan, 85
440 GL LPG o b , km 80000, '89

440 GL km 40000, dec 88
740 GL aut , km 98000, diverse

extra s, nov 88
740 GL LPG div extra s, 89
740 GL, km 110000 diverse

extra s nov 87

340 DL 5-drs diesel, km
140000, 86, / 7 750

VANCOUVERSTRAAT 2 12

AMSTERDAM WEST
(bij Jan v Galenstraat)

020-6183951

Volvo-occasions

± 35 in voorraad
oa
Volvo 740 GL stationcar,

bj okt '89, 103 000
km ,d blauw, ƒ37 500,-

Volvo 240 GL, bj '88, wit, LPG,
82 000 km, ƒ25 950,-

Volvo 440 GLE, st bekr , bj '89,

d rood met

,

35 000
km

, ƒ 23 750
Volvo 440 DL, bj dec '90, wit,

1 1 000 km ,
• ƒ 24 500,-

Volvo 340 GL, bj '90, 22 500
km

,
rood, . ƒ18 950,-

Citroen BX 1 6 TRS automaat,
96000 km, wit, . ƒ 9950

Van Vloten

Amsterdam
Uw volvo-dealer

Meeuwenlaan 128
Tel 020-6369222

Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf

Rijscholen

1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les

Michel geeft les in div talen

020-6853683, bgg 6181775,
03240-21238 en 02990-34768

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'

1e 10 lessen a ƒ 32 per uur

Gratis halen en brengen
Tel A'dam 020-6942145

Autorijschool Ferry

1e 5 lessen voor ƒ 147,50

Tel 020-6932074

AUTORIJSCHOOL NOVA
(lid BOVAG) '

SPOEDCURSUS ƒ895
incl examen

Les 60 mm ƒ 45,00

Bel info 020-6464778

Celie 1e 10 lessen ƒ 42,50 p u

Spoedcursus ƒ 1565,- Theorie
proefex gratis 020-64 1 6607

Verkeerschool VERONICA
Bovag erkend Les auto +
motor ƒ32 per 45 min

,
per 60

min ƒ42,50 020-6656955

Volkswagen

V W - en AUDI-specialist

BAAS
Voor nieuwe en gebr auto's

Jacob van Lennepkade 295
Tel 020 6183855

GOLF GL '79, APK nov. 1992,

price ƒ 1750 Tel 020-6961107

Te koop VW Golf Diesel

115 000 km 5 drs ƒ9950
Tel 02503-13728

Tk VWGolf 1600 LX nov '83,

Regat blauw APK nov '92,

GTI int izgst Vrpr ƒ6250
Tel 020 6835417 na 18 uur

VW Gol' Diesel nov '85, wit,

153 000 km, trekh APK nov

92 ƒ8000 Tel 02503-27319

VW Golf, MX, '81, LPG, nwe
Apk, puntgaaf, rijdt prima

ƒ 1950 - Tel 02990-37825

VW POLO '86, 80000 km ,
APK

groen met , hele mooie auto

AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel 02902-1697/1981

AUTO

de krant helpt

u op weg

Autofinanciering

en verzekering

Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart bet

Alle verz CELIE 020 6416607

Bei 020 6416607 Vergelijk 1

Voordeel kan zijn WA ƒ200
,

WA+ ƒ400, ,
All Risks ƒ 700,-

Verlies in 1e 36 maanden tot

ƒ 8000, Gratis auto tijdens

reparatie Celie alle verz geld

leningen en hypotheken

Bij

Ouke Baas
niet duur!!!

Studenten 10 % korting

- auto ambulance & oprijauto

-9 pers bussen en pick-up's

Avond- en nachttar
bestelwagen afhalen na 17 30
uur en de volgende morgen

om 8 00 uur retour

tegen 4 uur tarief

020 6794842, 020 6908683

BLOKSMA RADIATEUREN
warmtewisselaars, Kapoeas-
weg 17, A'dam, 020 6148385

Service en
Reparatie

APK + grote beurt va ƒ 299 •

DIESELSERVICE,
brandstofpompen, verstuivers,

cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,

Industrieweg 27, Duivendrecht,

Tel 020-6980639

Autosloperijen

Autosloperij A de Liede

Neem geen risico orig

PTT-vrijwanng RDW
(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020-6198691

Centerparts
vraagt sloop- en schadewa-
gens Origineel RDW -vrijwa-

ring De hoogste prijs en geen
risico Tel 6107942 of 6107946

APK KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak

Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle

merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435

Het HOOGSTE BOD'" Bel

voor vrijblijvende prijsopgaaf

Loop, sloop en schadeauto's
m vrijwaring Tel 020 6754193

Algemeen

COMPANY CARS

Croma SX 5-
'91, antraciet, 9000 km, l.m velgen, normale prijs

ƒ 49 500, nu / 39 500,

Tempra 20 ST 8- '91, rood, 7000 km, el schuifdak, el ramen, m
deelb a -bank, I m velgen, breedstralers, normale prijs/44 000,-

nu ƒ 36 500,-

Tipo 14 S 11-'91, blauw/groen met, 6000 km, normale prijs

/ 30 000,- nu ƒ 26 000,-

Croma SX 10 '90, antraciet, 54 000 km, LPG, ƒ29 500,-

Tipo 20 GT 1-91, blauw met , 16 000 km, ƒ28 500,-

Tipo 1 6 4-'89, wit, 32 000 km ƒ 23 500,-

Tipo 1 7 Diesel, 11 -'90,
I blauw met , 24 000 km ƒ24 500,-

Ritmo 60 CL 9-
'86, Wit, 120 000 km ƒ4 750,-

Panda 4X 4 6 '88, wit, 29 000 km, dubbelsunroof ƒ 14 750,-

Seat Marbella GL 4-89, zwart, 35 000 km, sportuitvoennq
ƒ11750,-
Peugeot 405 GR 1-'89, wit, 69.000 km ƒ 19 750,-

Sierra 1 8 7-'89, mercury grey, 37 000 km, getint glas, schuif/kan-

teldak ƒ21750,-
Tevens keus uit + 50 andere occasions

GEBR. HAAKER B.V.
Off FIAT-DEALER in BADHOEVEDORP

Info 020 - 6594859

AUTO SERVICE
WETTER

Subaru-Lada dealer
Al onze occ boven ƒ 3 000,-'

6 tot 12 maanden garantie

LADA Samara 1 3, 5-drs
'89

/ 11 250,-

LADA 2105 1 5, '86 ƒ 2 950,-

LADA 1200 S, '87 ƒ 3 750,-

SUBARU Mini Jumbo DL, 4-

cyl
,

'90 ƒ 10 500,-

SUBARU Coupe 1 6 GL, LPG,
'86

. . ƒ 10 950,-*

SUBARU Justy 1 0,
'88

ƒ 9 850,-

HONDA Accord Aero deck 2
EX, LPG, '88 ƒ19 750,-

TALBOT Horizon 1 5,
'85,

ƒ 3 250,-

BMW 320, '82
[ 4 750,-

Zwanenburgerdijk

503,

Zwanenburg. Tel.

02907-6572

± 15 Auto's van ƒ300,- t

ƒ 1000,-, met APK, Zuideraker-
weg 83 (Oranjehek) A'dam Os-
dorp, 020-6105478

± 30 Auto's van ƒ 1000,- t

ƒ 2000,- met nieuwe APK, Zui-

derakerweg 83 (Oranjehek)
A'dam Osdorp, 020-6105478

±50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstraat

Haarlemmerweg, bij molen
020-6844079 Tevens INKOOP

Let op, + 25 Auto's met nwe
APK V a ƒ 1000 - met garan-

tie Hoge inruil Financ Alles

inruil mogelijk Tevens inkoop
van auto's en boten
Tel 02990-37825

• „SHOWROOM",
de autorubriek in

Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis in heel

Amsterdam en omgeving.
Oplage 750 000 ex
Tel. 020-6658686

Accessoires
t

en Onderdelen

Onderdelen voor: Austin-Rover-

Jaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN HAARLEM

IN 24 UUR GELEVERD

Tel, 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle

merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502-45435.

Lid Nevar

AUTO-ELEKTRA HECHRI B\

Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134.

Tel 020-6240748

't staat in de krant
iedere week weer

Panasonic stofzuiger]
MC-E 89 "stofzakinhoud: 4.5 liter *i

zuigvermogen 1 000 Watt *electronisch

regelbaar "tweedelige metalen buis

*veel accessoires.

Bosch afwasautomaat
SMS 1012 "capaciteit 10 standaard

couverts ""automatische dosering

spoelmiddel "waterverbruik per

wasbeurt 29 liter.

Zanussi wasautomaat
ZT841 X*bovenlader *capaciteit 4.Skg

wasgoed *1 8 wasprogramma's
*wastemperatuur traploos regelbaar

i , - - i,-,,,,,. *economy toets
'* " "centrifugeert 800

toeren per minuut

*r.v.s. trommel
en kuip.

Pelgrim fornuis
EM24 *gas/electro fornuis "infrarood

grill "ovendeur dubbel glas "kookwekker

en vonkontsteking.

Blue Air vrieskast
UP 120 "94 liter netto inhoud

"invriesvermogen: 7,5 kg/24 uur.

549?

Braun keukenmachine
UK1 1 "460 Watt "veiligheids-

vergrendeling "2 continue snelheden

"momentschakelaar "incl. diverse

Zanussi koelkast
Z6139 TE "netto inhoud koel- en

vriesgedeelte 1 36 liter "energieverbruik

0.7 KWh "slechts 50 cm breed

"deurdraairichting omkeerbaar.

Mors combi magnetron
MRS6000E "3 in 1 : magnetron-hete

luchtoven-grill "26 liter inhoud

"5 standen "tiptoetsbediening

"automatische ontdooistand.

Nova friteuse
FR421 "koelwandige friteuse

"afwasbaar anti-reukfilter "kijkvenster

"filtermand.

Pelgrim afzuigkap
WA 48.3 "uitklapbaar glazen

dampscherm *3 snelheden "verlichting

"ook geschikt voor recirculatie.

Braun strijkijzer
PV73S "krasbestendige supergladde

str'ykzool "tuimelsnoer met kogelgewicht

"maar liefst 71 stoomgaatjes "super

stoomstoot. 449^

Moulinex
koffiezetapparaat
Diva 12 "capaciteit 12 kopjes

"afneembaar filter "maatverdeling op
het peilglas "controlelampje.

Philips föhn
HD4320D "incl. diffuser "1 200 Watt
"2 warmte standen "beveiligd tegen

ing.

R

Amstelveen (Centrum)

Galerij 110,020-6479466
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Van der Heijden naar Jeruzalem

eis Van der

eijden verrast

aadsleden
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden brengt deze

week en volgende week een bezoek aan Jeruzalem. In de Israëli-

sche stad wordt het twaalfde Congres van Burgemeesters ge-

houden. Leden van de gemeenteraad blijken niets van het be-
zoek van de burgemeester aan Jeruzalem af te weten, terwijl de
gemeente de reis betaalt.

Verschillende fractievoorzitters
ïeageren verbaasd toen ze hoorden
dat burgemeester Van der Heijden
oen officieel bezoek brengt aan de
Israëlische stad. Jeannette van Wes-
terloo van de Partij van de Arbeid is

duidelijk: „Ik heb er grote moeite
•nee als de gemeente deze reis be-

taalt. Ik vind het overdreven dat een
plaats als Zandvoort naar zo'n con-
gres moet. De burgemeester had er
ook voor kunnen bedanken."
VVD-er W. Tates stelt vast dat

Zandvoort opgewaardeerd wordt
van dorp naar stad. De liberaal vindt
echter ook dat de burgemeester
vooraf de commissie Bestuurlijke
Zaken had moeten inlichten: „Dat
zou niet abnormaal geweest zijn. Ik
vind het heel reëel dat de burge-
meester bij terugkomst uitlegt wat
voor nut de reis heeft gehad voor de
gemeente Zandvoort."

Potje

R. Sandbergen van D66 noemt het
vreemd dat de gemeenteraad niet is

ingelicht, „vooral als de burgemees-
ter namens de gemeente reist". Over
de kosten van de reis zet hij ook
vraagtekens: „Ik vraag mij af of er
een budget is voor dit soort reizen.

Misschien is er wel ergens een potje
voor. Ik ga het binnen de fractie be-
spreken, want ik vind dat er vragen
over gesteld moeten worden."

P. Plieringa van Gemeente Belan-
gen Zandvoort vindt dat het hier om
oen collegezaak gaat, waar de raad
niets mee te maken heeft. „En als ik
er iets over zeggen wil, dan doe ik
dat wel in de raad en niet in de
krant", aldus Plieringa.
Van der Heijden wordt op het con-

gres vergezeld door de Rotterdamse
burgemeester B. Peper. In totaal ko-
men er 45 burgemeesters uit 26 lan-

den naar Jerusalem. Het congres,
dat van 29 maart tot en met 4 april

wordt gehouden, wordt ook bezocht
door vertegenwoordigers van de on-
langs onafhankelijk geworden sta-

ten Oekraïne en Armenië en van lan-

den als Malawi, Ethiopië, Brazilië
en Bulgarije. De deelnemerslijst be-
vat ook namen van burgervaders uit

acht Latijns-Amerikaanse landen en
uit acht Amerikaanse staten.

Omstreden
Thema van het congres is: 'Steden

in beweging: naar een open en gezon-
de samenleving'. Verschillende bur-
gemeesters houden presentaties
met als onderwerpen: 'Inkomsten-
bronnen, hoe kunnen de steden van
de toekomst in hun levensonder-
houd voorzien', hoe gaat men om
met verschillen in een multiculture-
le samenleving' en 'wat maakt een
stad levendig?'. Tijdens het congres
krijgen de deelnemers gelegenheid
immigranten van de voormalige
Sovjet Unie te ontmoeten. In het
noorden van Israël wordt een inno-
vatief industrieel project bezocht.

Volgens voorlichter Egon Snel-
ders zal de Zandvoortse burgemees-
ter geen voordracht houden. „Dat is

voorbehouden aan de grote jon-
gens", aldus Snelders. De voorlich-
ter denkt dat het omstreden neder-
zettingenbeleid van Israël niet aan
de orde komt. „Het gaat echt om
stedelijke problematiek. Het neder-
zettingenbeleid is een politiek vraag-
stuk over de plekken waar Israël wel
of. niet kan bouwen. Dat is niet het
onderwerp van het congres."

Volgens Snelders zal Van der Heij-
den met name op het gebied van de
economie en de verkeersproblema-
tiek zijn oren spitsen. „Het congres
is ook bedoeld om ervaringen op die
gebieden uit te wisselen", aldus de
voorlichter.

Oud-ambtenaar burgelijke

stand Coenraad overleden
ZANDVOORT - Oud-ambtenaar van de burgelijke stand

Richard Coenraad is zaterdag 21 maart op 64-jarige leeftijd

overleden. Coenraad sloot als ambtenaar in Zandvoort meer
dan vijfhonderd huwelijken.

Richard Coenraad werd in 1928 in Malang (Indonesië) geboren. Op
jonge leeftijd belandde hij in een Japans concentratiekamp. In 1950
verhuisde hij naar Nederland en kwam hij in Zandvoort wonen. Coen-
raad werkte eerst als 'levenskansberekenaar' voor een verzekerings-
maatschappij.

Richard Coenraad maakte in februari 1990 gebruik van de VUT-rege-
ling, nadat hij veertig jaar als ambtenaar gewerkt had, waarvan ruim
dertig jaar in Zandvoort. Coenraad genoot bekendheid als ambtenaar
schoolverzuim, paspoorten en burgelijke stand. In Zandvoort trouwde
hij meer dan duizend mensen.

• Richard Coenraad aan het werk in het Zandvoortse raadhuis. Hij sloot

meer dan vijfhonderd huwelijken. Foto Archief weekmedia

Waterstanden 1

;
Datum

26 mrt
27 mrt
28 mrt

1 29 mrt
30 mrt

„ 31 mrt
•

1 apr
I 2 apr
3 apr

HW

08.25
09.34
11.35
00.26
02.18
02.55
03.35
03.59
04.29

LVV HW LW

03.44
04.14
05.15
08.05
09.34
10.25
11.24

00.00
00.30

20.54
23.00

13.50
14.36
15.04
15.39
16.08
16.46

16.20
17.05

18.25
21.15
22.35
23.14

11.50
12.15

Uw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17 166

• 'Ontwikkeling van het nieuwste Eurotel-project'. Toch duurt het tot eind 1993 voordat met de bouw begonnen wordt. Foto Bram Stijnen

Bouw Eurotel niet voor eind 1993
ZANDVOORT - Het duurt zeker nog tot eind 1993 voordat de

eerste paal van het grote Eurotel-complex naast het casino de
grond in gaat. Dat heeft een medewerker van Eurotel, de heer-
Schale, verklaard.

Sinds enige maanden is het stuk grond, waarop het zeventig meter hoge
gebouw moet verrijzen afgebakend met een hek. Ook is er een bord neerge-
zet waarop te ^zen is, dat de Zwitserse firma er een hotel neerzet. Het kan
echter nog wel even duren voordat het zover is.

Op dit moment werkt de gemeente aan een structuurschets voor de
badplaats. In die structuurschets worden de toekomstontwikkelingen op
ruimtelijk en economisch gebied van Zandvoort onderzocht. Een stede-

bouwkundig onderzoek maakt deel uit van de structuurschets. Daarin
worden toekomstige bouwprojecten onder de loep genomen. Vorige week
werd bekend dat de ontwikkeling van de structuurschets meer gaat kosten
dan de gemeente voor ogen had.

Als het stedebouwkundig onderzoek is afgerond, gaan de architecten van
Eurotel aan het werk om eventuele aanpassingen aan te brengen en volgt er

een planologische inspraakprocedure. Daarna pas start de voorverkoop
van de appartementen. Woordvoerder Schale van Eurotel verwacht, gezien
de langdurige procedures, dat er niet eerder dan aan het eind van 1993 met
de bouw van het hotel begonnen zal worden. Tot die tijd blijft het hek om
het lege terrein met het Eurotel-bord staan.

Ontslagen medewerkers dreigen metjuridische stappen

Programmaraad probeert conflict

bij lokale omroep ZFM op te lossen
ZANDVOORT - De drie ont-

slagen medewerkers van het
programma Zandvoortse Za-
ken leggen zich niet neer bij

hun ontslag. Vorige week zegde
het bestuur van de Zandvoort-
se lokale omroep het trio de
wacht aan. De medewerkers
werden ontslagen, omdat ze
'het eigen ongerief inzake me-
ningsverschillen binnen de
Z.O.O (Zandvoortse Omroep
Organisatie, ook wel ZFM ge-

noemd - red.) naar buiten ge-

bracht hebben'. Een delegatie
van de programmaraad, onder
leiding van Rini Cappel, gaat
bemiddelen.

Sigrid Schopman, Cor Draijer en
Rob Staats laten het bestuur weten
het ontslag niet te aanvaarden en ze
dreigen zelfs juridische stappen te

ondernemen, als het ontslag niet

wordt teruggedraaid.
Het trio heeft een sterke troef in

handen. In de statuten staat name-
lijk dat ontslag wordt verleend na
overleg met de hoofdredacteur, de
programmastaf en de programma-
raad. Dat overleg heeft echter niet

plaatsgevonden en daarom is het
ontslag niet rechtmatig, concluderen
Schopman, Draijer en Staats.

Isoleren
Cor Draijer: „Het probleem is dat

de statuten helemaal niet nageko-
men worden door het bestuur. Er
staat namelijk ook in dat de pro-
gramma's betrekking moeten heb-
ben op de gemeente en dat is nu niet

zo." Draijer, Schopman en Staats
schrijven in de brief dat ze graag
door willen gaan met het maken van
het programma Zandvoortse Zaken.
Een delegatie van de programma-

raad, onder leiding van Rini Cappel,
wil het conflict tussen het bestuur en
de drie medewerkers helpen oplos-

sen. De delegatie en het bestuur zijn

overeengekomen dat er voorlopig

Onbetaalde boete
ZANDVOORT - De Zandvoortse

politie heeft in de nacht van dinsdag
op woensdag een auto aangehouden,
die technische gebreken vertoonde.

De automobilist bleek ook een boete
van zeshonderd gulden nog niet be-

taald te hebben.

geen mededelingen gedaan worden
aan de pers. Cappel: „De programma-
raad onderschrijft dat er problemen
zijn. Er is een controverse ontstaan
en die proberen we eerst langs min-
nelijke weg op te lossen." Cappel laat

ook weten dat de programmaraad
vindt dat de lokale omroep er voor
Zandvoort is. Hij verwacht dat de
ontslagen medewerkers contact met
hem opnemen, „want zij hebben

door laten schemeren de program-
maraad bij de problemen te willen
betrekken". Volgens Cappel moet
het conflict binnen veertien dagen
opgelost zijn.

Een andere medewerker van ZFM,
A. Geels, zegt voor onbepaalde tijd

zijn medewerking aan het program-
ma 'Uit de veren, in de kleren', omdat
hij vindt dat het „bestuur op onheuse
wijze met medewerkers omgaat". Hij

Man brengt onbekende
bom naar politiebureau
ZANDVOORT - Het zal je maar gebeuren, ben je lekker aan het

graven, stuit je opeens op een bom. Wat doe je dan? 'Meteen naar de
politie', moet de graver gedacht hebben. Hij deed het veertig bij zestig
centimeter grote explosief in een boodschappentas en reed ermee naar
het politiebureau. Daar aangekomen zette hij de hele handel op de
balie.

Volgens plaatsvervangend korpschef handelde de man onverant-
woord door het projectiel mee te nemen. „We adviseren mensen, die
zulke zaken vinden, de vindplaats te markeren en ons te bellen. De
Explosieve Opruimings Dienst (EOD) zorgt dan voor de rest. De EOD
was lichtelijk verrast, want zij kende deze bom niet. De EOD heeft de
bom meegenomen naar de duinen en haar daar tot ontploffing ge-

bracht.

**T*S*

» Vrijdag werd de politie wel met een heel vreemd 'gevonden voor-

werp' geconfronteerd. Een man bracht een bom in zijn boodschappen-
tas naar het politiebureau. Foto Bram sujnen

hoopt dat het ontslag van de drie

Onafhankelijk
Inmiddels begint de politiek zich

ook te roeren. VVD-er M. Methorst
zal de zaak tijdens de volgende raads-

vergadering op dinsdag 31 maart
aankaarten. De gemeente kan ook
een rol spelen in het conflict. Volgens
het Commissariaat voor de Media
moet de gemeenteraad na vijf jaar
adviseren of de tijdelijke zendver-
gunning wordt omgezet in een per-

manente vergunning. Eén van de cri-

teria, die dan gehanteerd wordt, is of

de omroep wel representatief genoeg
is. Een negatief advies van de ge-

meenteraad, dat pas over drie jaar
gegeven moet worden aan het com-
missariaat in Hilversum, zou het ein-

de kunnen betekenen voor de lokale
omroep ZFM.

mzmWËEm
VVV
Hel is topdrukte voor de re Q
gionale VVV Vrijdag presen O
teerde de VVV regio Zuid Kenne-
merland haar nieuwe logo en titel

Haarlem Zandvoort Region

Kampioen
De dames van handbalvere jr
nigmg Casino/ZVM hebben O
het kamioenschap te pakken Bijde
succesvolle club werden ook de
meisjes welpen kampioen

Nachtbus voor
Zandvoort
ZANDVOORT - Zandvoort krijgt

een nachtbus naar Haarlem en Am-
sterdam. Bovendien gaat de ge-

meente met pasen een experiment
houden met een bewaakt parkeer-
terrein in de nacht. De maatregelen
maken deel uit van een pakket dat
de autocriminaliteit m Zandvoort
moet terugdringen.
Hoewel de autocriminaliteit, het

stelen van en inbreken in auto's, de
laatste jaren met zesig procent is

verminderd in Zandvoort, vond de
politie het toch nodig om extra
maatregelen te treffen. Op 23 en 24
maart is een projectgroep bijeen ge-

weest om dergelijke maatregelen te

bespreken. In projectgroep zaten
niet alleen vertegenwoordigers van
de politie, maar ook van het circuit,

Gran Dorado, Horeca Zandvoort en
verzekeringsmaatschappijen.
De deelnemers hebben besloten

het Platform Autocriminaliteit
Zandvoort op te richten. Binnen dit

platform is afgesproken dat op korte
termijn gesprekken beginnen tus-

sen de gemeente en deNZH over een
nachtlijn naar Haarlem en Amster-
dam. Volgens een van de leden van
het platform, Rini Cappel van de
Zandvoortse politie, worden daar-
mee een paar vliegen in een klap
geslagen: „Minder mensen komen
dan nog met de auto, er wordt min-
der met een slok op gereden en het
aantal autodiefstallen neemt af. Ge-
bleken is dat een aantal diefstallen

heeft plaatsgevonden, omdat de da-
der geen vervoer naar huis had."
Met pasen wordt er een experi-

ment uitgevoerd met een bewaakt
nacht-parkeerterrein. De bewaking
wordt verzorgd door de pachter zelf.

Het blijft niet bij deze maatrege-
len. Met het Openbaar Ministerie is

afgesproken dat er meer aandacht
geschonken wordt aan de daders
van autocriminaliteit. Wat precies
de bedoeling is, wordt nog uitge-

werkt. Daarnaast gaat de Horeca in
Zandvoort campagne voeren naar de
toerist toe. In hotels komen bordjes
te hangen waarop de toerist gewaar-
schuwd wordt voor autocriminali-
teit.

Korte nacht

• De langslapers hebben pech, ko-
mend weekend. De zomertijd gaat in

en daarom wordt de klok in de nacht
van zaterdag op zondag om twee uur
een uur vooruit gezet.

Natuurlijk, die krant moet ik hebben.

Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zanihoofts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

\Ui Mieuwsblocl \
Naam: (m/v)
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Giro/Biuiknr.: L J I L J I I

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ 52.00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020-6(i8.1.S.()().

Stuur de/e bon in een open envelop naar

Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 l'A

\nisterdam. li hoeft geen postzegel te plakken. 710371"017003u
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FAMILIEBERICHTEN

t
Met diepe droefheid geven wij u kennis dat ge-

heel onverwachts van ons is heengegaan, onze

lieve vader, grootvader, broer, zwager en

schoonvader

Richard Coenraad
„oom De"

weduwnaar van Carla Brugman

op de leeftijd van 6<1 jaar.

Wij mogen terugzien op een welbesteed leven,

dat gewijd was aan zijn gezin en de samenleving.

Heel dankbaar zijn wij voor wat hij ons heeft

meegegeven en wat hij nog steeds voor ons bete-

kent.

Zandvoort:
Werner en Ratna
José en Maarten

Eindhoven:
Robert en Silvia

Berlijn:

Joke en Uwe
Kevin - Richard
Nick - Jeremy

Zandvoort, 21 maart 1992

Correspondentieadres: W. Coenraad
Celsiusstraat 233, 2041 TJ Zandvoort

De overledene is opgebaard in het Uitvaartcen-

trum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te

Zandvoort alwaar gelegenheid tot afscheid

nemen is op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur

en vrijdag 27 maart van 10.15 tot 10.45 uur.

De uitvaartplechtigheid zal worden gehouden
vrijdag 27 maart om 11.15 uur in de RK Kerk St.

Agatha te Zandvoort.

De teraardebestelling zal plaats vinden om 12.30

uur op de Alg. Begraafplaats, Tollensstraat te

Zandvoort.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in

de aula van de begraafplaats.

fl |j"m

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van onze gewaar-
deerde oud-medewerker bij de Burgerlijke Stand

R. Coenraad

Zijn betrokkenheid bij zijn werk zal bij ons in

herinnering blijven.

Wij wensen de familie alle kracht toe dit verlies

te dragen.

Zandvoort, 24 maart 1992

Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
alles wat hij voor ons betekend heeft, geven wij

kennis van het overlijden van onze lieve vader en
grootvader

Jan Brand
weduwnaar van Adriana Terol

op de leeftijd van 77 jaar.

N. Stobbelaar-Brand
S. Stobbelaar

L. Brand
G. Brand-Becking

F. Brand
W. Brand-van Engelen

S. Stobbelaar-Brand
A. Stobbelaar

J. Brand
A. Brand-Zwart

en kleinkinderen

24 maart 1992
Oosterparkstraat 60
2042 AT Zandvoort.

Onze vader en opa is overgebracht naar het Uit-

vaartcentrum aan de Poststraat te Zandvoort, al-

waar geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag

27 maart a.s. om 10.30 uur in het familiegraf op
de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan te

Heemstede, waarna er gelegenheid is tot condo-
leren in de aula aldaar.

Vertrek vanaf huis om plm. 10.00 uur.

t
De mens wikt.

God beschikt.

Intens verdrietig geven wij u kennis, dat tijdens

zijn werk, voor zijn geliefde strandtent, plotse-

ling is overleden, mijn dierbare levenskameraad,
onze liefhebbende vader en fijne opa

Piet Goossens

18-4-1927

Je bent het liefste wat mij ooit is overkomen.

Uit aller naam:
A. Goossens-Schuiten

2042 VK Zandvoort
Koningstraat 70

Piet ligt thuis opgebaard,
alwaar geen bezoek.

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 28
maart 1992 om 11.00 uur op de Alg. begraaf-
plaats Tollensstraat te Zandvoort.

Condoleren na de begrafenis.

Het stopsein heeft ze zelf gegeven.
dat host moed, maar zo was haar leven.

Na een liefdevol en zorgzaam leven heeft na een
zware en moedige strijd van ons afscheid geno-
men mijn lieve vrouw, onze dierbare moeder,
schoonmoeder, oma, zuster en schoonzuster

Roeloffina Dear-Oosterbaan
Fia

14 februari 1930 f 18 maart 1992

Zandvoort:

H. Dear

Bergen:

John Dear

Zandvoort:

Loes Verburg-Dear
Dick Verburg
Dick jr.

Rob
Amsterdam:

Puud Dear

Zandvoort:

Tom Dear

Hoofddorp:
H. Oosterbaan
T. A. Oosterbaan -Barelds

de Favaugeplein 6 1 hs.,

2042 TS Zandvoort.

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

24-3-1992

Met ontsteltenis namen wij kennis van hel ge-

heel onverwacht overlijden van de secretaris van
ons Bestuur, de heer

E. J. M. Weve
Zijn inzet voor en betrokkenheid bij onze bank
gedurende bijna 25 jaar hebben wij zeer gewaar-
deerd.

Wij wensen zijn vrouw Mieke en de kinderen
veel sterkte.

Bestuur, Raad van Toezicht en

Directie van de Coöperatieve
Rabobank
„Heemstede-Zandvoort" b.a.

ADVERTENTIES

Deze advertentieruimte van tO mm breed en 30 mm
hoon kunt u gebruiken om een .uinkondunnn te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden

De oplage van het Zandvoortt. Nieuwsblad bedraagt
ö 150 exemplaren

U betaalt daarvoor slecht-* f 32,- exil 6'r BTW
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,

tel 02970- IW) 11

II

BOUTIQUE

„TUTTI FRUTTI
Voor modieuze bijna nieuwe dames-,
heren-, kinderkleding

VRAAGT
VROLIJKE FRISSE
KINDERKLEDING

liefst, Oilily, Patch, A go go, Mexx, BF, Jean
Bourget, Chicco, Chipie, Babymini, Osh
Kosh en Mini Mondo enz.

V.a. mt. 86 t/m 164.

Inbreng dagelijks van 1-4 uur
Behalve donderdag.

Info 's avonds 13789.

Tot ziens in de

Corn. Slegersstraat
(naast de schoenmaker)

C\peber'

"%, a3 ^

Glazenwasserij

specialiteit

schoonmaak van

gebouwen
schoonmaak van

luxaflex

verhuur

tapijtreinigers

tel. 14764-14090

Uw advertentietekst

vanaf de grotere post-

kantoren naar onze fax,

dat is communiceren

zonder misverstanden .

.

het faxnummer is

020-5626283

Gezocht:

WOONRUIMTE
voor permanent.

Voor nette

jongeman.

Tel. 19291

Gezocht:

WOONRUIMTE
v. permanente
bew. door jonge

dame
(goede baan).

Tel. 31216
tussen 10-2 uur.

1JMERF6ML
fe," ' r éöc
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Circuit neemt belangrijke plaats in op Zandvoortse evenementenkalender

VW promoot de regio op Nederlandse markt
ZANDVOORT - De VVV in

Zuid-Kennemerland gaat een
nieuw seizoen tegemoet. Vorig
jaar was het aanvankelijk rus-

tig in verband met de Golfoor-
log. Toen die eenmaal ten ein-

de was, kwamen de toeristen
weer in grote getalen naar de
Hollandse kust. Ook dit jaar
verwacht de VVV weer grote
drukte.

door Ivar Dobber

De burelen in het kantoor van de
VVV op het schoolplein staan vol
met dozen folders en ander reclame-
materiaal. Het zijn hectische tijden,

laat Eveline van der Stuyt, hoofd
promotie/marketing van de VVV
Zuid-Kennemerland weten. De re-

gionaleVW presenteert zich op na-
tionale en internationale beursen en
probeert het produkt 'Zuid-Kenne-
merland', inclusief Zandvoort, aan
de man, de consument of het reisbu-
reau te brengen.

De Vereniging voor Vreemdelin-
gen Verkeer pakt het internationaal
aan. Sinds vrijdag voert de VW
Zuid-Kennemerland een nieuw logo
en is de titel 'Haarlem-Zandvoort
Region' toegevoegd. „Internationaal
werkt dat beter", legt Van der Stuyt
uit. Buitenlanders kennen Haarlem
en Zandvoort beter dan Zuid-Kenne-
merland. Vaak zegt 'Zuid-Kenne-

merland' zelfs Nederlanders niets.

Ze weten dan niet waar je het over
hebt."

Trend
Eén van de voornaamste taken

van de VVV is het promoten, het
bekendmaken van evenementen, zo-

dat daar zoveel mogelijk mensen op
af komen. Dat gebeurt niet alleen
aan de balie van het WV-kantoor,
maar ook op de beursen. De nadruk
zal dit jaar meer dan ooit liggen op
promotie in het eigen land. Van der
Stuyt: „We richten ons meer op Ne-
derland. Er is een grote groep men-
sen die hier wil blijven. De trend is

dat de mensen vaker, maar korter
op vakantie gaan."
De Zuidkennemer VVV is daarom

onder meer op twee grote Neder-
landse beursen te vinden, de Lente-
beurs in Maastricht, die van 23 april

tot en met 3 mei gehouden wordt en
op de Jaarbeurs van het Oosten, in

september in Zutphen. „We probe-
ren op deze beursen Zuid-Kenne-
merland als één gebied aan te prij-

zen en daarom wijzen we de mensen
op het bestaan van arrangementen.
We brengen de accommodaties on-
der de aandacht, zodat mensen
eventueel langer blijven dan alleen
een dag. Dan hebben anderen, zoals
horeca-exploitanten en onderne-
mers er ook wat aan."

Niet alleen Nederlanders worden
naar de kust gelokt, ook buitenlan-
ders zijn welkom om hun vrije da-
gen hier door te brengen. De Duit-
sers zullen zoals ieder jaar het land
weer overspoelen, maar Van der

Weekenddiensten i
Weekend:
28/3 - 29/3 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of -voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-lff.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.
,

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk' Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
smformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-

sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten ]
Weekend:
28/29 maart 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Ds. A.C. Brons-
wijk, Pred. Kerk zonder Grenzen,
Bloemendaal.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: Mevr. drs. A.A. in
't Veld, Haarlem.
Woensdag 14.30 uur: Bijbelkring.
Vrijdag 10.45 uur: Dienst Nieuw Uni-
cum.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred •

J M Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.

Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel

02507 - 18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort Bij geen gehoor: 020-
6451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red chef), Mananne Timmer (adj

chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum-
mer 02507-30497. Kantoor geopend maan-
dag 13-16 u.; dinsdag JO-13, 14-16 u;
woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-
17 u ; vrijdag 9-12 u.

Regiokantoor- Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres-
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnum-
mer 02975-61095. Micro-advertenties tel.

020-562.6271.
Verkoopmanager: M Chnstiaanse

Abonnementsprijzen: ƒ16,- per kwartaal,
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar Voor
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ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6.68 13 00
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17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

1941.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord/Commu-
niedienst.

Zondag 10.30 uur: Woord/Commu-
niedienst Pastor Cl. van Polvliet.

Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,

Haarlem):
Zondag 10.30 uur: Morgendienst: Ds.
A. Snijders.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst: Ds.
A. Snijders/Oscar Lohuis H.A.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

H Burgerlijke stand

Periode:
17/3 - 23/3 1992
Getrouwd:
Zentveldt, Ronaldus Jacobus Gerar-
dus en: Koster, Monique.

Geboren:
Demi Samira Carmena, dochter van:
Van der Aar, Petrus Wilhelmus Cor-

nelis en: Kribben, Soraya Suria Si-

rah.
Kiana Angelina, dochter van: Reijen-

ga, Tjerk Eico en: Franssen, Andrea
Anja.

Overleden:
Weve, Egbert Jacques Marie, oud 67
jaar.

Dear geb. Oosterbaan, Roeloffina,

oud 62 jaar.

Over de Linden, Pieter Wilhelm, oud
98 jaar.

Coenraad, Richard, oud 64 jaar.

Inbraak
ZANDVOORT - Een bewoners van

een woning aan de Teunis Bloem-
laan in Bentveld heeft dinsdag aan-
gifte gedaan van inbraak. Uit woning
werd geld en zilverwerk vermist.

• Eveline van
der Stuyt, hoofd
promotie/marke-
ting van de VVV
in Zuid-Kenne-
merland, voor
het nieuwe vig-

net: „We kunnen
nog zat pensions
in Zandvoort ge-
bruiken."
Foto Bram Slijnen

Stuyt verwacht ook veel Italianen en
Fransen. Leuk voor de medewer-
kers, want die volgen sinds vorig
jaar een cursus Italiaans.

Ook worden Amerikanen ver-

wacht. Vorig jaar viel een promotie-
campagne voor Zuid-Kennemerland
in de Verenigde Staten in het water

als gevolg van de Golfoorlog. Toch
kwamen in het najaar enkele groe-
pen Amerikanen naar de regio. De
promotiecamapgnes worden dit jaar
voorgezet en de verwachting is dat
er meer Amerikanen volgen.
De toeristen worden in Zandvoort

met open armen ontvangen, zeker

ZAKELIJKBEKEKEN

Slagerij Boucherie lid

van 'Scotch Beef Club'

• Marcel Horneman van slagerij Boucherie. Er gaan hoofdzakelijk produk-
ten van de Schotse hooglanden over de toonbank.

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De Zand-
voortse slagerij Boucherie is

één van de drie slagers in Ne-
derland, die lid is van de
Scotch Beef Club. Deze club is

vorige week in het bijzijn van
de Britse ambassadeur Sir
Jenkins in Amsterdam opge-
richt.

De Scotch Beef Club bestaat al

enkele jaren in Duitsland, Italië,

België, Engeland en natuurlijk ook
in Schotland zelf. De club wil het
Schotse rund- en lamsvlees promo-
ten. Volgens de Zandvoortse filiaal-

houder van Boucherie, Marcel Hor-
neman, is Schots vlees van een hoge-
re kwaliteit dan het Europese.
„Schots vlees is nog echt scharrel-

vlees. De dieren grazen in de Schot-
se hooglanden en eten veel gras. Het
vlees is rijper, dus vetter dan Euro-
pees vlees. Het vet snijden we er

natuurlijk vanaf. Bovendien wordt
gegarandeerd dat de dieren niet met
groeihormonen of met andere mid-
delen zijn bewerkt", aldus Horne-
man.
Boucherie verkoopt alleen Schots

rund- en lamsvlees. Hij doet dat al

ruim twee jaar: „Ik heb nog nooit
een klacht gehad over het vlees. Het
is sneller gaar dan gewoon vlees. De
Schotse 'Beef' is ook niet duurder
dan Europees vlees."

Boucherie heeft sinds donderdag

een schildje bij de deur en een certi-

ficaat aan de muur hangen, die ga-

randeren dat de klant met echt
Schots vlees te maken heeft. Niet
alleen slagers hebben dit keurmerk
hangen, ook restaurants kunnen lid

zijn van de Scotch Beef Club. Res-
taurants die het schild voeren zijn

Blanje Bleu in Bentveld en de Hilton
Hotels in Amsterdam en op Schip-
hol.

Groothandel Merino
ook voor particulier
ZANDVOORT - Groothandel in

kleding Merino BV is sinds vorige
week gevestigd aan de Kleine
Krocht 2. Eigenaresse van de zaak is

de Amsterdamse T.M. Neuman. Na
een verblijf van twintig jaar in het
buitenland, waarvan de laatste acht
jaar in Indonesië, heeft zij de groot-

handel naar Zandvoort verplaatst.

Hoewel Merino BV een groothan-
del is, kunnen particulieren ook in

de winkel terecht. Het komt regel-

matig voor dat showroomartikelen
er tegen een prikkie uitgaan.
De afkomst van de winkel ver-

raadt zich onmiddellijk. Aan de
muur hangen verschillende batik
kledingstukken uit Bali. Ook zijn er
handgeborduurde kleren bij. De eta-

lage bevat opvallend veel zijde, dat
volgens Neuman erg populair is. Me-
rino is 's middags geopend. Op woes-
dag is de zaak gesloten.

(ADVERTENTIE)

enz is géén auto...
De kritische en goed geïn-

formeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel

beter Toch heeft deze
Rolf Benz de kwaliteiten

van het vermaarde voertuig

Informeert u maar eens bij

Van Reeuwijk, ze weten er

alles van

wifeecuwijk
Sniep 7, Tel.. 020-6994111,
Meubelboulevard Diemen In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

door de pensionhouders. Volgens
Van der Stuyt is er vooral m het
hoogseizoen een tekort aan pen-
sions. „Het probleem is dat er in het
westen van Nederland bezettings-
pieken zijn. In de zomermaanden en
in het voorjaar, rond pasen, is het
erg druk. In andere maanden zijn er
weinig toeristen. Omdat het zo onre-
gelmatig is, zullen de mensen niet
snel een pension beginnen. Toch
kunnen we nog zat pensions gebrui-
ken. Als we drie keer zoveel pen-
sions hebben, dan zitten ze nog alle-

maal vol."

Dit jaar moet de Floriade bij Zoe-
termeer uitkomst bieden. „We ho-
pen dat door' de Floriade het seizoen
langer wordt, zodat het drukker
wordt in wat traditioneel het laagsei-

zoen is. Doordat pensions in Zuid-
-Holland erg in trek zijn hopen we
dat toeristen ook in de vroege zomer
in Zuid-Kennemerland gaan boe-
ken."
Natuurlijk is er niet alleen de Flo-

riade. Wie de Zandvoortse evene-
menten op de evenementenlijst van
de VW bekijkt, ziet dat het circuit

een belangrijke plaats in neemt. Op

het circuit vinden niet alleen de in-

ternationale races plaats, maar ook
een bus-evenement, de Italiedag, het
Truckstar-festival en een histori-

sche Formule 1-grand prix. In juni
en juli komen de traditionele Zand-
voortse evenementen terug, zoals
het Midzomernachtfestival (20

juni), de kortebaandraverijen (16

juli), het Tropicana-festival (17-18

juli), het Funfestival (25 juli) en Jazz
Behind The Beach (31 juli).

Enquête
De toeristen, die Zuid-Kennemer-

land aandoen, lopen de kans ge-

vraagd te worden voor een enquête.
DeVW doet namelijk in samenwer-
king met de Hogeschool Haarlem
onderzoek naar het toerisme in de
regio.

Gedurende vijfjaar worden duizend
bezoekers per jaar gevraagd naar
herkomst, gedrag, voorkeuren en
bestedingen tijdens het verblijf. De
resultaten van het onderzoek zullen
in de toekomst een belangrijk in-

strument vormen voor het beleid
van de VW.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onderzoek naar
criteria voor
Eettafelproject
ZANDVOORT - Het college van B

en W moet zoeken naar criteria

waardoor mensen, jonger dan 65

jaar, kunnen blijven deelnemen aan
het Eettafelproject. Die opdracht
heeft de commissie Financien wet
houder Ingwersen vorige week mee
gegeven.
Het college wil het aantal mensen

dat deelneemt aan het Eettafelpro
ject beperken. Daarom stelde zi]

voor de minumumleeftijd te verho-
gen van 55 naar 65 jaar. De commis-
sie Financien was verdeeld over do
kwestie. P. Flieringa van GBZ vindt
bijvoorbeeld dat er strengere voor-
waarden moeten komen voor deel-

name aan eettafelprojecten: ,,De

projecten worden vaak gebruikt om
goedkoop buiten de deur te eten."

De meerderheid van de commissie
was het erover eens dat de minu-
mumleeftijd voor deelname met tien

jaar verhoogd wordt. Toch vindt de
commissie ook dat mensen jonge-
ren dan 65, met een medische indica-

tie in staat moeten zijn deel te blij-

ven nemen aan de eettafelprojecten

Het college gaat deze mogelijkheid
onderzoeken.

D66 wil debat
van jongeren
ZANDVOORT - D66-raadslid K.

Annema heeft tijdens de vergade-
ring van de commissie Financien
het voorstel gedaan een 'gemeente
raadsvergadering' met jongeren te

organiseren. Het zou gaan om scho-
lieren van de basisscholen in Zan-
voort.
Annema diende zijn verzoek in

naar aanleiding van vragen in de
commissie Maatschappelijk Wel-
zijn over een te besteden bedrag van
drieduizend gulden in 1992 voor een
project in de Derde Wereld. Annema
wil schoolkinderen daarover laten
beslissen tijdens een soort zitting

van een 'kinder-gemeenteraad'. An-
nema denkt met het project kinde-
ren meer bij de gemeentepolitiek te

kunnen betrekken.
VVD-er M. Methorst steunde het

plan van Annema en stelde voor de
speciale zitting op de gemeentedag
in september te laten plaatsvinden.
Andere commissieleden vonden

het eveneens een aardig plan, maar
er was toch nog enige scepsis. Zo
werd overeengekomen dat het hier
een eenmalige gebeurtenis betreft.

Bovendien wordt getwijfeld aan de
haalbaarheid om de zitting op de
gemeentedag te laten plaatsvinden.
In september is het schooljaar pas
begonnen, waardoor de voorberei-
dingstijd voor de scholen erg kort
wordt.
Het voorstel van Annema wordt in

het college besproken.

Achter de schermen
Bertus Balledux

'Mijn liefde is de harmonie'
„Ik ben hier wel geboren

maar een echte Zandvoorter
ben ik niet, want mijn vader,
die in 1916 als soldaat naar
Zandvoort kwam, was af-

komstig uit Zeist", vertelt de
zeventigjarige Bertus Balle-
dux, wiens wieg in de Spoor-
buurtstraat stond. Zijn moe-
der was Alida van Keulen en
het echtpaar kreeg vijf kinde-
ren waarvan Bertus de oud-
ste is.

door CE. Kraan-Meeth

„Na de Wilhelminaschool en de
Mulo in Heemstede was ik graag
naar de marine gegaan, maar ik

moest werken. M'n vader had een
woningstoffeerderij en die kon me
best gebruiken. Maar ik heb het
werk met liefde 43 jaar gedaan.
Het is een mooi vak", aldus onze
uitbundige en besnorde plaatsge-

noot. Bertus heeft nog een andere
liefde, „de Harmonie", en die

heeft hij bepaald met van een
vreemde. Voor vader Balledux be-

tekende de Zandvoortse Muziek-
kapel heel veel en tot aan z'n tach-

tigste blies hij enthousiast de Es-
bas. Toen Bertus een jaar of zes-

tien was ging hij met z'n trombone
de gelederen van de muziekkapel

versterken, waar Cor Koper, zijn la-

tere echtgenote, de saxofoon be-
speelde. Ook aan het gezin Balledux
ging de bezetting niet onopgemerkt
voorbij. „Omdat ze hier niet zonder
behanger wilden zitten hoefden wij

niet te evacueren", vertelt Bertus,
waarop zijn vrouw laconiek op-

merkt dat er natuurlijk iemand
moest zijn die de bunkers kon be-

hangen. „M'n vader wilde beslist

niet in Zandvoort blijven en daarom
vertrokken we met ons allen naar
Zeist, waar we bij de boeren gingen
behangen voor eten. Ik meldde me
bij het arbeidsbureau in Zeist en
dook toen meteen onder in Fries-

land. In 1943 werd ik gearresteerd en
te werk gesteld in Duitsland. Daar
heb ik ook nog een vak geleerd, dat
van zadelmaker. Op 3 maart 1945
werden we bevrijd door de Amerika-
nen en voor hen heb ik toen nog een
tijdje als tolk gewerkt. Daarna ging
ik, samen met Geb van der Werff,
naar mijn ouders in Zeist, waar m'n
zusje Janny van emotie prompt
flauw viel."

Eenmaal terug in Zandvoort werd
de draad, maar ook de trombone,
weer opgepakt. Uit leden van de
Zandvoortse Muziekkapel werden
'de Kwallentrappers' gerecruteerd,
die zich bij alle mogelijke evenemen-
ten in het dorp lieten zien en horen.
Of het nu om carnaval ging, de aan-
komst van St. Nicolaas, jubilerende

verenigingen of gouden bruidspa-
ren, 'de Kwallentrappers' in hun
boerenkiel waren er bij, met voor-
op leider Bertus Balledux en zijn

onafscheidelijke bolhoed. „We de-

den het voor de kas van de Zand-
voortse Muziekkapel", vertelt

Bertus over deze, helaas verdwe-
nen, 'Boerenkapel'.
In 1947 ging hij hockeyen bij de

Zandvoortse Hockey Club, be-
kleedde tal van functies, werd
bonds-scheidsrechter en voor al

zijn activiteiten op het hockeyveld
en ook daarbuiten kreeg hij bij het
vijftigjarig bestaan van de club
door burgemeester Machielsen
een koninklijke onderscheiding
opgespeld. Verleden jaar hing hij

z'n stick aan de wilgen, in tegen-
stelling tot zijn vrouw, die nu al

ruim 52 jaar het doel verdedigt.
Nadat hij en passant van zijn 33

jaar bij de reservepolitie heeft ge-

rept komt zijn liefde voor koor-
zang ter sprake. Als dertienjarige
zat hij op het Swaluekoor onder
leiding van dirigent E. Dees, ze-

ventienjaar lang zong hij als tenor
bij het Hervormd Kerkkoor waar
Henk Dees Jr. de dirigeerstok
hanteerde, en nog niet zo lang ge-

leden werd hij benaderd door
T.O.Z. Hij is er nu een maand en
heeft als kenner reeds zijn conelu
sie getrokken: „Het is een goed
koor".

• Bertus Balledux voor het raadhuis. Balledux werd bij het vijftigjarig bestaan van de Zandvoortse Hockeyclub
door burgemeester Machielsen koninklijk onderscheiden. Foto Bram stijnen
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AAK NU VAN UW BED EEN WATERBED!
Ook voor uw ledikant heeft Sleeptrend een passend watermatras!
Slceptrcnd: voor kompleet en waterdicht slaapkoinfort.

Stap snel binnen en informeer!

HAARLEM
Kruisweg 51
023-318329

sd&

SI WATERBEDDEN

SGHOÜIVLEES
UNIQUE VAN SMAAK

STEAK
500 gr.

17,50

met been
500 gr.

14,95

SUPER

MALSE
RUNDER-

BIEFSTUK

500 gr.

12,50

ENTRE-
COTE

0F

RIB-EYE

500 gr.

18,50

f BOUGHËRIE GUtlNAIRE
GRÖTÉ KROCHT 7, ZANDVOORT NAAST A.H^

rMÖTORRlJSCHOOL

^goede;;-^
VOORJAARS-
AANBIEDING

MOTORRIJLES
1e 5 lessen a ƒ32.50
Vervolglessen ƒ45.00
Les met Suzuki 450 cc

BEL NU! 02507-14420

TROELSTRASTRAAT 34

ZANDVOORT

Gevraagd met spoed!!!

• LEERLING- OF MONTEUR-LOODGIETER

* LEERLING- OF HULPMONTEUR ELEKTRICIEN

Voor al uw loodgieterswerken

DE LANGE, totaalinstallateur
Aalsmeerderweg 527 Tel. 020-6533779

Rozenburg (N.H.) bij Aalsmeer.

Erïim
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1 Vondellaan 11, huur ƒ441,53 per maand.

4-kamereengezinswoning
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvol-
ledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 perso-
nen
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor
deze woning mag max ƒ 2 860,- zijn

Reactie: uiterlijk dinsdag a s. voor 12.00 uur schrifte-

lijk bij EMM, voorzien van naam, adres en geboorte-
datum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag

om 1 2 00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM
Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor
van EMM

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 1 2305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoorr-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Klaverjassen voor
koppels t.b.v.

Greenpeace

28 maart
aanvang 20.15 uur
15,- per koppel
Leuke prijzen

Opgave tel. 14085 of 19652

Gemeenschapshuis
Zandvoort

NIEUW BIJ

J M. Coiffeurs
natuurlijke haarkleuren op plantenbasis

HAVANNA

BAMBOE
RODE
MEIDOORN

Kleuren: de hele

dag omringen
ze ons. Ze zijn

ook erg

belangrijk;

kleuren zorgen
voor het

accentueren of

juist het

kamoufleren
van tal van
zaken. Denk
maar aan
kleding,

make-up, maar
ook aan de
kleur van het

haar.

wis'/

ÜfcJt' •-""Jemm, r<

mm>-.\ "
.-Mi % i''JW

<

J. M. Coiffeurs

HERFSTLOOF

TEAK

TARWE
PALISSANDER
Duidelijk is dat
steeds meer
mensen bij

haarkleuren
'terug willen

naar de natuuK
waarbij
tegelijkertijd de
voordelen van
traditionele

kleurprodukten
behouden
moeten blijven.

IGORA
BOTANIC is de
oplossing:
natuurlijke

haarkleuren op
plantenbasis.

voor mannen en vrouwen

Galery Kerkstraat, Zandvoort, tel. 14040

<9v
v^^\*

(De, Gfulle Moine

Voor gezellig tafelen

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932

Maandag gesloten.

Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.

Voor uw kopje koffie e.d.

Van Galenstraat 124:
Goed onderh tweekam.app. met uitzicht op zee, bal-

kon west. Ind. entree, hal, gang, toilet, douche,
slaapk., ruime woonkamer, cv. gas. Serv.k. ƒ190,-
p.m Vr.pr ƒ119.000,- k.k.

Burg. van Aiphenstraat 57/23:
Goed onderh tweekam.app op 8e et., balkon zui-

d/oost, Ind. entree, hal, woonk. met parketvloer,

slaapk , douche/toilet, moderne keuken met mb.app.,
serv k. ƒ200,- p.m. Vr.pr. ƒ 125 000,- k.k.

Swaluestraat 26d:
Driekam.maisonnette op 1e en 2e et. Ind. 1e et.

woonk. met balkon, keuken, toilet, trapkast. 2e et.

badk met douche, toilet en wastafel, 2 slaapk., cv.
Serv.k. ƒ 55,- p m. Vr.pr. ƒ 142.500,- k.k

Stationsplein 17/22:
Dnekam.app op 5e et., balkon oost. Ind entree, hal,

woonk., open keuken met mb.app., 2 slaapk., toilet,

badk. met douche en wastafel, cv. Serv.k. ƒ250,-
p m. Pnve parkeerpl. Vrpr. ƒ 149.000,- k.k.

Hogeweg 22/1:
Zeer luxe verbouwd tweekam.app. (vh 3) op 1e et. Ind.

entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand, luxe open
keuken met inb app., badk. met bad/douche en dubbe-
le wastafel, cv Serv.k. ƒ 1 37,- p.m. Vr.pr. ƒ 21 5.000,-
k.k

Oosterparkstraat 53:
In uitstekende staat van onderh. verkerend woonhuis.
Recent verbouwd. Ind. entree, hal, ruime woonk. met
open haard, luxe open keuken met mb.app., 1e et. 2
gr slaapk., 1 kl. slaapk. met wastafel, badk. met lig-

bad, wastafel, toilet, cv. Vr.pr. ƒ249.000,- k k.

Van

SCHAIK
Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 '/Fax 02507-17596

Auto- en motorrijschool

W. v.d. Veld
Nu ook motorrijlessen

aanbieding eerste 5 lessen

32,50 per les

Vervolglessen auto

42,50 per les

Vervolglessen motor

45,00 per les

tel. 02507-19188

Chinees

Restaurant

• Geheel vernieuwd

• Sfeervolle entourage

• Nog niet geweest?

26 maart t/m 1 april

WEGENS GROOT SUCCES
GEPROLONGEERD

• ons onbeperkt grandioos

• Chinees buffet

• 12 gerechten 22.50 p.p.

• aanvang 18.00 uur

• reserveren gewenst

• tel. 17897

• Haltestraat 69

• aparte afhaalingang
Zeestraat

RINKO OVERSCHRIJDT
ALLE GRENZEN.

Voordeelpakket van 1992 gulden op de Renault 19 Europa.

Wi] gaan onszcll weer eens ie buiten

met een waanzinnige aanbieding: wij

hebben de Renault 19 Europa voorzien

van een voordeelpakket met. een waarde

van 1992 gulden Da voordeel pakket

beslaat uu: zonwerend glas, mistlampen

m de voorbumper, speciale bekleding,

gesloten, beklede hoofdsteunen, bum-
pers die voorzien zijn van een chroom-

strip, een oliepeilmcter, wis-was instal-

latie op de achterruit (alleen haichback

uitvoering) en een waicrtcmpcratuur-

metcr. En voor deze Europa-versie

betaalt u ï 525,- meer dan de standaard

Renault 19. Kom vandaag

nog een uitgebreide proefrit

maken. En neem gerust

uw paspoort mee. ffr^rri
LEVEN KLEUR

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr)

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

N0VIL0N MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

WAAROM BETAALT

U BIJ EEN ANDER

HETZELFDE PR0DUKT

Euro loodvrij ƒ 1,72

Super benzine ƒ 1,88

Diesel ƒ1,06

SERVICESTATIONtna
(bij Palace Hotel)

NAAIMACHINES. i .i

—

CB 3T 33

RITSEN
GARENS
IBIASBAND
reparatie

alle merken

KARTEL-
SCHAREN
vanaf F9,95

P.E.M. Stokman

SINGER
PRINSENHOFSTRAAT 7|
VQ GABAGE VERSTEEGE
«ZJ02507-20072

Maandags gesloten

WOENSDAG?

APRIL?

EEN MAAND LANG?

SPARERIDS?

JA, WEU!

(UBjEETFESTUM
ledere woensdag van de maand
APRIL kunt u

ONBEPERKT
spareribs komen eten in

LA BASTILLE
voor maar ƒ 19,75

IK ZIE JE IN LA BASTILLE

Visrestaurant G. van Es
Umuiden

vraagt op korte termijn een

ZELFST. WERKEND KOK
die kennis heeft van fileren en de visbranche

in het algemeen.

Moet goed in teamverband kunnen werken
en van aanpakken houden.

Goede salariëring en perspectief zijn

geboden.

Sollicitaties richten aan:
Postbus 10290 - 1001 EG Amsterdam.

Volop
lente bloemen
bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist u

"
, „„

in ai ihai Haltestraat 65
In BI UW y r.^^„ ^
. , , Zandvoort
bloemwerken Te i. 12060

Te huur
per 1-4-'92

PARTERRE FLAT
Huisk., 2 sip.kam.
k.d.t. gasverw. k.t.v.,

terras. Voldoende
parkeergel. ƒ800,-
p.m. excl. energ.

Br. ond. nr. 298636

Stichting

Het Huis in de Duinen
Herman Heyermansweg 73
2042 XR Zandvoort

In ons verzorgingshuis waar
wij 143 bewoners verzorgen en
de „eerste hulp"-functie
hebben voor de bewoners v.d.

93 aanleunwoningen

zoeken wij voor de dienst keuken:

MEDEWERKENDE
AFWASKEUKEN
11.45 uur tot 14.15 uur

Er wordt om de week het week-end
gewerkt. ,

Voor nadere informatie en voor sollicitatie,

kunt u bellen met dhr. Boon (02507-13141)

Het Huis in de Duinen
Herman Heyermansweg 73
2042 XR Zandvoort
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Heren sluiten handbalcompetitie afmet zege

ZVM dames kampioen
ZANDVOORT - Groot feest

afgelopen zondag In de Pelli-

kaanhal. Daar behaalden de
dames van handbalvereniging
Casino-ZVM het kampioen-
schap na een 9-7 overwinning
op HCV. De Zandvoortse hand-
ballers besloten de zaalcompe-
titie eveneens op een perfecte
manier door HCV met 16-14 te

verslaan. Beide wedstrijden
stonden bol van de spanning.

door Aaldert Stobbelaar

Het was duidelijk te merken dat
de dames van Casino-ZVM voor het
kampioenschap streden. Niet aan de
spelkwaliteit, want de Zandvoortsen
kunnen duidelijk beter, maar aan de
zinderende spanning. Casmo-ZVM
speelde nerveus terwijl HCV niets

cadeau deed. De Zandvoortse defen-
sie speelde overigens prima, waar-
door HCV weinig kansen kreeg. Aan-
vallend ging het wat moeizamer. Het
duurde een kleine tien minuten toen
Margreet Sterrenburg de score
opende. Dat leek de spanning van de
Zandvoortse speelsters af te werpen.
Binnen een paar minuten verhoogde
Wendy van Straten en Margreet
Sterrenburg de score naar 3-0.

HCV kon weinig uitrichten en Ca-

sino-ZVM had de smaak te pakken.
Casino-ZVM moest echter twee mi-
nuten met een speelster minder aan
de bak, omdat een Casino-ZVM
speelster tegen een straf opliep.

HCV profiteerde door tweemaal in

dat tijdsbestek te scoren. Casino-
ZVM, weer volledig, stelde orde op
zaken en liep door twee doelpunten
van Janna ter Wolbeek uit naar een
5-2 voorsprong.

Balbchandeling
Vanaf de eerste balbehandeling, in

de tweede helft, scoorde HCV num-
mer drie: 5-3. Daarna was het echter
wachten op een doelpunt. Veertien
minuten lang werd er niet gescoord.
Els Dijkstra zette Casino-ZVM toen
op een 6-3 voorsprong. Wederom gaf
HCV zich niet gewonnen en kwam
terug tot 6-6. Door een treffer van
Margreet Sterrenburg nam Casino-
ZVM opnieuw een voorsprong, doch
niet voor lang. HCV bouwde een
gave aanval op en scoorde 7-7. On-
danks de spanning bleef Casino-
ZVM de strijd onder controle hou-
den. In de slotfase maakten Danièlle
Blom en Janna ter Wolbeek aan alle

onzekerheid een einde door de eind-
stand op 9-7 te bepalen. Grote vreug-
de na afloop bij speelsters, begelei-

ding en supporters met het behalen
van dit kampioenschap. Daarmee

promoveert Casino-ZVM naar de
derde divisie.

„We leefden de hele week al naar
deze wedstrijd toe", stelde coach Ni-

cole Berkhout. „We waren erg ge-

spannen, maar er stond dan ook ont-

zettend veel op het spel. Het is ge-

lukt, we hebben er keihard voor ge-

knokt en natuurlijk ben ik erg blij

met dit kampioenschap".

lieren
Ondanks dat er voor zowel Casi-

no-ZVM als HCV niets meer op het
spel stond, maakten beide teams er
een prima partij van. Vooral de
Zandvoorters wilden laten zien
thuis te horen in deze afdeling en
waren toch behoorlijk gespannen.
Dat ging in de eerste helft ten koste
van het spel. Te veel kansen werden
gemist waardoor HCV met een 5-9

voorsprong kon gaan rusten.
In de tweede helft een vrijuit spe-

lend Casino-ZVM dat ijzersterk te-

rugkwam. Goed opgezette aanval-
len, snelle break-outs en de stand
was na twintig minuten in even-
wicht: 13-13. De Zandvoorters werk-
ten keihard en drukten door naar
'een 16-13 voorsprong. HCV probeer-
de tevergeefs de strijd een wending
te geven. Casino-ZVM gaf de voor-
sprong niet meer prijs en won ver-

diend met 16-14.

• Twee kampioensteams van ZVM: de dames en de meisjespupillen.

„Het liep in de tweede helft ge-

woon uitstekend", vond coach Joost
Berkhout. „Over het gehele seizoen
ben ik best te spreken. Een ploeg die
promoveert, zoals wij vorig jaar,

heeft het altijd moeilijk zich te hand-
haven. Wij hebben stand gehouden
en dan heb je het uitstekend gedaan.
Het is een goede ploeg waar zeker
nog meer in zit".

Foto Bram Slijnen

Doelpunten Casino-ZVM dames: Janna ter
Wolbeek 3, Margreet strrienburi? 3, Wench
tan Straten 1, Els Dijkstra 1. Danièlle Blom
1. Heren: t.uiclo Weidem.i (>, Menno Tiouu I.

Erwin Spruit 2, Ronald Vos 2. Uithard Vos I.

Hans Molt l.

Z'75 op de rails
ZANDVOORT - De paar weken

rust heeft Zandvoort'75 kennelijk
erg goed gedaan. De laatste twee
competitie wedstrijden werden
namelijk verloren, maar in de stil-

le periode heeft trainer Gerard
Nijkamp zijn team weer op de
rails gekregen. Kennemerland,
dat de Zandvoorters ontving,
moest het ontgelden: 1-3.

Met een voorbeeldige inzet heeft
Zandvoort'75 de zaken tegen Ken-
nemerland aangepakt. De gasthe-
ren werden zowel op techniek als

op agressiviteit door de Zandvoor-
ters overklast. Het sterke spel
moest Zandvoort'75 wel doelpun-
ten opleveren. Slechts uit een
counter was Kennemerland ge-

vaarlijk en daarbij werd doelman
Pierre Visser door de lat bijge-

staan, maar voor het overige was
het Zandvoort'75 wat de klok
sloeg. Na een kwartier spelen
toonde Paul Longayroux nog-
maals aan te kunnen scoren. Een
fout in de Kennmerland defensie
werd door de Zandvoortse topsco-
rer keihard afgestraft: 1-0.

„„„De Zandvoorters hadden weinig
"té duchten van Kennnemerland.
In de dertigste minuut was het
wederom raak. Nu profiteerde Ro-
bin Castien van mistasten in de
Kennemerland defensie: 0-2. In de

tweede helft een meer aanvallend
Kennemerland, dat tevergeefs
poogde het de Zandvoorters lastig

te maken. Daarvoor was de kwali-
teit van Zandvoort'75 te groot.

Kwartier
Na ruim een kwartier spelen

voerde Paul Longayroux de stand
naar een veilige 0-3 op. Kennemer-
land was definitief geklopt. Wel
drongen de gastheren sterk aan,
maar daardoor kreeg Zand-
voort'75 gelegenheid via counters
de kloof nog groter te maken. De
Zandvoortse voorwaartsen von-
den het kennelijk wel genoeg, aan-
gezien diverse goede kansen wer-
den gemist.
Vlak voor het einde slaagde Ken-
nemerland er in de eer te redden.
Eindstand 1-3.

Komende zaterdag staat er een in-

haalprogramma te wachten. Daar-
bij moet Zandvoort'75 naar Wor-
merveer om aan te treden tegen
Blauw Wit.

De stand is: 1. Zandvoort'75 18-26,

2. ZOB 18-26, 3. DZS 18-24, 4. Odin
18-23, 5. Aalsmeer' 19-19, 6. VEW
18-17, 7. KMVZ 19-17, 8. Zwaluwen
18-16, 9. Jong Holland 18-13, 10.

Kennemerland 18-13, 11. Blauw
Wit 18-12, 12. Purmerend 18-12.

Verrassend optreden Zandvoortse
Schaak Club in bekercompetitie
ZANDVOORT - Vorige week

maandag heeft een viertal
schakers van de Zandvoortse
Schaak Club in de bekercom-
petitie van de NHSB een ver-
rassende overwinning behaald
op het sterke Nieuw Vennep.
In de externe competitie waren
de Zandvoorters minder for-

tuinlijk. De schaakclub liep te-

gen en 5-3 nederlaag aan.

In de eerste ronde van het Noord-
hollandse bekertoernooi is de Zand-
voortse Schaak Club er verrassend
in geslaagd het twee klassen hoger
spelende Nieuw-Vennep te verslaan.
Het viertal schakers onder leiding
van teamcaptain .Edward Geerts
had opmerkelijk weinig moeite met
Nieuw-Vennep. Aan het eerste bord
voldeed Dennis van der Meijden,
zonder enig probleem, aan de op-
dracht een remise te bewerkstelli-
gen. John Ayress, weer als vanouds
pp dreef, , schoof zijn tegenstander
zonder genade van het derde bord.

Toen ook Edward Geerts aan het
vierde bord beoordelingsfouten van
de Nieuwvennepse speler hardhan-
dig had afgestraft, was het pleit be-

slecht. Jack van Eijk, die na een po-
sitionele misrekening in een moei-
lijk ogende stelling terecht was ge-

komen, wist als laatste, door koppig
te verdedigen een remise te boeken.
Door deze 3-1 overwinning heeft het
team van de Zandvoortse Schaak
Club zich geplaatst bij de laatste zes-

tien clubs van Noord-Holland.

Competities
In de externe competitie was het

geluk in Umuiden, niet aan de Zand-
voortse kant. Het schaakteam, be-
staande uit Ayress, Marquenie, Lin-
deman, Kok, Twint, Van Eijk, Van
der Meijden en Geerts moest met
een uitslag van drie tegen vijf geno-
gen nemen. Omdat SVS 2 uit Schalk-
wijk won in Bloemendaal, zullen er
waarschijnlijk degradatiewedstrij-
den gespeeld moeten worden.

In de clubcompetitie werd vorige
week de 24e ronde gespeeld. Met nog
zeven ronden te gaan blijft John Ay-
ress de ranglijst aanvoeren. Door
zijn winst op Lindeman kon Ayress
zijn koppositie versterken, terwijl

zijn naaste belager Dennis van der
Meijden, genoegen meost nemen
met een remise tegen Van Elk. Het
verschil tussen de nummers een en

twee werd daardoor weer wat groter.

Louis Dambrink was de lachende
derde. Door winst op Termes schoof
Dambrink door naar een derde
plaats.

Uitslagen Frederking-Berkhout 0-

1, Klv/n-Schelvis 1-0, Choi-Mollerus 1-

0, Gude-Marquenie 0-1, Gorter-Twint
0-1, Paap-Roele 1-0, Termes-Dam-
bnnk 0-1, Lindeman-Ayress 0-1, Van
Eik-Van der'Meijden remise, Geerts-
Franck remise

Op de clubavond van de schaak-
club waren zestien jeugdige scha-
kers aanwezig om daar de twintigste
ronde te spelen. Rebecca Willemse
won haar beide partijen en steeg
daardoor een plaats op de ranglijst.

Ook de twee nieuwe leden, de meis-
jes Mariska Boukes en Sandra Beu-
gel wonnen hun partijen. Flonan
van der Moolen blijft nog steeds de
nummer één op de ranglijst. Tho-

mas Hesse, Nanouk Marquenie en
Henk en Rebecca Willemse delen de
tweede tot en met vijfde plaats.

Aanstaande zaterdag, doet een
viertal jeugdspelers, te weten Mare
Kok, Pepijn Paap, Ronald Roele en
Dennis van der Meijden mee aan het
Noord-Hollands kampioenschap
voor clubteams tot twintig jaar. Bij

het behalen van een eerste of tweede
plaats mag deelgenomen worden
aan het Nederlands kampioen-
schap.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Sporting Club heeft

plaats voor dames
ZANDVOORT - Het badminton-

seizoen van de Sportmg Club Zand
voort loopt naar het einde toe. Toch
denkt deze recreatieve badminton-
club alweer aan het volgende sei-

zoen. Reden daarvan is dat er een
aantal plaatsen beschikbaar zijn om
te komen badmintonnen.

Meestal heeft de club een wacht
h)st, maar voor het eerst is er een te

kort aan vrouwen ontstaan. Om dat
gat op te vullen worden er nu reeds
dames opgeroepen kennis te maken
met het badmintonspel
Op ledere donderdagavond, tot

emd april, staat Gernt van den
Nulft, klaar om de dames op te van-
gen. Hij is bij Sportmg Club geen
onbekende en speelt het spelletje al

jaren op een gedegen niveau. Op de
donderdagvond wordt gespeeld van
half negen tot half elf in de Pelh-
kaansporthal aan de A.J van der
Moolenstraat. Daar kan men vast de
sfeer proeven die er bij de Sportmg
Club Zandvoort is, en natuurlijk
spelen, zonder dat er kosten aan ver-

bonden zijn. Heeft men de smaak te

pakken dan kan voor volgend sei-

zoen, beginnende m september, een
lidmaatschap worden aangegaan

Cursus sportraad
ZANDVOORT - De Sportraad

Zandvoort organiseert dit najaar m
samenwerking met de Stichting
Sportservice Noord-Holland, een
cursus Vergader- en Discussietech-
niek.

De cursus is bestemd voor de
(aankomende) bestuurs- en com-
missieleden, die graag wat meer van
de theorie en praktijk van het dis-

cussieren en vergaderen willen le-

ren

De cursusavonden zijn op maan-
dagavond 28 september, 7 oktober
en 14 oktober van half 'acht tot tien

uur. De cursus wordt gehouden in
het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat. Inclusief een werk-
boek bedraagt de eigen bijdrage
veertig gulden, terwijl het meren-
deel van de kosten voor de Sport-
raad zijn.

In totaal is er plaats voor twintig
deelnemers. Informatie over deze
cursus zijn te verkrijgen bij het be-
stuur van de sportverenigingen of
bij de secretaris van de Sportraad,
Ruud de Boer, telefoon 61497.

Goede organisatie

van Chess Society
ZANDVOORT - De Leidse

schaakster Adinda Koster
heeft afgelopen zaterdag de be-
slissingsvijfkamp gewonnen.
Daarmee plaatste zij zich voor
de finale van het Nederlands
dameskampioenschap 1992.

De speelsters waren ondergebacht
in Hotel Faber en vochten verbeten
voor een finale plaats. In de eerder
gespeelde halve finale waren vijf da-

mes, te weten Inneke Tichelman,
Mariska Kouwenhoven, Monique
van der Griendt, Adinda Koster en
Irene Jaquet op een gedeelde tweede
plaats geëindigd. Een barrage moest
uitmaken wie overging naar de fina-

le. Uiteindelijk werd het Adinda
Koster die met 3,5 punt uit vier par-

tijen de overwinning behaalde.
Chess speler Olaf Cliteur is er in-

geslaagd de vijfde groep te winnen
van het sterk bezette 'Rinck schaak-
toernooi' in Rotterdam. Op dit toer-

nooi, dat 21 groepen telde, toonde
Cliteur met een score van twee uit

drie zijn klasse en hield zijn naaste
twee belagers op een half punt ach-
terstand.

Een viertal van Chess Society zal

zaterdag deelnemen aan het snel-

schaakkampioenschap van Noord-
Holland voor clubteams in Bloe-
mendaal. Cliteur, De Vries, Van Bra-
kel en Bosma zullen trachten zich te

plaatsen voor het Nederlands kam-
pioenschap op 16 mei in Beverwijk.

Autorally
ZANDVOORT - De autosportvere-

niging Sandevoerde houdt zaterdag-
avond de zogenaamde 'Bloemen-
huis J.Bluijs-rit'. De rit volgens het
routebeschrijvingssysteem heeft
een lengte van ongeveer 25 kilome-
ter en leidt de deelnemers door de
gemeente Zandvoort. De rit is uitge-
zet door de heren J. Vink en A.

Bluijs.

De start vindt plaats vanaf één mi-
nuut over acht vanuit Beach Bar
van het Palace Hotel, Burg. van Fe-
nemaplein 2 te Zandvoort alwaar
men ook weer na de rit terugkeert
voor uitleg en prijsuitreiking. In-

schrijfkosten bedragen twaalf gul-

den per equipe, terwijl de leden van
ASV Sandevoerde een korting genie-
ten van twee gulden per lid. De in-

schrijftafel is geopend vanaf half
acht.

Voor de best geklasseerde equi-
pes, in zowel de A-, B- als C-klasse
zijn bekers beschikbaar. De laagst
geklasseerde equipe kan een gratis
inschrijving voor de volgende rit te-

gemoet zien.

Zondag start de nationale titelstrijd in de diverse klassen op het circuit van Zandvoort.

Raceseizoen start zondag
ZANDVOORT - Op

zondag 29 maart aan-
staande gaat het Ne-
derlandse autorace-
seizoen van start. Tij-

dens de Openingsra-
ces op het Circuit Park
Zandvoort valt veel
spektakel te verwach-
ten. Met deze eerste
racedag wordt de na-
tionale titelstrijd in de
diverse klassen aan
het rollen gebracht.

Aan de start komen on-
der andere de razendsnel-
le en uiterst populaire
Kom Produktiewagens,
maar ook alle drie de For-
mule-klassen, de Konings-
klasse Opel Lotus, de Re-
naults en de Ford 1600's.

Waarbij vooral Formule
Opel Lotus een titanenge-
vecht belooft op te leveren.

Ook bij de eerste race van
de Citroen AX Cup zal er
geknokt worden om de
winst, Daarnaast komen

de liefhebbersklassen,
Squadra Bianca en Opel"
Ascona aan de start.

Publiek
Tijdens de races op het

Zandvoortse circuit ver-

wacht de organisatie veel
toeloop van publiek. Bo-
vendien heeft de Stichting
Circuit Park Zandvoort
veel vertrouwen in de toe-

komst van het circuit.

Daardoor zijn de facilitei-

ten opnieuw verbeterd. In
de afgelopen periode werd
het rennerskwartier al

flink uitgebreid en is het
wegdek van hel circuit ver-

beterd. Uit veiligheidsoog-
merk zijn de uitloop stro-

ken van de Tarzan- en Toy-
otabocht aanzienlijk ver-

beterd.
Ook aan het publiek

werd gedacht. Was vorige
jaar al een groot tijdwaar-
nemingsdisplay geplaatst,

waarop de rondetijden en
actuele stand kan worden

afgelezen, nu werd de
hoofdtribune ingrijpend
opgeknapt. Ook op gebied
van milieubeheer zijn er
veel activiteiten. De oude
bandenstapel wordt op
een verantwoorde wijze af-

gevoerd en binnen het cir-

cuitterrein zal dit seizoen
een milieu-official actief

zijn. In een aantal racek-
lassen is zelfs het gebruik
van loodvrije benzine en
katalysatoren verplicht ge-

steld. Ook in dat opzicht
gaat het Circuit Park
Zandvoort met zijn tijd

mee.

Goed aangepakt
De voorbereidingen zijn

dus bijzonder goed aange-
pakt, het woord is komen-
de zondag aan de coureurs
om van de races ware hap-
peningen te maken, 's Mid-
dags om één uur valt het
eerste startschot voor de
Opel Ascona's, gevolgd om
half twee door de Produk-

tiewagens tot 1400 cc. Om
twee uur gaan de Formule
Renaults met elkaar aan
de slag, waarna het om
tien over half drie de beurt
is aan de klasse Produktie-
wagens tot 2000 cc. Tien
voor half vier breekt het
geweld in de Opel Lotus
klasse los en om vier uur
maakt de Citroen AX Cup
haar opwachting. De Pro-
duktiewagens boven de
2000 cc starten om tien

over half vijf, direkt ge-

volgd om tien voor half zes
door de Formule Ford
1600. De racedag wordt be-
sloten om kwart voor zes
met een race van de Squa-
dra Bianca's.
De entreeprijzen voor

zondag bedragen vijfen-

dertig gulden voor een
paddockkaart en vijftien

gulden voor een duin/tri-

bunekaart. Meer informa-
tie over deze racedag en
het verdere raceseizoen
zijn te verkrijgen bij Cir-

cuit Park Zandvoort, via
infolijn 02507-16004.

Nederlaag
voor Lions
ZANDVOORT - Het bezoek

aan Low Life in Castricum
heeft Lions geen winstpunten
opgeleverd. De gastheren be-
schikten over een gerouti-
neerd basketbalteam en haal-
den, nadat Lions goed partij
had gegeven, nog hard uit: 89-

62. De jongens junioren van
The Lions behaalden een
knappe overwinning op Lake
City Players met 80-75.

In de eerste helft hielden de man-
nen van coach Johan Beerepoot
knap stand tegen het sterke Low
Life. De Zandvoorters probeerden
met een hoog tempo de wat oudere
Low Life spelers uit het ritme te

halen. Dat slaagde slechts gedeelte-
lijk, aangezien de Castricummers
over veel routine beschikten. Bij de
rust (39-30) was er voor Lions nog
best wat mogelijk.
Tot halverwege de tweede helft

bleef Lions goed partij geven Het
verschil werd met groter, maar toen
sloeg de vermoeidheid toe. Het hoge
tempo wreekte Lions en Low Life,

dat over meer wisselspelers beschik-
te, liep alsnog weg naar een ruime
zege: 89-62. Jeroen van Galen was
goed op dreef met 25 punten.
„Ik ben toch niet ontevreden",

stelde Johan Beerepoot. „Meestal
werden we door dit team geheel
overklast, maar dat was nu zeker
niet het geval. We staan wel wat in

de onderste regionen, maar degrade-
ren doen we zeker niet".

Junioren
Coach Rob Benjamins wond zich

in de eerste helft nogal eens op over
het zwakke verdedigen van The
Lions. Tweemaal greep hij een time-

out aan om de Zandvoorters aan te

sporen de defensie wat beter te orga-

niseren. Na een 18-31 achterstand
ging dat Lions toen wat beter af

waardoor de ruststand een knapper
aanzien gaf. Nog wel een achter-

stand maar miniem: 34-37.

In de tweede helft een veel beter
defensief ingesteld Lions team.
Daardoor konden er goede en snelle

aanvallen worden opgezet. Lions
kwam in de 16e minuut aan de lei-

ding en stond die niet meer af. De
Zandvoorters hielden de zaak toen
goed onder controle en wonnen fraai

met 80-75. Een belangrijk aandeel in
de score hadden Bart van der Storm
met zeventien punten, Martin van
der Aar met zestien punten en Robin
Keiler, die geselecteerd is voor het
Noord-Hollands kadetten basket-
balteam, met twintig punten.
„Ons eerste doel was handhaven",

vertelde Rob Benjamins. ,,En het
tweede doel was, proberen in de bo-
venste helft te eindigen. Reeds nu
kan ik stellen dat we de doelstellin-

gen gehaald hebben en dat is erg
knap. Dat had ik niet verwacht. Vol-
gend jaar denk ik met dit team aan
een plaats bij de eerste drie".

Meeuwen zijn voor
goed uit de zorgen
ZANDVOORT - Door een

verdiende 0-2 overwinning op
DSK heeft Zandvoortmeeu-
wen definitief de degradatie-
zorgen van zich af gezet. Door
de goede resultaten van de
laatste weken kunnen de
Meeuwen toch nog een redelij-

ke eindklassering bewerkstel-
ligen, alhoewel voor het begin
van de competitie meer werd
verwacht.

De badgasten kenden in de ont-

moeting tegen DSK weinig proble-
men. De Haarlemmers zijn, op een
enkele keer na, met gevaarlijk ge-

weest. Dat was Zandvoortmmeeu-
wen in de eerste helft ook niet erg,

alhoewel het beste veldspel van de
Zandvoorters was. Het duurde een
half uur voordat het eerste gevaar
voor het DSK doel ontstond. Het
was danook meteen raak. Mischa
Tibboel zette goed door en maakte
er 0-1.

Dominant
Toen kwam er meer ruimte voor

Zandvoortmeeuwen Peter Steeg-

man leek Zandvoortmeeuwen naar
2-0 te koppen. Een voorzet van Wil-

lem Keur zou door de geheel vrij-

staande Steegman worden ingekopt,
maar een klem zetje m de rug was
voldoende om deze kans teloor te

doen gaan. In de tweede helft heeft
Zandvoortmeeuwen de strijd gedo-
mineerd. De Haarlemmers kwamen
vrijwel niet meer in het stuk voor.
Eenmaal moest Zandvoortmeeu-
wen doelman Duncan Bloem in ac-

tie komen om een doorgebroken
DSK speler een halt toe te roepen
Voor het overigebouwde Zandvoort-
meeuwen de ene na de andere aan-
val op Het duurde nog een half uur
voordat de tweede treffer tot stand
kwam. De voor Willem Keur inge-

vallen Rick de Haan maakte met een
droge knal aan alle onzekerheid een
einde, 0-2.

In het laatste kwartier kreeg
Zandvoortmeeuwen diverse moge-
lijkheden om de score een nog rian-
ter aanzien te geven, maar Rick de
Haan en Peter Steegman slaagden er
met in de kansen te verzilveren. Aan-
staande zondag komt Zandvoort-
meeuwen voor de laatste competitie
wedstrijd in actie. De Zandvoorters
komen opnieuw uit tegen DSK,
maar nu op eigen terrein.
Stand: 1. Hilleijom 20-31.. 2. Heemstede 21-,>K.

3. Alliatice 2(1-2:), 4. Schalkwijk 20-23, .>. Ter-
ras\oi;els 21-22. (i. Coneordia 21-21. 7. Zand-
\oortmeeuuen 21-1!). 8. Votïeleiu.ini; 2018. i).

MOS l!l-lfi, 10. EHS 18-13. 11. DSK 21-13, 12.

NAS 20-10.

Het gaat niet goed met
het ZVM-zaterdagteam
ZANDVOORT - Het gaat niet

goed met het zaterdagteam
van Zandvoortmeeuwen. Ook
tegen NAS werd een nederlaag
geleden (2-5). Door dit resul-
taat zijn de Zandvoorters aar-
dig in degradatie problemen
geraakt.

In de eerste helft was het totaal

niet te zien dat NAS bovenaan de
ranglijst vertoeft terwijl de Zand-
voorters in de onderste regionen
verblijven. Zandvoortmeeuwen
keek al snel tegen een 0-1 achter
stand aan, maar pakte de zaken
daarna stevig aan. Met goed voetbal,

gesteund door een straffe wind in de
rug, trokken de Meeuwen ten aan-
val. NAS wankelde en moest 'toezien

hoe Zandvoortmeeuwen door doel-

punten van Bob Brune en Oscar Vos
een 2-1 voorsprong nam

Ook m de tweede helft deed Zand-
voortmeeuwen met onder voor NAS.
NAS kreeg nu wel een duidelijk
overwicht, doch de Zandvoorters
hielden lang stand. Halverwege de
tweede helft kwam NAS langszij (2-

2 , maar met counters bleven de
Zandvoorters gevaarlijk. Het leek op
een gelijkspel uit te draaien, doch in

de laatste tien minuten stortte Zand-
"oortmeeuwen geheel m elkaar. Na-
dat NAS een 2-3 voorsprong had ge-

nomen, probeerden de Meeuwen ge-

lijk te maken. Van het verre opdrin-
gen maakte NAS dankbaar gebruik
door de eindstand naar een geflat-

teerde 2-5 te schieten.

Topscorers
>\\hImihiIii/1H

> e e © o q

v. d. Mey (ZVM-zon)

Castien (Zv.75)

' © O O90@® ®### Longayroux (Zv.75)

van Rhee (ZVM-zat)

Tibboel (ZVM-zon)

10 15 20

De Zandvoortse voetbalploegen kwamen eindelijk weereens in het veld. Daarbi)

liet Zandvoort'75 spits Paul Longayroux zien het scoren niet verleerd te zijn. Met

twee gave treffers voerde hij zijn totaal op naar 24. Clubgenoot Robin Castien

stelde zijn tweede plaats veilig door eenmaal te scoren. Achtervolgers zijn in

geen velden of wegen te zien.



Commodore SSL 286- 1 6/40
Personal computer in super slimline design met een ongelooflijke prijs/kwaliteits

verhouding Specificaties: *80286 microprocessor met kloksnelheid van 16 MHz
en 1 Mb RAM geheugen en standaard geïntegreerde VGA kaart (compatible met

EGA. CGA. MDA en Hercules) +3.5 " disdrive (1 .44 Mb) *40 Mb harde schijf

(28 ms) ^compleet met MS/DOS 5.0 Nederlands * aansluitingen

voor 2 x serieel, 1 x parallel. 2 AT uitbreidmgsslots *
1 01 AT style toetsenbord

*incl. 14" VGA monochroom monitor. |J#fcftm
Meerprys VGA kleurenmonitor type 1930-11 JvVl

Commodore C 286 LT Notebook
Met zijn compacte behuizing past deze notebook uitstekend in een

attaché koffer. Specificaties: *lntel 80C286 processor *8/12.5 MHz kloksnelheid

*
1 Mb Ram geheugen *20 Mb harddisk *3.5" diskdrive (1 .44 Mb) *VGA. EGA.

MDA. CGA compatible *super twisted LCD beeldscherm *alle PC kwaliteiten nu in

een compacte, licht hanteerbare vorm *wordt geleverd incl. MS/DOS 4.01.

GW-Basic, accu. snellaad unit en luxe draagtas.

Commodore SL386SX- E 6/40
AT personal computer met professionele kwaliteiten. Specificaties: *80386 SX

microprocessor *kloksnelheid 16 MHz *1 Mb RAM geheugen *standaard VGA
kaart (compatible, EGA. CGA. MDA en Hercules). *3.S" diskdrive (1 .44 Mb)

*40 Mb harde schijf (28 ms)*compleet met MS/DOS 5.0 Nederlands en GW-Basic

Nederlands *aansluitingen voor 2x serieel, lx parallel, 1x PS/2 seriële muis en

serieel 5 uitbreidingsslots: 3 x AT (waarvan 2 vrij) en 2 x XT *101 AT style

toetsenbord *incl.14" VGA monochroom monitor, a r\f\f\
Met 14" VGA kleurenmonitor 3299F 2ÖVV"^la„d

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen.

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 4 april 1 992,

zolang de voorraad strekt Prijs- en drukfouten voorbehouden
je komt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9, 03240-4 1324. Amsterdam
Buitenveldertselaan I82, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.

CITIZEN
Verkrijgbaar bi| uw Citizen dealer.

horlogerie

Kerkstraat 18, Zandvoort

RECTIFICATIE

Per abuis is in de krant van 1 9 maart jl. een foute

tekst geplaatst in de advertentie van

Auto Strijder B.V.

Er staat een foutieve naam in de tekst vermeld.

Dit moet uiteraard zijn:

De Vento staat vanaf 3 april bij:

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

tel. 02507-14565

Mooiste marmer, graniet en
leisteen. Voor wand en vloer.

De grootste collectie in

Amsterdam en omstreken.

Deskundig advies en

voorlichting.

Groothandelsprijzen v.a.

f57.-/m-, incl. btw.

ABRES
De Flinesstraat IS (recht to Makrol

Amsterdam • 020-69 28 555 t

Bij aankoop van

ƒ ioo,-

BEHANC
behangset van

ƒ 12,95

CADEAU
Paradijsweg 2

{to. pollUeburo)

Zandvoort
totcfoon 02507- 15602

verf / glas / behang / zonwering / interieur

(COMFORTABELE
ZOMERSE BLAZERS
in spannende
kleuren FL 198,-

K c r k s I r .1 a I 2 , Zandvoort

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Extra Hitbingo op de dag van de Nationale Bomen Mars

Grote natuuractie
van Postcode Loterij
Honderden muziekverenigingen hebben zich al opge-

geven om op 11 april mee te doen aan de unieke dag

van de Nationale Bomen Mars. Maar het is niet alleen

muziek op die dag; de muzikanten zetten zich ook in

voor het realiseren van natuurprojecten in alle twaalf'

provincies.

Op die ilau «aan /i| op pad om
in heel Nedeiland VVIN-I-KN-

MlUOHN-bonnen op ie ha-

len. De opbi engst van de/e
actie wol dl hesteed aan na-

tuurpro|ecien in alle twaalf
piovmcies. Nieuwe aanplant

\\\n bossen, ovcisteeklunnels

voor dassen en egels, hel op-

knappen van duinlandschap-
pen. liet aanleggen van een-

MUZIEKKORPSEN

Inschrijven kan

nog steeds!

Bel tijdens

kantooruren

06 - 300 150

Opnamen r
Hitbingo!

j

Bent u deelnemer van

de Postcode Loterij?

Heeft u de postcode-
cijfers 2953 (Alblasser-

dam), 4311 (Bruinisse)

of 8101 (Raalte) 7 Dan
kunt u zich aanmelden
voor de volgende op-

namen van Hitbingo.

Bel op weekdagen
tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een

gezellig tv-dagje uit 1

BOMEN MARS
denbroedplaatsen, en nog veel

meer. /.o /etlen wi| allemaal

on/e beste beentjes voor om
de lente extra feestelijk te Ui-

len beginnen.

Op /aleidagavond /ellen we
het feest voori. want dan vei-

/oigl RTL 4 een bij/ondere te-

levisieavond met omlei meet

Carlti lloszhard en liene Miuirs

willen op de Dag.um tlt' \aliini<ilc

Huwen Mms hesl een /nnlijlje niee-

hluzen, maat dal kan mei. Want die

dag i\ \anr de Samenwerkende Mu-
ziekorganisaties Nederland. Duizen-

den muzikanten zullen op zaterdag

II april nnt vier uur 's middags i'cr-

spieid over het héle land tegelijk de

Sutionule lloinen Mars aanhe/lcn.

/et de tarnen maai apen, nam zoiets

mag a mei missen'

een lixtu Ilnbmgo. De l:\tra

llilbmgokaait kiijgt u iegelijk

mei de set voorde nieuwe ion-

de thuisgestuurd. Bent u nog

geen lid. dan gaai u toch ook

meedoen? Geel stiaks uw

win-i-:i-:n-miljoi-:n-bon af

aan de mu/.ikanien (of stuurde

bon hieionder op), en geniel

op de dag van de Nationale

Bomen Mars van mu/.iek en

natuur!

»£

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de vele prijzen

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag van onderstaande

'f rekening al te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van

het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

De winnende
Hitbingo-

nummers van
17 maart:

12 21 29 36
14 25 30 40
18 26 31 41

19 27 34 45

1

3
5
6

10 20 28 35

J 1 lot (ƒ 10,-) per maand J

.

loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u b. uw keuze aankruisen en ver'der invullen met blokletlers

Naam:,.

Adres:

_l dhr. _) mevr.

Postcode: J Lzü—L Plaats:

Postbanknummer:

Datum:

Banknummer
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Film in Stekkie
ZANDVOORT - In het kader van

de maandelijkse filmavond brengt
pngdrencentrum 't Stekkie vrijdag

27 maart de thriller 'Silence of the

I,ambs' op het filmdoek. Clarice

Starling, studerend voor FBI-agente
krijgt haar eerste grote opdracht. Zij

moet op het spoor komen van de
serie-moordenaar Buffalo Bill, die al

verschillende meisjes uitgehongerd
en vermoord heeft.

De film begint om acht uur. En-
tree bedraagt vijf gulden, met lid-

ïnaatschapskaart 2,50 gulden. De
lilm is, ondanks het spannende ka-

i akter, toegankelijk voor alle leeftij-

den.

Patronaat
ZANDVOORT - In Patronaat in

Haarlem treedt vanavond de 'Soul &
Blues-sensatie' The Holmes Bro-
thers op. De groep bestaat al dertig

jaar en maakt onversneden rauwe
^oul en R & B, met uitstapjes naar
gospel en country. Entree bedraagt
12,50 gulden. Het optreden begint
om tien uur, zaal is open om negen
uur.
Vrijdag 27 maart verzorgen The

Cynics uit de VS een optreden. De
support-act komt van The Kliek.

Entree tien gulden, aanvng om
kwart voor tien.

Negen Nederlandse hard-core rap-

groepen treden zaterdag op in Patro-

naat. Aanvang om half tien, entree
tien gulden.

Orgelconcert in

Hervormde Kerk
ZANDVOORT - In de Hervormde

Kerk aan het Kerkplein wordt op
vrijdag 27 maart een concert gege-

ven door Haite van der Schaaf (or-

gel) en Annelies van der Schaaf (alt).

Het concert wordt georganiseerd
door het Comité Kerkconcerten
Hervormde Kerk Zandvoort.
Doel van dit comité is het in 1849

gebouwde orgel, van bouwer Knip-
bcheer, in bredere kring bekendheid
te geven door middel van concerten
door bekende organisten met mede-
werking van andere musici. Het pro-

gramma bestaat morgen uit compo-
sities van Bach, Vivaldi, Mendels-
sohn en anderen. De toegangsprijs
bedraagt 7,50 gulden, aanvang om
kwart over acht.

TC kust O
I C keur OC

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Korte tips

Tentoonstelling

over

Zandvoorts

Taaseiland'

• Het Loeres-
beeld wordt tij-

delijk verplaatst
naar het Gast-
huisplein.

ZANDVOORT - De ambassaseur
van Chili, de heer J. Tapia, opent op
3 april de tentoonstelling 'Ontdek
het Paaseiland in Zandvoort'. Aan-
leiding voor de tentoonstelling is

het dertig jaar bestaan van het
Zandvoortse 1 April Genootschap,
dat in 1962 werd opgericht na het
'aanspoelen' van een groot stenen
beeld, dat volgens deskundigen af-

komstig was van het Paaseiland in
de Stille Zuidzee.

In prenten, foto's, kaarten en ander materiaal laat de tentoonstelling zien,

hoe het Paaseiland in Europa bekend werd na de ontdekking door Jacob
Roggeveen in 1722. De bovenzaal van het Cultureel Centrum is ingericht
met materiaal uit de archieven van het 1 April Genootschap, dat een
merkwaardige band heeft met het Paaseiland. Ter gelegenheid van de
opening, om acht uur, brengt de Chileense zanger/gitarist Piojo Salinas
Chileense muziek en muziek van het Paaseiland ten gehore. Het zogenaam-
de Loeresbeeld zal in het kader van de tentoonstelling tijdelijk verplaatst
worden naar het Gasthuisplein. Na de tentoonstelling wordt het terugge-
plaatst op de Boulevard Paulus Loot. De expositie duurt tot en met 3 mei.

• Onbeperkt eten is nu ook tot de
Chinees doorgedrongen. Tot 1 april
biedt Chinees restaurant Hong
Kong een buffet aan voor 22,50 per
persoon. Er kan gekozen worden uit

twaalf gerechten. Reserveren wordt
aanbevolen, tel.: 17897.
• De Zandvoortse Postzegelclub
houdt op vrijdag 27 maart haar
maandelijkse clubavond in het Ge-
meenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat. De zaal is om 7 uur open.
De veiling begint om 9 uur.
• Galerie Aeckerstijn aan de Grote
Krocht 29 exposeert tot en met 14
april schilderingen van Corpas en
keramiek van Henny Monsma-Ge-
vers. Openingstijden woensdag,
donderdag, zaterdag en zondag van
2 tot 6 uür en vrijdag van 2 tot 9 uur.
• In Nieuw Unicum is momenteel
een expositie te zien van schilderijen
die gemaakt zijn door lichamelijk
gehandicapten. De tentoonstelling,
te zien in de ontvangsthal, is georga-
niseerd in nauwe samenwerking
met de Stichting Kunst met Gehan-
dicapten Nederland.
• Openbare Bibliotheek Zandvoort,
Prinsesseweg 34, expositie van de -

van oorsprong - Zandvoortse schil-

der Dan Visser. T.m. 28 maart 1992.
• Holland Casino Zandvoort: ten-
toonstelling schilder Gerard van Ier-

sel, tekeningen en etsen. Dagelijks
van 14.00 tot 02.00 uur.
• Oude meesters restaureren in het
Frans Halsmuseum. Rondleiding.
Er is te zien voor welke problemen
de restaurateurs soms komen te
staan. Verder aandacht voor de ma-
nier waarop het 'klimaat' optimaal
wordt gehouden. Groot Heiligland
62, Haarlem. Entree 4,50 gulden.
Kinderen 10-17 jr./CJP/65+: twee gul-
den. Kinderen onder 10 jaar gratis.

Te zien t/m 26 april 1992, open maan-
dag t/m zaterdag 11-17 uur, zon- en
feestdagen 13-17 uur.
• De NVSH, afdeling Haarlem, Ken-
nemerland, Haarlemmermeer orga-
niseert vanavond een T & T-Café
voor mensen die interesse hebben
voor travestie. Transseksuelen zijn
welkom. Entree 1,50 gulden. Vrijdag
is er een praatcafé.
Zaterdag staat in het teken van

'Speel je vrij-dag'. De dag begint om
elf uur. Deelnemers maken kennis
met spelvormen zoals lijfwerk, non-
-verbale communicatie en massage-
technieken, 's Avonds is er een op-
treden van de zanger Hans Deen. De
NVSH is gevestigd in de Ripperda-
straat 11 in Haarlem.

Jury selecteert de eerste zes

finalisten van talentenjacht
ZANDVOORT - De eerste

halve finale van de talenten-
jacht in Circus Zandvoort is

achter de rug. De geselecteer-
de kandidaten zullen op 16

april in de finale strijden om
de eerste prijs; een contract
om een single te mogen per-
sen.

Hoewel de deelnemers aan de
halve finale van de talentenjacht
allemaal al eerder op de planken
van het Circus gestaan hadden,
was het deze keer toch anders. Nu
maakte het bedrijf Funtrack vide-

oclips van de optredende arties-

ten. Het publiek kon tegelijkertijd

meekijken op videoschermen.

Daardoor kwam het accent op
de presentatie zwaarder te liggen

voor de artiesten. Want neem nu
een jongen als John Darren. Hij

ziet eruit als George Michael en
zingt ook nummers van George
Michael. En hoe. Haarzuiver, zon-

der een krimpje pijn. Misschien
zelfs wel beter, als de bekende
Griek. Alleen de camera had ver-

schrikkelijk veel moeite hem in

beeld te vangen, omdat hij nogal
stond te zwaaien. De jury moedig-
de hem aan eens een goede song-
writer te zoeken, want dat John

Darren een talent is, daar wordt niet

aan getwijfeld. Hij gaat dan ook door
naar de finale.

Circus te klein
Ook de Zandvoortse groep Private

Vices gaat door. Ook bij, met name
de bassist, hadden de cameraman-
nen van Funtrack moeite om de
bandleden in beeld te houden. De
bassist 'scheurde' van links naar
rechts over het podium en voor Pri-

vate Vices was het Circus Zandvoort
zowel letterlijk als figuurlijk te

klein. De bandleden zeiden dan ook
bewondering te hebben voor het pu-
bliek op de eerste rij, dat dapper
bleef zitter}.

Debby Schreuder ontroerde door
haar verlegenheid. Ze stond te bib-

beren op het podium en liep na af-

loop zelfs even giegelend weg, omdat
de emoties haar te machtig werden.
Maar die verlegenheid was niet no-
dig, want technisch gezien beheerste
ze haar stem uitstekend. Ook zij

gaat door naar de finale.

Dat geldt ook voor de andere zan-
geres, Tineke Vrancken uit Haar-
lem. Vrancken staat in schril con-
trast tot Schreuder. Ze staat trefze-

ker op het podium, heeft een 'wilde'

uitstraling en brengt dan ook heavy
nummers van onder andere Pat Be-
natar.

En nu we het toch over wild heb-

ben: Wie een feestje geeft moet
contact opnemen met Ruud Oude-
jans uit Purmerend. Hij brengt zo-

wel swingende rock & roll als de
wat rustigere bluesnummers. Ou-
dejans heeft ook een fantastische
stem, met zowel fraaie, diep lage,

als juist weer extreem hoge, uitha-
len. Daarnaast ziet Oudejans er
ook piekfijn uit, compleet met vet-

kuif. Ook een finalist.

Bewondering had de jury voor
Frank Williams, die eigen num-
mers schrijft. Een nog jonge jon-
gen, met een rasperige stem a la

Joe Cocker, die uit zijn tenen lijkt

te komen. „Maar ik drink niet,

rook niet en eet gezond", aldus
Williams.
In totaal zes kandidaten dus,

gaan door naar de finale, die op 16

april gehouden wordt. De winnaar
krijgt een contract om een single
te mogen persen. Hij of zij moet
zelf de band aanleveren. Op 2 april

wordt de tweede halve finale ge-

houden, eveneens in het Circus.
Kaarten zijn voor vijf gulden te

verkrijgen bij de kassa van het Cir-

cus Zandvoort.
Een van de kandidaten is de 37-

jarige bij Gran Dorado werkzame
Zandvoorter Douwe Wijnalda, die
zelfgeschreven ballads zingt over
zijn vrouw. Meer informatie over
de talentenjacht geeft Luuk Has-
selman via 020-6390932.

HTIOS-voorzitter J. Brederode en zijn overige bestuursleden waren blij met het Zandvoortse bezoek. De
uitnodiging voor een tegenbezoek werd viel in goede aarde. Evenals de doos gebak die de Zandvoorters voor hun
collega's hadden meegebracht. Foto Bram stenen

'Wim Hildering' bezoekt Noordwijk
ZANDVOORT - Toneelvere-

niging 'Wim Hildering' gaat
meer samenwerken met haar
zusterverenigingen in de regio.

..Zandvoort moet zijn cultuur-
goed huiten haar grenzen bren-
gen". Dat zegt Pieter Joustra
als voorzitter van de Zand-
voortse toneelvereniging 'Wim
Hildering'.

'Wim Hildering' waren afgelopen za
terdag te gast bij de Noordwijkse
toneelvereniging 'Het toneel is ons
streven' (HTIOS). Zij waren uitge-

nodigd door regisseur Ab Barment-
lo, in het dagelijkse leven hoofd van
de recherchedienst in Zandvoort.
Met het stuk 'Oud speelgoed' van de
schrijver Chierr. van Houweninge
konden de Zandvoorters kennisma-
ken met hun zustervereniging.

Joustra en andere spelers van De Zandvoortse toneelspelers wa-

ren blij met de uitnodiging. Deze ge-

ste werd dan ook gehonoreerd met
een doos gebak uit de Zandvoortse
keuken. „Wij zijn beide bewoners
van een badplaats. Evenals bij u
staat ook bij ons het culturele leven
op een hoog plan. Daarvan getuigt
het grote donateursbestand en het
ledenaantal", zei Joustra op de to-

neelavond. Aanstaande weekend
geeft 'Hildering' twee uitvoeringen.
De Noordwijkers brengen dan een
tegenbezoek.

The Buffalo's

houden open dag
ZANDVOORT - Scoutinggroep

The Buffalo's houdt zaterdag 28
maart van twaalf tot vier uur een
open dag. Belangstellenden kunnen
dan kennismaken met activiteiten
van de vereniging.
De scoutinggroep bestaat uit ver-

schillende onderdelen. De Bevers
zijn de jongens en meisjes van vier
tot zeven jaar. In de kaboutergroep
zitten de meisjes van zeven tot elf

jaar. De jongens van die leeftijd zit-

ten in de Welpengroep. De scouts,
jongens en meisjes van elf tot zestien
jaar, houden zich bezig met het bou-
wen van kampvuren, droppings lo-

pen, primitief kamperen en pionie-
ren. Voor informatie kan de hopman
gebeld worden: C. Bos, tel.: 15676.

Zandvoorts
Nieuwsblad
iedere week bij

duizenden abonnees
in de bus!

Cursus
reanimatie
ZANDVOORT - De Kruisvereni-

ging in Zandvoort organiseert vanaf
vanavond een cursus 'Eerste hulp
bij acute hartstilstand' in drie les-

sen. Er is ditmaal ook een middag-
cursus.

Bij een onverwachte hartaanval
moet onmiddellijk hulp geboden
worden. Wachten 'op de komst van
een arts of een ambulance kan fataal
zijn voor het slachtoffer. Een geoe-
fende leek kan nog levensreddende
handelingen toepassen. Hoe meer
mensen kunnen reanimeren, des te
groter is de kans op overleven. Er
wordt geoefend met levensgrote oe-
fenpoppen en een baby-pop. Op de
cursus wordt ook aandacht besteed
aan 'wiegedood'.
Mensen kunnen zich opgeven voor

de middagcursus van vandaag, 2 en 9
april van kwart voor twee tot vier
uur en voor de avondcursus van
dinsdag 31 maart, 7 en 14 april van
acht uur tot kwart over tien. Voor de
middagcursus, die vandaag van start
gaat, kunnen mensen zich melden
bij het gezondheidscentrum, Bea-
trixlaan 1. Voor oud-cursisten is er
een herhalingsles op dinsdagavond
28 april van acht uur tot kwart over
tien. Inlichtingen en opgeven bij de
heer De Leeuw, tel.: 16085.

Geheugentraining
bij SWOZ
ZANDVOORT - De Stichting Wel-

zijn Ouderen Zandvoort houdt op
woensdag 1 april een voorlichtings-
bijeenkomst over de cursus 'Geheu-
gentraining'. De cursus is bedoeld
voor ouderen (55 jaaren ouder) met
een 'normale vergeetachtigheid'.
Hierbij valt te denken aan het moei-
te hebben met het onthouden van
namen, telefoonnummers, voorne-
mens, stukken tekst uit de krant en
boeken.

Tijdens de voorlichtingsbijeen-
komst krijgen belangstellenden
voorlichting over de inhoud van de
cursus. De bijeenkomst wordt op
woensdag 1 april om half tien in het
Gemeenschapshuis (zaal 3) gehou-
den. Aanmelden is mogelijk bij de
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort, tel. 19393. Er zijn maximaal
veertien plaatsen beschikbaar.
De cursus bestaat uit tien lessen

van twee uur en hij wordt gegeven
door mevrouw De Wolf en mevrouw
Stevens. De kosten zijn vijftig gul-

den, inclusief het cursusboek.

Plantinghuis zoekt
vrijwilligers
ZANDVOORT - Het Dr. G.J. Plan-

tinghuis zoekt vrijwilligers, die het
leuk vinden om met kinderen om te
gaan. Het tehuis zoekt een chauffeur
voor het busje om kinderen van en
naar de Zandvoortse scholen te ha-
len en te brengen. Mensen die geen
rijbewijs hebben, maar wel klusjes
willen opknappen in het kinderte-
huis, zijn ook welkom. Belangstel-
lenden kunnen contact opnemen
met J. Holtslag, tel.: 12095.

Supportersbus
ZANDVOORT - Aanstaande zater-

dag kan Zandvoort'75 in de uitwed-
strijd tegen Blauw Wit (Wormer-
veer) de tweede periodetitel binnen-
halen. Voor deze speciale gelegen-
heid wordt er bij voldoende belang-
stelling een supportersbus
gecharteerd. De kosten bedragen ze-

ven gulden vijftig per persoon. Opga-
ve kan geschieden voor vanavond
acht uur bij Joop Paap, telefoon
12050.

(ADVERTENTIE)
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DAGELIJKS OM
15.30, 19.00 en 21.30 uur

Alle leeftijden

Kaarten tot 12 jaar ƒ 9,

—

Volwassenen ƒ12,50

DAGELIJKS OM 13.30

DE NOTENKRAKER
Alle leeftijden

Kaarten tot 12 jaar ƒ 9,—
Volwassenen ƒ12,50

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

' Tel. 02507-18686/19535

Met oog en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in

het Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips
of andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuis-
plein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Ik heb ze lief mijn dorpsgeno-
ten. Afgelopen zaterdag was ik bij

'De Wurt'. Voor de tweede maal.
Het betrof nu de laatste van de
drie voorstellingen in 'Geboviw De
Krocht'. De reden van mijn dubbe-
le bezoek was het feit, dat ik nu
eens op mijn gemak het toneel-
stuk 'Ouwejaersavond op het Zee-
manshofje' kon gaan zien. De eer-

ste maal diende ik mij te concen-
treren op het verhaal zelf. Ditmaal
kon ik mij toeleggen op een wat
meer ontspannen aanschouwen
van dit oer-Zandvoortse stuk. Het
moet gezegd: Ik heb genoten.
Vooral van het 'bal na'. Een der-

gelijk evenement was vroeger, na
afloop van de voorstelling, stee-

vast de uitsmijter van ieder zich-

zelf respecterende vereniging. We
hadden er zo'n stuk of zes. Alleen
folklorevereniging De Wurf en to-

neelvereniging 'Wim Hildering'
zijn nog over. De Wurf houdt de
traditie nog steeds in stand. Het
'bal na' blijkt nog steeds een suc-
cesformule. Hoewel Gebouw De
Krocht inmiddels is verworden
tot een krakkemikkig zooitje, dat
nodig aan vervanging toe is, leent

deze accommodatie zich nog uit-

stekend voor voor dit soort evene-
menten. Je moet dan wel het grote
licht uitdoen, zodat de gebreken
niet zo opvallen.
Het moet gezegd: met het be-

kende 'bontje' en de lichtjes op de
tafeltjes ziet het er nog best aardig
uit. De aanblik van mijn zwieren-
de dorpsgenoten over de dans-
vloer doet mij nog het meeste
deugd. 'Vreemd' gaan op een lega-

le manier kan alleen na afloop van
een dergelijke voorstelling. De
melkboer in een tango met de
vrouw van de bakker, de wethou-
der 'close' met de vrouw van een
strandpachter en de bokken-
sprongen van een uitgelaten smit,
zijn immer vertederende zaken
waar iedere rechtgeaarde Zand-^
voorter met genoegen naar kijkt.*

Leve de lol. Ik gun het ze. Het
leven behoeft op tijd ontspanning.
Wat is er mooier dan onder el-

kaar de bloemetjes eens flink bui-

ten te zetten. Éénmaal per jaar,

dat mag toch zeker. Ikzelf ben na
een stuk of zeven glazen wijn en
een rondedans over het parket
rond een uur of twee in de nacht
naar huis gegaan. De volgende
ochtend herinnerde de 'kater' en
mijn zoekgeraakte garderobe nog
aan deze onvergetelijke avond. Ik
heb nog steeds geen spijt van deze
uitspatting en zie nu al uit naar de
volgende voorstelling van De
Wurf. Helaas, ik zal nog een jaar-

tje moeten wachten.

Caroline
Gelukkig hoef ik voor het vol-

gende avondje uit niet lang te

wachten. Hoewel een 'bal na' voor
mij voorlopig niet is weggelegd,
belooft dit weekend weer gezellig

te worden. Morgen en overmorgen
ben ik wederom in "De Krocht' te

vinden. Tijdens de avonduren is er
een optreden van onze toneelvere-
niging 'Wim Hildering'. Ik zeg met
opzet 'onze'. Ook 'Hildering' heeft
de afgelopen jaren bewezen te

voorzien in de culturele behoefte
van onze dorpsbewoners. Daarvan
getuigen de immer volle zalen die

deze vereniging trekt. Aanstaande
vrijdag en zaterdag wordt het blij-

spel 'Caroline' opgevoerd De in-

houd van het stuk zal ik u niet

verklappen. U moet zelf maar
eens gaan kijken. De zaterdag-
avond is evenwel uitverkocht. Op
vrijdagavond zijn er nog enkele
kaarten aan de zaal beschikbaar.
Op de voorverkoop-adressen zijn

ze niet meer te krijgen.

Panieksituatie
Laatst werd ik door iemand aan-

gesproken. Hoewel mij dit dage-
lijks overkomt is zijn verhaal mij
bijgebleven. Zoals ook u wel weet,
gaan veel van onze jeugdige dorps-
bewoners dagelijks met de bus
naar school elders in de regio, 's

Morgens zie je ze dan staan bij de
halte aan de Louis Davidsstraat.
Het wachten wordt veelal gevuld
met het doorlopen van de lesroos-
ter, het vitten op de leerkracht of
zomaar wat gezellige kout over
bijvoorbeeld het afgelopen of aan-

komende weckend. Vaak wordt
daarbij gemakshalve de schooltas
even terzijde gezet.

De laatste tijd evenwel komen
bij de politie steeds vaker klach-
ten binnen over ontvreemdingen
van deze attributen. Blijkbaar ziet

iemand er lol in om deze tassen te

verdonkeremanen. Uit winstbejag
kan dat met zijn. Buiten de gebrui-

kelijke schoolboeken en het pakje
brood bevatten dergelijke tassen
geen handelswaar. Waarom deze
tassen worden gestolen is ieder-

een dan ook een raadsel. Ik zou de
dief of dieven in overweging willen

geven om eens te bedenken welke
consequenties een dergelijke

streek voor een ander heeft. Vaak
bestaat er na een dergelijke ver-

missing bij het slachtoffer een pa-

nieksituatie. Om al je schoolboe-
ken of sportkledmg in een klap te

moeten verliezen lijkt mij geen
prettige gedachte. Afgezien nog
van het feit, dat ook de ouders
flink gedupeerd worden. De
schoolboeken kosten vandaag de
dag een vermogen. U bent dus ge-

waarschuwd. Zelfs je tas aan de
bushalte moetje goed in de gaten
houden. Hij is weg voor je het
weet. Zelfs in een dorp als Zand-
voort.

Brutaliteit

Onze bekende Zandvoorter
Sjoert kreeg vorige week de schrik
van zijn leven. Deze dorpsgenoot
genoot vroeger vooral bekendheid I

als kok van het voormalige Zo-

merlust. Nadat het bekende res-

taurant werd afgebroken, zocht
Sjoert zijn heil elders. Op dit mo-
ment zwaait hij de pollepel in een
bekend eethuis aan de Kerkstraat.
Met veel succes overigens. Welnu,
tijdens zijn vrije dag besloot de
kok ter afwisseling van het dage-

lijkse menu, een paar haringen te

gaan halen op het Raadhuisplein.
Blijkbaar krijgt hij voor zijn ar-^

beid goed betaald. Sjoert heeft na-
'

meiijk onlangs een nieuwe fiets

gekocht. Nadat hij het zeebanket
had afgerekend besloot hij nog
een weile na te keuvelen. De harin-

gen werden alvast in een van de
zijtassen aan de bagagedrager ge-

stopt. Op een gegeven moment zag
de haringboer dat een dame bezig
was het onafgesloten rijwiel van
de Zandvoorter te verplaatsen.

Met andere woorden, de fiets van
Sjoert werd gejat. Zomaar, op
klaarlichte dag.
Nadat hij hierop was gewezen,

stond onze kok een ogenblik als

aan de grond genageld. Zoveel
brutaliteit had hij blijkbaar niet

verwacht. Zijn schreeuw over het
j

Raadhuisplein moet tot in de ver-

re omtrek gehoord zijn geweest.
Geschrokken bleef de vrouw
staan. Het bleek een Duitse. Nu
kunt u over Sjoert vertellen wat u
wilt - een ding is zeker - hij is niet

op zijn mondje gevallen. Als recht-

geaarde Zandvoorter spreek hij

natuurlijk een behoorlijk mondje
Duits. Zijn „Zie daar, zie sollen

niegt klauwen", bleek voldoende
om de vrouw de vlucht te laten

nemen. Met achterlating van de
fiets uiteraard.

Vrouwenkoor
Het gaat goed met ons Zand-

voorts Vrouwenkoor. Het leden-
aantal gaat weer met sprongen
omhoog. Niet zo verwonderlijk.
Dit koor staat niet alleen bekend
om zijn uitstekende 'stemmen'.
Ook de gezelligheid heeft het hoog
in het vaandel. Op 16 mei doen
onze Zandvoortse dames mee aan
de record-poging m het Olym-
pisch Station om het het grootste
koor ter wereld te formeren. Als

het ze lukt, komen ze m het Gui-
ness Book of Records. Op zater-

dag 4 april zijn zij te vinden in de
Bakenesserkerk aan de Vrouwe-
straat in Haarlem. Medewerking
verlenen: Marga Koper (sopraan),
Ton Vreeswijk (bas-bariton) Ton
van der Voort (piano) en Jan
Schouten (piano). De toegangs-
prijs is 5 gulden. Kinderen tot

veertien jaar hebben gratis toe-

gang.

Dit was het weer voor deze week -

Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

Redelijke vangsten
ZANDVOORT - De Zandvoortse

Zeevisvereniging hield afgelopen za-

terdag een pierwedstrijd, waarvoor
slechts vier man kwamen opdraven.
Oorzaak daarvan was het bijzonder
slechte weer. De vangsten waren
overigens redelijk.

Het waren de echte kerels van de
visclub, die de stevige bries trotseer-

den. Tegen die stevige wind in wer-

den de hengels uitgeworpen. Door
het slechte weer werd de wedstrijd

na twee uur afgeblazen. Op de eerste

plaats eindigde G. Bluys, gevolgd

door C. Al. Derde werd R.Koopman
terwijl W. van Esveld de vierde

plaats pakte. In de totale rangschik-

king is W. van Esveld eerste. Tweede
is G.Bluys, derde is C. Al en vierde is

R.Koopman.

Dans en massage
bij Zero
ZANDVOORT - Bij Zero worden

op 28 maart weer workshops gehou-
den. Bij 'Dans en Massagedag' wordt
gewerkt met dans en massage als

twee verschillende manieren om li-

chaam en geest meer in harmonie te

brengen. Bij 'Schilderen vanuit be-
weging' doen de deelnemers inspira-

tie op om gevoelden in beelden uit te

drukken met behulp van bio-energe-
tische oefeningen, meditatie en visu-

alisatietechnieken.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk

bij: Zero, Bakenessergracht 10 in

Haarlem, tel.: 023-322847.

Klaverjassen bij

Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Aanstaande vrij-

dagavond organiseert Zandvoort-
meeuwen de vijfde koppelklaverjas-
wedstrijd om het kampioenschap
van Zandvoort. De opbrengsten van
deze klaverjasavonden komen ten
goed aan het jeugdwerk van de club.
Ook op deze avond zijn er fraaie prij-

zen, tijdens een verloting, te winnen.
Het inschrijfgeld per koppel be-
draagt zeven gulden, terwijl het
startschot valt om acht uur. Het kla-

verjassen vindt plaats in de kantine
van Zandvoortmeeuwen, in het voor-
malige circuitterrein.
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Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Mi<m-;ulviMïrnli<'s voor z;ikciim;m en particulier kunnen
worden #v.rt over ] of 2 kolommen breedte in diverse

lettergrootten.

I'nrluiilieren verwijzen wij iKüir de speciale liuu op de
pagina ..MICKO'S".

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:

ZANDVOOKTS MKUW.SHI.AI) ƒ0.42 per millin.eler.

-Sluitingstijd: dinsdag 15.OU uur.

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in

rekening gebracht, alsmede ƒ 6.00 adrn. kosten.

* Hij plaatsing in de Micro's worden geen bewijhiiummers

verstuurd. (ïp verzoek wordt aan adverteerders builen

liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4.00 in rekening gebracht.

V kunt de lekst van uw Micro-advertenlieconibiualie 7.

telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is niii voor bezorgklachten) of zenden aan:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 - 1000 AC Amsterdam
De sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voor
plaatsing in dezelfde week.

Oproepen - Mededelingen

Eerste grote TREINENBEURS' te Amstelveen op za. 28

maart van 10-15 uur in Keizer Karel college Elegast 5. Ruim
120 mt. treinen, toebeh. en literatuur. Inl. 02990-40354.

• Zondag 29-3 senioren-mix

toernooi van basketball ver.

The Lions in Pellikaanhal,

aanvang 10.00 uur. Komt al-

len kijken, gezellig!

* Bea Helmich hartelijk gefe-
liciteerd met je huis. De Hik-

kers.

• Niet te geloven maar het is

waar, Music all in is uit elkaar.

Bedankt allemaal.

• Na 10 jaar hard werken,
eindelijk uitslapen!!! Veel ge-
luk! Marcel, Hester en Dylan.

* Wilt u ook Euro Sport weer
terug? Bel dan 02522-17550

• Zaterdag is het zover dan
begint het pas, Marijke wordt

40 jaar!!

* Opa en oma van de paard'

jes zijn 45 jaar getrouwd.

Gefeliciteerd van de klein- en
achterkleinkinderen.

• Rob, bedaaankt voor 6 ja-

ren gezelligheid en veul werk-

plezier! Succes in de toe

komst! Groetjes en liefs uit

Mestreechü

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfu E makelaars o.g. L|J

Tel. 02507-12614 NVM
><AKCUWR

• Bea eindelijk je zin, van de
zomer je eigen tuin in.

• Bea, geluk in je eigen stek-
kie. De Hikkers.

* Bram bedankt voor de pret-

tige samenwerking al die ja-

ren. Veel geluk in je nieuwe
woning. Piet, Jannie, Henk en
Rebecca.

• 'Caroline' is op zaterdag
uitverkocht. Voor vrijdag-

avond kaarten aan de zaal.

• Dit weekend in gebouw De
Krocht 'Caroline'. Een blijspel

op niveau, gebracht door
Wim Hildering, zaterdag uit-

verkocht.

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

• Ik ben 11 jr en zoek 'n ver-

zorgd paard in Zandvoort, 4 j.

rijerv. Marjolijn 02507-17027.

• Marijke niet getreurd ik ben
volgende maand ook aan de
beurt 30 april.

* Marijke welkom bij de club
van 40!!

• Rob bedankt en heel veel

succes, Joke Piet.

* Rob, bedankt voor de vele

uurtjes gezelligheid, de sloten

koffie en liters ijs. Ik wens je

alle succes voor de toekomst.
Liefs, Jacq,

• Rob, in 't verleden ligt het

heden, in het nu wat worden
zal, succes! Ferko.

* Rob, veel succes en veel
plezier in je verdere leven.

Mary en Dries.

* Strandloop 4 km., verzame-
len Watertoren za. 28 maart
10 u. Rekreatief-groep. Laura
v/h Ingrid Gordijn. Komt allen.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Toneelvereniging Wim Hil-

dering brengt dit weekend
het blijspel 'Caroline' op de
planken. Kaarten aan de zaal.

Zaterdag uitverkocht!!

• Voor een gezellige avond
zorgt toneelver. Wim Hilde-

ring. Aanstaande weekend
met 'Caroline'.

Voor onze MOOI OPGE-
MAAKTE SCHALEN hoeft -u

zelf geep boodschappen
meer in huis te halen.

BROODJE BURGER
Schoofstraat 4.

Tel. 02507 - 18789.

Auto's en
auto-accessoires

Te koop:

SUZUKI GS 500E
bj. okt. 1990

km.st, ± 12.000

Tel. 02290-46690

* Te koop fietsenrek voor

twee fietsen op de trekhaak,

model ANWB, ƒ225, z.g.a.n.

Tel.: 02507-19583.

Winkelpersoneel
gevraagd

Part-time verkoopster + 35-

40 jr. voor damesmodezaak in

Zandvoort. Tel.: 02507-15795.

Bijna iedereen in

'Zandyöort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DOMBO
Upok?

':: Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070 :

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie

kantoor zijn opgegeven

• verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal

5 regels • alleen voor particulier •

gebruik • het aangebodene mag niet

boven ƒ300 uitkomen

NIET GRATIS
zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels

• brieven onder nummer •. de verkoop

van uit hobby verkregen artikelen

• woningruil • personeel

gevraagd/aangeboden • onroerend

goed te koop/te huur

gevraagd/aangeboden • commerciële

Micro's

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

Gebruik bij het invullen van uw tekst

de coupon en voor iedere letter, punt,

komma of cijfer één vakje.

Laat na ieder woord, punt of komma
een vakje vrij. Schrijf per regel hele

woorden of lettergrepen.

Zoals het voorbeeld aangeeft.

T



Oesterzwam
heeft milde

smaak en geur

DE OESTERZWAM is wat
groei en uiterlijk betreft
een volkomen andere

paddestoel dan de champig-
non. Het is een boompadde-
stoel waarvan de steel - indien
aanwezig - geleidelijk overgaat
in de hoed. Het Voorlichtings-
bureau voor de Voeding be-
richt uit de mysterieuze we-
reld van de zwamvlokken.

De hoed van vijf tot twintig centi-

meter is min of meer oesterschelp-
vormig met een onregelmatig ge-

plooide rand. De kleur van de hoed
is afhankelijk van de soort: blauw-
grijs of bruinachtig tot blauwzwart.
De paddestoel groeit het best bij

een temperatuur van vijftien graden
Celsius. Hij groeit dakpansgewijs.
De teelt gebeurt voornamelijk op
strobalen. In het wild komt hij voor
op de stammen van zieke bomen en
soms op dode boomstronken.
Oesterzwammen worden in kar-

tonnen doosjes met een inhoud van
tweehonderd gram los verkocht. Ze
hebben een milde smaak en geur. De
oude grote exemplaren kunnen wat
taai zijn. Het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding adviseert daarom
geen oesterzwammen te kopen met
een hoed groter dan tien centimeter.

Bewaren
Bij te lang bewaren kunnen ze be-

dekt raken met een schimmelachtig
laagje. Het is niet schadelijk, maar
het ziet er minder smakelijk uit. Be-
halve als vers produkt komt de oes-
terzwam ook geconserveerd in glas
of gedroogd in de handel. Een voor-
deel van de oesterzwam is dat hij

niet slinkt tijdens de bereiding. Ook
is hij enkele dagen langer te bewaren
in de koelkast dan de champignon:
drie tot vijf dagen, mits verpakt in
geperforeerd plastic.

Recept (voor twee personen): Tar-
taar met oesterzwammen.
1 eetlepel olie, mespuntje tijm, mes-
puntje rozemarijn, 10 gram oester-

zwammen, 2 biefstukjes tartaar, pe-
per, zout, 30 gram margarine.
Maak een mengsel van de olie met

de tijm en de rozemarijn en laat dit

een halfuur staan. De smaak van de
kruiden komt zo beter uit. Was de
oesterzwammen onder stromend
water en snijd een stukje van de
steel. Snijd de oesterzwammen in
repen. Bestrooi de tartaartjes met
peper en zout. Verwarm de margari-
ne en bak het vlees in zes minuten
bruin. Voeg halverwege de tijd het
oliemengsel toe en bak de padde-
stoelen mee.
Per portie: 1100 kJ (270 kcal), 18 g

eiwit, 20 g vet, 1 g koolhydraten.
Menusuggestie: tartaar met oester-
zwammen, Chinese kool.aardappe-
len, vanillevla.

Voor vragen over voeding kunt u op werk-
dagen van twaalf tot vier uur de Voedingste-
lefoon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: 070-3510810.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied vari vrije tijd

Floriade: meer dan bloemenkiosk
DE NEDERLANDSE tuinbouw geeft van 10 april tot en met

11 oktober haar visitekaartje af aan het grote publiek: de
Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade te Zoetermeer.

Gedurende drie bloeiseizoenen tal van evenementen, attracties,
kunstmanifestaties en exposities.

door Evcrhard Hcbly

De openingshandeling op 9 april

door koningin Beatrix is het start-

sein voor een unieke tentoonstel-
ling, want wie de Floriade dit jaar
'vergeet' te bezoeken, moet weer tien

jaar wachten. De Floriades van 1960
(met als erfenis de Rotterdamse Eu-
romast), 1972 (Amsterdam-Buiten-
veldert) en 1982 (Amsterdam-Zuid-
oost) waren een mooie afspiegeling
van wat de Nederlandse sierteelt- en
voedingstuinbouw bieden.
De Floriade die in Zoetermeer ge-

houden wordt, belooft echter nog
veelzijdiger en internationaler te

worden. Maar de Floriade wordt ook
zeer nadrukkelijk publieksvriende-

lijk. En dat moet ook wel, want
naast de 150 duizend vakbezoekers
verwacht de organisatie liefst 2%
miljoen toeristen uit binnen- en bui-

tenland.

Wondertuin
Uit onderzoek is gebleken dat een

groot deel van de Nederlandse bevol-
king wel eens van de Floriade ge-

hoord heeft. Op de vraag wat het
precies inhoudt, blijft menigeen ech-
ter het antwoord schuldig. „Het is

dus beslist geen bloemenkiosk zoals
weleens gedacht wordt," aldus een
woordvoerder.

• Vanaf Zoetermeers eigen 'Euromast',
Floriade aan je voeten liggen

een 76 meter hoge toren, zie je de
Foto: Floriade

In vakantie luieren raakt uit
WE SCHREVEN het al

eerder, luiervakanties
raken uit en actieve

kijk-, werk- en educatieve va-
kanties rukken op. Een speel-
se greep uit het grote aanbod.

door Leni Paul

CULTUUR. De meester Ashkenazy
zelf zien dirigeren in Praag, alles te

weten komen over de blauwe en roze
periode van Picasso in Sevilla en
wegdromen bij de fuga's van Bach in
Dresden, dit en nog veel meer is mo-
gelijk bij Uccello (tel. 05944-

3222/1482) die veel cultuur in zijn

pakket hééft.

DROMEN. Ook wegdromen, maar
dan op je eigen
fantasie, dat kan
bij Scarabee (tel.

085-

640548/233589),
een onalledaagse
reisorganisatie
die op het pro-
gramma uiteen-
lopende zaken
heeft staan zoals
een oerdansdag
in Den Haag, een
tempelreis naar
Egypte en een
meditatie-dans-
en droomweek-
end in de Arden-
nen.
JEUGDHER-

BERG. 'Back to
earth' bij de
Stichting Neder-
landse Jeugdher-
berg Centrale, al

jaren aan zijn

wollen sokken-
vroegopstaan-
ders imago ont-
snapt. De NJHC (tel. 020-5513133)
heeft nu fietsvakanties, zeilcursus-
sen, Mystery-weekends en een vijf-

landenweek. Leeftijdsgrenzen zijn
er niet meer!
BANDEN. De Noorse stad Kristi-

ansund, bekendom zijn banden met
Nederland, bestaat dit jaar 250 jaar.
Wie toch in Noorwegen is, moet er
even naar toe, want er zijn veel eve-
nementen. Op 20 augustus wordt bo-
vendien de permanente verbinding
met het Noorse vasteland via een
tunnel en twee bruggen geopend.
Inl. Noors Verkeersbureau, tel. 020-
6710061.

CULTUUR. Veel cultuur, tips voor
excursies, festiviteiten en een auto-

en spoorwegkaart in het mooie zo-

mermagazine Zwitserland, dat gra-

tis is af te halen op Koningsplein 11,

Amsterdam en tegen verzendkosten
wordt opgestuurd. Inf. 020-6222033.
MALTA. 'Skydiving over Europe',

de bekende parachutistenvereni-
ging heeft Malta gekozen als ideale
bestemming om in het luchtruim te
springen. Van 2 tot en met 13 mei
wordt naar dit mooie eiland gevlo-

gen (per vliegtuig!) om aldaar de pa-
rachutes uit te vouwen. Per dag

Vakantievilla met privé-zwembad in Spanje

wordt driemaal gesprongen en er

zijn mogelijkheden voor geoefende
en beginnende springers. Inf. Malta
Nationaal Verkeersbureau, tel. 020-

6207223.
TNTERRAIL. Nog meer nieuws

voor avonturiers. De Interrailkaart
is al jaren de succesvolle spoorkaart
waarmee jongeren tot 25 jaar door 22
Europese landen (plus Marokko en
Turkije) kunnen reizen. Voor wie
sporen in zijn eentje minder gezellig

vindt, is er nu de Interrail Travellers
Foundation in Zoetermeer die jon-

geren met elkaar in contact brengt.
De Stichting belegt diverse kennis-
makingsbijeenkomsten. Inf. Post-
bus 5324, 2701 GH Zoetermeer.

KARIN. Wat zouden we weten van
de Deense schrijfster Karen Blixen
als de film 'Out of Africa' er niet was
geweest. Haar posthume ster is nog
steeds rijzende en het vorig jaar in
mei geopende Karen Blixen Mu-
seum in Rungsted bij Kopenhagen
breidt door de ongekende belang-
stelling van de tientallen bezoekers
nu al weer uit. Er zijn boeken, foto's

en brieven van de ondernemende
schrijfster te zien en ook kan men
haar stem horen en opnamen zien
van haar verblijf in Afrika. Inf.

Deens Verkeersbureau, tel. 070-

3465694.
HUIZEN. In de vakantie niet ver-

toeven in hotel of tent, maar in an-
dersmans huis. Velen zweren er bij

en zijn al jaren vaste klant van 'Villa

Holidays' en 'In-

terhome'. De eer-

ste is gespeciali-

seerd in luxe vil-

la's, sjeikachtige
onderkomens
waarin je je een
Dallas- of Dynas-
tyfiguur waant.
Interhome, met
accommodaties
in zeer veel lan-

den, heeft dit

jaar voor vakan-
tiegangers in het
Zwitserse Ver-
bier de garantie
dat als er in de
periode van 30
mei tot 3 oktober
overdag meer
dan drie milli-

meter neerslag
vindt, een te-

goedbon voor
een volgende In-

terhomereser-
vering wordt ge-

geven. Meer in-

formatie over Villa Holidays (tel.

04990-75688) en Interhome (tel. 020-

6436141.
SPORTEN. Op sportgebied ver-

schijnt er jaarlijks iets nieuws. Ooit
gehoord van 'canyoning' en 'hydros-
peed'? Voor Touralp (tel. 020-

6279012) zijn het toppers onder de
avontuurlijke activiteiten, met
name in de Franse Alpen. Canyoning
is een combinatie van afdalen,

zwemmen, klimmen, glijden en
springen van een bergkloof met wa-
tervallen en bij hydrospeed gaat het
om zwemmen in wild water voor-
zien van schild en een extra-dik wa-
terpak. Voor jonge avonturiers met
een flinke dosis moed, zegt Touralp.

Foto: Villa Holidays

„Er is veel meer te zien en te krij-

gen. De Floriade toont alle aspecten
van de tuinbouw en het is eigenlijk

niet samen te vatten in een enkele
zin. Daar is het te groot voor, 85
internationale voetbalvelden om
precies te zijn. In totaal is voor 35
kilometer aan wandelpaden aange-
legd, dus aan één dag heb je tekort
om alles te zien. Vandaar dat we ook
passepartout-toegangskaarten ver-
kopen, zodat mensen in alle drie de
seizoenen een bezoek aan de Floria-

de kunnen brengen. Het is met recht
een Wereldwon-
dertuin."
Aan deze won-

dertuin wordt al

zes jaar intensief
gewerkt. Op 20
maart 1986 ———

-

plantte de toen-
malige minister Braks het eerste
boompje. Sinds die dag is het onge-
repte en kale polderlandschap ver-

anderd in een overzichtelijk, ge-

structureerd park. We spreken nu
over een 'tuin' van 98 hectare, waar-
van 25 hectare bos.

Miljoen bollen
Het is duidelijk dat voor de aanleg

van een park van dergelijke omvang
enkele tuinarchitecten nodig zijn.

Want om even met enkele cijfers te

gooien: de Floriade telt 4500 bomen,
zeventigduizend heesters, 340 dui-

zend eenjarige planten, 150 rozen-
soorten, 150 varensoorten, één mil-
joen bollen, twintigduizend water-
planten en 150 duizend vierkante
meter grasperk. Ongeveer twintig
landen zijn vertegenwoordigd met
een eigen tuin. Dat alles is samenge-

voegd tot een homogeen geheel.
Hoog boven alles uit prijkt de 76

meter hoge uitkijktoren, Zoeter-
meers eigen Euromast.

De veelzijdigheid van de Floriade
komt op verschillende manieren tot

uiting, waaronder de zeven thema's
waarin het tentoonstellingsgebied is

opgedeeld, zoals Consument, Mi-
lieu, Toekomst en Wetenschap en
Recreatie. De veertigduizend vier-

kante meters overdekte tentoonstel-
lingsruimten zorgen ervoor dat een

'Het is met recht

een Wereldwondertuin
'

bezoek aan de Floriade onder alle

weersomstandigheden aantrekke-
lijk is.

Met name ook voor gezinnen,
want de Floriade is vooreerst een
familie-tentoonstelling. Zo is onder
meer ruimte ingericht voor het Kin-
derparadijs met vier verschillende
landen, Dreumesland, Waterland,
Luilekkerland en Heuvelland. Dit
moet het walhalla zijn voor de zoge-
naamde Floriade-youngsters. Het
Kinderparadijs speelt in de Floria-

de-Plus gedachte, die het brede
draagvlak van de tentoonstelling on-
derstreept.
Waarschijnlijk is Aart's Paradijs

niet minder aantrekkelijk voor de
jongere bezoekers. Aart Worm is een
computergestuurde aardworm van
twee meter. Zijn Paradijs, een inzen-
ding van de zeven ministeries, is een
onderaards controlecentrum waar

hij met zorg de produktie van toma-
ten, bieten en noem maar op in de
gaten houdt. De bedrijvigheid op het
platteland gaat echter gepaard met
strijd, want de landbouw en de stad
willen beide uitbreiden.
De conflictsituaties die hieruit

voortvloeien, vormen de basis van
het optreden van de grote aard-
worm. Ondanks de heiwerkzaamhe-
den, een lekgeslagen vat dat van een
vrachtwagen is gerold en asfaltwerk-
zaamheden, moet hij toch op tijd

zijn bieten en tomaten afleveren.

Aart's Paradijs is

een staaltje van
technische per-
fectie waarbij
veelvuldig ge-

bruik gemaakt— —-»—«• wordt van de
nieuwste vindin-

gen op het gebied van beeldtechniek.

Shows
Op het Floriade-terrein vinden tal

van evenementen plaats die elkaar
in rap tempo opvolgen. Het begint
op 10 april met een Coke Light Up
with People Show en eindigt op 11

oktober met een Internationaal
Clownsfestival. Daar tussendoor
o.a. landenshows, modeshows, dans-
festivals en een waterski-evene-
ment. Kortom, reden genoeg rich-

ting Floriade af te reizen.

Er is veel parkeerruimte, maar de
trein stopt vrijwel op het Floriade-
terrein. Tot en met augustus is de
Floriade geopend van half tien tot

zeven. Met een Trein plus Toegang-
biljet krijgt u korting op de trein- en
entreeprijs.

Paden maken groen bereikbaar
DE MODERNE tuin is een

verlengstuk van de wo-
ning geworden, die we

blij delen met alles wat van na-
ture aanwezig is temidden van
het door ons geplante groen. Al
dat fraaie groen moet bereik-
baar en goed te bezichtigen
zijn. Paden vormen de voor de
hand liggende oplossing. Vroe-
ger was de keus beperkt tot een
pad van krokante schelpjes of
grof grind; tegenwoordig is er
een onbeperkt aanbod aan ver-
hardingsmaterialen.

tuinieren
'V*t

door Bram Wolthoorn

Betontegels, natuursteen en ge-

bakken stenen hebben allemaal een
eigen karakter. De strak in de vorm
gegoten betontegel is in alle vormen,
kleuren en maten te verkrijgen. Be-
tonstenen en tegels kunnen het bes-
te toegepast worden in rechtlijnige

patronen.
Natuursteen, zoals de flagstone,

komt uit de steengroeve en laat zich
door z'n grillige vorm uitstekend ge-

bruiken in een slingerend 'stap-

steen'-pad over een grasveld.

De baksteen, met z'n vaak warme
kleur, heeft in de steenoven z'n defi-

nitieve vorm gekregen; geen steen is

dan ook hetzelfde. Baksteen kan op
vele manieren toegepast worden,
waarbij het levendige karakter er-

van een natuurlijk element aan het
karakter van de tuin toevoegt.

Patroon
De verkozen stenen of tegels moe-

ten worden aangelegd op een zand-
laag. Voor een tuinpad is een laag-

dikte van twintig centimeter vol-

doende. Dunne natuursteen wordt
evenwel in een betonlaag aange-
bracht. Een pad moet enigszins hel-

lend worden aangebracht; het af-

schot bedraagt ongeveer één tot an-

derhalve centimeter per meter pad-
breedte.

Is de juiste steen verkozen, dan
moet nog een patroon voor het rang-
schikken van de stenen worden ge-

kozen. Bij grote tegels is dat simpel:
het doet er weinig toe hoe deze wor-
den neergelegd. Met stenen maakt
het wel degelijk uit: men kan kiezen
uit een blokverband, een diagonaal-
vorm, een stralenvorm, een keper-

• Een patroon in een pad maakt het pad steviger en geeft een leuk effect.

Onderbreek het patroon eens met een plantgat; vrouwenmantel (Alchemilla
mollis) past daar prima in

verband (visgraat), een halfsteens-

verband en een elleboogverband
(een verbeterde visgraat).

Soms is het nodig aan weerszijden
van het pad of terras kantopsluitin-
gen te plaatsen. Deze kunnen be-

staan uit een rand kops geplaatste
klinkers of een betonband.

Glibberige groeisels
Vaak slaan de tegels of de stenen

van het terras na verloop van tijd

groen uit. Een gruwel voor menige
propere tuinier, die deze glibberige
groeisels met chloor, bleekwater of

groene zeep tracht te verwijderen.
De algen die dit onbedoelde groen
veroorzaken, gedijen op koele, voch-
tige plaatsen, waar geruime tijd geen
of weinig zon komt.
In een natte herfst en een zachte

winter worden vele paden en terras-

sen bedekt met deze groene waas.
Hoe poreuzer het oppervlak van ter-

rastegel of steen, hoe heviger de

Tekening C. Wolthoorn

groei. Door het gebruik van agressie-

ve vloeistoffen als bleekwater,
chloor en dergelijke, worden steen
en tegel poreuzer en krijgen algen
steeds meer houvast. Door in het
voorjaar bij schraal weer het terras

of pad met schoon water schoon te

schrobben, behoudt de steen of tegel

z'n gesloten oppervlak. Zon en wind
zorgen er verder voor dat terras en
pad een hele zomer lang vrijwel al-

genvrij blijven.

wfc^Éli
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Kinderfeestje
zelf versieren

Hoe versier je een kinderfees-
tje? Goed, je kunt alle spulletjes
in een winkel kopen, maar soms
is het leuker om met de jarige

job zelf de keuken in te duiken.
En daar hoefje geen keuken-

prinses voor te zijn, zo leert het
onlangs verschenen boek 'Hiep
hiep hoera'. Stap voor stap, rij-

kelijk van illustraties voorzien,
wordt uitgelegd hoe je zelf feest-

versiering kunt maken, maar
ook mysterieuze maskers en
feesthoeden. Maar het is na-

tuurlijk nog spannender om zelf

chocoladeshakes te bereiden.
Of sandwiches en koekjes in

fantasievorm, om van een bere-

taart maar te zwijgen. 'Hiep
hiep hoera' bevat smakelijk
plaatwerk, waar je zo je tanden
in zou willen zetten. Uitgeverij

Zirkoon, ƒ24,95.

Kampioenschap
rolstoeldansen

In Boxmeer worden op zater-

dag 18 en zondag 19 april de
open Nederlandse kampioen-
schappen rolstoeldansen geor-

ganiseerd. De Stichting Rol-
stoeldansen Nederland ver-

wacht zo'n tweehonderdvijftig
paren uit Engeland, Duitsland,
Finland en België. Op zaterdag
komen de junioren, jonger dan
35 jaar aan bod en op zondag
zijn het de senioren die strijden

om de titels.

Er zijn twee vormen van rol-

stoeldansen te onderscheiden,
te weten duo-dansen (twee rol-

stoelpartners vormen een dans-
paar) en combi-dansen (een rol-

stoelpartner danst met een
staande partner). In beide vor-

men is nog een onderscheid
naar de ernst van de handicap
en er is een promotiesysteem.
Kaarten voor één of beide wed-
strijddagen zijn voor ƒ 12,50 te

koop bij de kassa van de sport-

hal in Boxmeer, Koorstraat 1.

Voor meer informatie: Stichting Rol-
stoeldansen Nederland, Praam fiX. 118(i

TB Amstelveen, tel. 020-6436110 of 020-

647B092.

After sun douche
Badedas heeft een nieuwe

douchegel voor de zonverbran-
de huid: after sun douche. De
gel is speciaal samengesteld om
de huid na blootstelling aan zon
en zee te reinigen, te verfrissen
en te verzorgen. Het produkt is

pH-huidneutraal, zodat de na-
tuurlijke bescherming van de
huid niet wordt aangetast. Een
flacon van 250 ml. kost ƒ 4,25.

Kg)..
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Schakelpuzzel

Welk woord kunt u maken
met de opgegeven letters: 5 - 25
-22-27-4-25-7-19?

HORIZONTAAL: 3 zoom; 6 boord-
sel; 8 keg; 9 schurk; 10 kerkelijke
straf; 13 Eur. taal; 14 deel van de rug;

15 kameraad; 16 tijdstip; 18 gratifica-

tie; 20 ruw; 22 groet; 23 ontelbaar; 24
persoon; 27 zoogdier; 28 met plezier.

VERTICAAL: 1 woud; 2 toespijs; 3

een schrijven; 4 weerbarstig; 5 ver-

waand; 6 scheidingslijn; 7 mis; 11

zieke; 12 kweker; 17 spijltje; 18

knaagdier; 19 oefenproeftijd; 20 tul-

band; 21 langzaam; 25 grote bijl; 26

bergengte.

Oplossing puzzel vorige week:
water-gentiaan

WEEDMMDMi geeft u meer!

ONTDEK HET VOORJAAR
OP DE FLORIADE

Weekmedia biedt u in samenwerking met Rederij Naco een
unieke dagtocht aan over het water en door de bollenvelden
naar de Floriade in Zoetermeer. De tocht met boot en bus
begint om 10.00 uur bij Rederij Naco aan de Ruyterkade
Steiger 7, direct achter het Centraal Station in Amsterdam.

Ü vaart over het I]', het Noordzeekanaal en het Spaarne
naar Haarlem, waarna u de reis vervolgt met een bustocht
door de bollenvelden naar de Floriade. U kunt daar ca. 3

uur rondkijken. In de veilingstand ligt een gratis attentie

voor u klaar. Met de bus gaat u weer terug naar Amster-
dam. De tocht eindigt rond 17.00 uur aan de Ruyterkade.

U kunt deelnemen aan deze tocht op 13, 15, 16, 17, 19,21 en
22 april. Deelname is alleen mogelijk na telefonische reser-

vering, tel. 020-5262466 en tegen inlevering van onder-
staande volledig ingevulde bon bij betaling aan de kassa
bij Rederij Naco, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 47,50 per persoon, inclusief vaar- en
bustocht, entreebewijs Floriade t.w.v. ƒ 20,- en een con-
sumptie aan boord van het salonschip van de NACO.
Tegen inlevering van de bon ontvangt u ƒ 5,- korting en
betaalt u slechts ƒ 42,50 p.p.

Op zondagen dient een toeslag van ƒ 5,- betaald te worden.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de tocht naar de Floriade is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze
bon ingevuld in te leveren aan de kassa bij Rederij Naco,
De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 42,50 p.p. (op zondag geldt een toe-

slag van ƒ 5,- p.p.)

Naam:

Adres:

Postcode:

Keuze datum:

Telefoon:

Woonplaats:

Aantal personen:

WEEEfflUSna geeft u meeni
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Auiorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle

odiiiüs van Weekmedia, t.w.: Amsierdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmor, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmer-neer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vn|dag ook geplaatst in Het Parool,

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8-30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó658686. Fax 020-665632 1.

Schriheli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus I 56, l 000 AD Amsterdam.

Algeven tan ook: Het Parool, Wibautstraat I 31

Amsterdam.

Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,

Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem 1 2.

Alle opdrachten (zowel telelontsche als schntteti|ke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezil zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatsl en de volgende
week in alle Weekmediakranlen.
Totale oplage 752.500 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

BMW

Asmoco
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-serie

bj. '83 t/m '91

Inruil/leasing/financiering

020-6943093

BMW 3161, 2 drs., wit, LPG,
9/88, ƒ17.950, leaseprijs 420

p/m. BMW 320I, 4 drs., schuif-

dak, groen met., 8/88, ƒ 23.450,

leaseprijs 530 p/m. Inr. fin.

mog. Car Trade Holland B.V.

Badhoevedorp, 020-6010680.

BMW 1502, b.j. '76, APK, oran-

je, spr. vlg., i.z.g.st. ƒ2950.
Tel.: 020-6105478.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Citroen

2 x Visa '85 en '87, in zeer

goede staat ƒ 4750.- en ƒ 5950.-

Expocar Trading. 020-6153933

BX16TZI, 36.000 km, ƒ 17.500,-

Inruil en garantie mogelijk.

Tel.: 075 - 163008.

BX 16 TRI '86, st. bekracht.

75.000 km, z.g.a.n. ƒ9750,-

Tel.: 075-163008.

Visa 17 RD '87, bl. Besl. nw.

Vr.pr. ƒ8.750. 075-163008.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en'075-702625

Van part. 1e eig. BX .14E, wit,

'88 apk, onderh. boekje aanw.,

ƒ9500. Tel.: 020-6101372.

Visa Leader, m. '88, G.T.I.-uitv.

in nieuw st. ƒ6950.- Centrum
Auto's. Tel. 020-6250096.

Chrysler

Voyager, 4 cil. autom., geel

kenteken, airco, cruis constr.,

brons met., '86, ƒ 23.950, lease-

prijs 571 p/m. Inr. fin. mog. Car
Trade Holland B.V. Badhoeve-
dorp, tel.: 020-6010680.

Daihatsu

ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ 55,- per dag

incl. BTW en verzekering

en o.a. BX en ZX
Tel. 020-6932750

S. Stevinstraat 12a, A'dam

• „SHOWROOM" verschijnt

huis aan huis in geheel

Amsterdam en omgeving.

Hyundai

Over garantie gesproken

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
020-6310615.

Hyundai Pony, bouwjr '81, APK
tot okt. '92, ƒ1050. Tel.

02979-89164.

T.k. Daihatsu CHARADE
diesel, kl. rood, km.st. 70.000,

bj. jan. '89. Vr.pr. ƒ 11.500. Tel.

03240-35792.

Méér Garage
HYUNDAI: DEALER
.Ook voor uw,: ,.

;

OCCASIONS ;

Linnaeuskade 5-7,

.

::, Amsterdam : '

.

020-6929548

Fiat

COMPANY CARS
Croma SX 5-

'91, antraciet, 9000 km, l.m. velgen, normale prijs

ƒ 49.500, nu / 39.500,

Tempra 20 ST 8-
'91, rood, 7000 km, el. schuifdak, el. ramen, m.

deelb. a.-bank, l.m. velgen, breedstralers, normale prijs ƒ 44.000,-

nu ƒ36.500,-

Tipo 1.4 S 11-'91, blauw/groen met., 6000 km, normale prijs

ƒ30.000,- nu/ 26.000,-

Croma SX 10-'90, antraciet, 54.000 km, LPG. ƒ29.500,-

Tipo 20 GT 1-'91, blauw met., 16.000 km, ƒ 28.500,-

Tipo 1.6 4-'89, wit, 32.000 km ƒ 23.500,-

Tipo 1.7 Diesel, 11-'90, l.blauw met., 24.000 km ƒ 24.500.-

Ritmo 60 CL 9-
'86, wit, 120.000 km ƒ 4.750,-

Panda 4X 4 6-
'88, wit, 29.000 km, dubbelsunroot ƒ 14.750,-

Seat Marbella GL 4-'89, zwart, 35.000 km, sportuitvoering

ƒ11.750,-

Peugeot 405 GR 1-'89, wit, 69.000 km ƒ 19.750,-

Sierra 1 .8
7- '89, mercury grey, 37.000 km, getint glas, schuif/kan-

teldak ƒ 21.750,-

Tevens keus uit ± 50 andere occasions.

Gebr. HAAKER B.V.
Off. RAT-DEALER in BADHOEVEDORP

Info: 020 - 6594859

Fiat 132 2000, b.j. '78, grijs

met., 1e eig., tr.haak, APK
22/10/'92, goede auto. Rijdt

perfekt, / 1250: 020-6362796.

Fiat Panda 1000 L.i.E. 1-'90.

Rad. cass., Dance uitv. ƒ9800.

Tel. 020 - 695 36 98.

Fiat Tipo DGT, 10'88, 47.000

km, antr. met., vr.pr. ƒ 13.950.

020-6477812, (na 18,00 uur).

Fiat Uno 45 S, 5-bak, rood,

68.000 km. m. '88, in nw. st.

ƒ6950.-. Tel.: 020-6250096.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

Honda

Van part. HONDA ACCORD, bj

'83, 3 d„ blauw, APK, pr.

ƒ2250,-: 020-6303708 kant.u.

Lada

T.k. Lada Niva 1987, nw, staat,

grijs kent., bulbar,

nw, banden, L.P.G., APK. Pr.

ƒ5250,-. Tel.: 02550-13502.

T.k. Lada Samara 13 '87

ƒ4400. APK '93, in perf.st. ,v. 1e

.eig. Radio-cass. 020.6968216.

WESTDORP
De nieuwe Samara DIVA

uit voorraad leverbaar

met 2 jaar volledige garantie.

Ruime keus uit nieuwe
en jonge Lada's

met BOVAG-garantie
100% financieren of leasen

OCCASION VAN DE WEEK:
Lada 2104 stat.car '86 ƒ 6.000

ADRES VERKOOP
Adm. de Ruyterweg 396-398,

A'dam, tel. 020-6825983.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Panda 34, rood. Moet gezien

worden ! ƒ 3950.-. Centrum
Auto's. Tel: 020-6250096.

Panda, b.j. '86, zwart, stereo,

in nw, st. ƒ5750.-. Expocar
Trading. 020-6153933

Ford

ESCORT 1.6 inj., kat., '87, div.

extra's, apk 12 '92, ƒ14,500.
Tel.: 020-6881498.

Escort Laser, 6-
'86, 5-bak, Apk:

3-
'93, in nieuw staat: ƒ 8950-

Centrum Auto's. 020-6250096.

Fiësta 1.4i CLX Nieuwste mod.
'90. 32.000 km, 5 drs., meest
kompl. uitv., met boekjes

ƒ16.950. Tel.: 020-6978354.

Ford Capri (sport) APK gek. in

zr goede staat, b.j. '81. Pr.

ƒ 3000. Tel.: 020-6370193.

Ford Escort 1.3.L, '83, APK
3-3'93, met. grijs, pioneer, radio,

ƒ3450. Tel.: 02990-36809.

Ford Granada V6, '82.

AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-1697/1981.

Sierra, b.j. '84, Sportvlg.,

blauwmet. ƒ 4950.-. Expocar
Trading. Tel.: 020-6153933

T.k. Ford Escort 1.3 '81 ƒ2450.
5-deurs nieuw model, APK
10/92 in perf.st. 020-6968216.

Lotus

LOTUS ELITE
4-cilinder Chapman, '76,

motor gereviseerd, als nieuw.

AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-1697/1981.

Mazda

Haarlemmermeers grootste

Occasioncentrum

Hartgerink en Klomp
Biedt u keuze uit + 100 gebruikte auto's,- w.o. 50 Mazda's

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
(Industrieterrein Noord)

Telefonische informatie 02503-20129/36544

Mazda 626 2.0 GLX, diesel, 5
drs., blauw met., '87, ƒ 10.950,

leaseprijs 262 p/m. Mazda 626
2.0 LX, diesel, 4 drs., grijs met.,

'88, ƒ14.950, Leaseprijs 335
p/m. Mazda 626 1.8 GLX, 5
drs., H.B. Ferrari, rood, LPG,
10/88, ƒ 15.950, leaseprijs 375
p/m. Mazda RX 7, Coupé, alle

opties, brons met., 1987,

ƒ 32.950. Inr. fin. mog. Car Tra-

de Holland B.V. Badhoeve-
dorp, tel.: 020-6010680.

Mazda F323 1.6 i, bj 17-01-91,

grijs metall. 14500 km ƒ 25.000
020-6962894 na 1600 uur.

Mini

Mini 1000 bj '83 rood APK
rijdt perfect i.z.g.st. ƒ 3450.

Tel.: 020-6105478.

93

Mini-Metro, m. 86, wit, ƒ 46.000
k.rn., nw. staat. 02520-15234.

Mazda 't Amsterdammertje,
Amstel 340, t.o. Carré.

Tel. 020-6236491.

Van maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 18.00 uur.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel. 020-6433733.

Mitsubishi Spacewagon 2000
GLXI, 1991, 20.000 km, beige

metal, ƒ 36.750, 1e eig. Mitsubi-

shi-dealer Jorritsma,

Wagenweg 10, Purmerend,
02990-23741.

Porsche

Ronda Porsche uitv., 6-87,

60.000 km., Apk. 2- '93 ƒ6950.-
Centrum Auto's. 020-6250096.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?

Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752.500
exemplaren

\ze bon
In 4

Geefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

Naam:
.

Adres:
'*

^
-v

Postcode + Plaats: .

>*

Telefoonnummer: Handtekening:

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor

1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.

X&
dagen zo'n 752.500
vonkende verkoop-

contacten.

prijs excl. prijs incl.

6% BTW. 6C :B.T.W.

1



Het Zandvoorts Nieuwsblad?

Toen ik op mezelf ging wonen, nam ik meteen een abonne-

ment, net als mijn ouders. Het is natuurlijk een te gekke krant

die ik niet zou willen missen. Al is het alleen maar om te we-

ten wat ze over mijn vereniging schrijven.

Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik lied

goed. Prima vent die je altijd kan bellen als er nieuws w
melden is. Maar hij zit zelf ook niet stil, als hij over

onze plannen iets heeft gehoord, hangt hij meteen

aan de lijn. Daaraan zie je dat het Zandvoorts

Nieuwsblad een échte krant is.

Ik vind trouwens dat ze het in alles goed

doen. Neem de gemeentepolitiek bijvoor-

beeld... Je hoeft ze niks wijs te maken en ik

mag zo'n opstelling wel.

Zal ik je iets leuks vertellen? Je weet dat ik dol

ben;op treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaan-

bieding. Ik bel meteen op. Toen ik die loc kwam ha-

len, bleken er intussen tientallen anderen gebeld te

hebben. Was ik er even mooi op tijd bij geweest.

Dank zij mijn krant.

JA"

*"*!> »,

<n

^ <?
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*
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Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemi

u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De

krant die schrijft over de plaats waar u woont.

N3.tUU.l*riik ^e krant moet ik hebben. Omdat ik graag wil weten

wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking

ontvang ik Het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar/ 12,-.

Zandvoorts dk
Nieuwsblad

Naam: (m/v).

Adres:

Postcode/Plaats:

.

Telefoon:

Giro/Banknr.:—
. (i.v.m. controle bezorging) WK

. Al

Daarna word ik abonnee en betaal per Q kwartaal ƒ16,-

halfjaar ƒ29,- O jaar ƒ52,-

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor

postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668.13-00

Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer
'10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!



UPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

ig buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv."2075.-

d H§1395.-
PHILIPS 70 CM KTV
AFSTANDBEDIENING .

1295.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

mms.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

^1195.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

^1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKSTm 895.-
37 CM AFSTANDBED.

37 CM KLEUREN-TV

375.-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening. Adviesprijs*2550.-

B^1899.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

Ü

ti

22̂ 1499.-
JVC 63 CM AVS250
STEREO TELETEKST

1 JVC 63 CM STUNT
i STEREO TELETEKST

te 1399.-
SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

^1149.-
SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV971 7; Adviesprijs*2275.

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

»1398.-
BLAUPUNKT55CM
STEREO TELETEKST

„^1298.-
M GRUNDIG63CM
1 LUXE TELETEKST

1198.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

cheM098.-
GRUNDIG51 CM
TELETEKST STUNT

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

698.-
GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENINGm 498.-

SONY CAMCORDER
F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,

Hi-Fi, autofocus, afstandbe- 1

dlend, var. sluitertijd. '2550.

1979.-
SONY CAMCORDER
F250; Kompakt, autofocus.

Inkl. accessoires. Adv/2220.-

TOPMERKCAMCORDER
E10; (Sony) 8mm systeem, 4

lux, 6x zoom, HiR stereo. *2799,

1779.-
SONY CAMCORDER
TR45W; Handycam super

kompakt, 6x zoom, autofo-

cus, Hi-Fi. Adviesprijs'2220.-

e^1469.-
JVC CAMCORDER
GR60; Van de uitvinders! VHS-

C super kompakt. Adv/2419.-

1669.
PHILIPS CAMCORDER
6843; VHS-C, autofocus.

Adviesprijs '2095.-

1349.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; "Best" getest! VHS-
HQ, Hi-Fi stereo geluid. Ned.

Philips garantie. Adv. "1 599.-

/OKfifQW
OPMLE

1049
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570; VHS-HQ, stereo, 8 uur

longplay, 5 koppen. "1899.

1099.-
JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. *1899.

XalKwijk

1199.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.

1249.-
PANASONIC HI-FI

F65; 4koppen, VHS-HQ. *1 894.-

1399.-
SONY VHS-HQ VIDEO
SLV656; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, jog-shuttle, ab. *1 990.-m 1499.

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST. '1549.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS700;LCD-afstandbed. *1 239.-m 679.-
ARISTONA VHS VIDEO

|

2SB01; VHS-HQ, inkl. af-

standbediening. Adv.*1 095.-

PHILIPS VHS VIDEO
6290; Afstandbediend. "1 1 95.-

STUNTIVHSHQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening!

VHS VIDEO-SPELER

349.

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! "1099.

HITACHI VHS VIDEO
M720;LCD-afstandbed.*999.- 1

HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ, 3 koppen. '1299.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

|

afstandbed.+leespen. "1445.-

PANASONIC VIDEO
NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed. +leespen "1157.-

ARISTONA KTV
55CM TELETEKST
Type 52KV2525.

Adviesprijs. *1475.-

mm
-503134 lï-UbbTüTÖ
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Wffl
SBSSSÜ

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 28Ö liter

2-deurs koel/vries kombina-
tie. Koelruimte op "oog-

hoogte". Adviesprijs'979.-

mnf 479."
ZANUSSI K/V (OJ)

met 779.-
PHILIPS/ WHIRLPOOLW 879.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/Vm 979.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-

pakte afmetingen. Kwalita-

tief uitstekende koeler/vrie-

zer. Adviesprijs "848.-

EaËr 395."
INDESIT2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv/899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.-
PHILIPS /WHIRLPOOLm 695.-
BAUKNECHT 2304

775.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*1 1 99.-

SIEMENS KS2648

895.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie

255.-
145 LTR. KOELKAST
Coolcraft 145 liter, 2-sterren.

Formica bovenblad. Garantie.

o4D.'
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak

395.-
ZANUSS1 140 LITER

455.-
BOSCH KTF1540Jü 545.-
PHILIPS 160 LITER

575.
BAUKNECHT 160LTR.

35
23B 595.

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te vin-

den is. Adviesprijs. "595.-m 348.-
INDES IT 120 LITER

Hl§ 448.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv/665.-

498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GS D1 311; Adv. "848.-m 598.-
VRIESKIST 140 LTRm 498.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W1 200WDOJ ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/min.,

rvs trommel EN kuip. '1399.-

969.-
1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk. Trom-

mel EN kuip roestvrijstaal

869.-
HOLL 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI 400 TOEREN

699.-
STUNT! 550 TOEREN

549.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

499-

MIELE 1150TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifu-

geert tot 1 1 50 toeren p/m;bui-

tenmantel tweezijdig geë-

mailleerd. Adviesprijs '2199.-

W\lM*
SIEMENS WM3380
1000 toeren. Adviesprijs*1 878.-

1385.-
WASDROOG KOMBINATIE
PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1485.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? *1549.

1245.-
PHILIPS 800 TOEREN

c§ëf 895.-
BAUKNECHTWA6500

795.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS GC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. "1495.-m 899.
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toe-

ren centrifuge. Adv/1375.-m 999.-
1000 TOEREN RVS BL

(M1199.-
Sarmaten,
- 5 JAAR T1

_ '

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviesprijs'1099.

699.-
BOSCH VW PS2100

ffi 799.-
BAUKNECHT VW 3PR ftm 899.-
MIELE VW G521

^1499.-

4

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

219.-
SAMSUNG RE570m 249
SHARP MAGNETRON

U5M 299,
MOULINEX FM1115

329.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610 ; 20 liter, Adv. "769.-m 349.-
MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT
24 liter, 850 Wattvermogen en

draaiplateau. Adviesprijs*989.-—
499.-

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

549.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + gril

599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750 Watt +draaiplateau.

749.-
4
4

\ \cecee

\ ^
INDESIT
FORNUIS
Type K5400; Adviesprijs*799.-m 528.
ETNA FORNUIS 14.00

4
4

598.-
INDESIT G/E FORNUIS
K5406; Gas-elektro. *1 049.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD50; Adviesprijs*649

399.-
RVS REVERSEREND

499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

I7v.a.05J5J.™
PHILIPS/ WHIRLPOOL

699.-
CONDENSDROGER

899.
SIEMENS CONDENS

mxt^ff/
MIELE DROGER

1199
MERKCENTRIFUGEm 169.

698.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis.

Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425

898.-
ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234/275. Adv/1 445.-m 1098,
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs'1735.

4
4
4
4
4
4
4
4
4

n

1398.- ü

ATAG KOOKPLAAT
GKF334;4-pits. Adv. "445.-

348.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

128.-

5K

M

n
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laar in onze winkels.- I Rivieradreef 37

EN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD SS==;ss=
[BEVERWIJK I AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG 20ETERWOUDE I 'Adviesprijs slechts referentie Ba'cfhoeSed'örp'vrhdag f..""™ °7* o^"Tu'r
Winkelcentrum De Beverhof I BADHOEVEDORP ' I LEIDSCHENOAM I zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag 7 tot 9 uur
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Strandpachters doen nieuw voorstel

Minimale schade
door bevoorrading
met vrachtwagens'
ZANDVOORT - Bevoorradingsverkeer zwaarder dan vijf ton

hoeft nauwelijks schade te veroorzaken aan de boulevard. Bo-
vendien blijft de overlast voor omwonenden tot een minimum
beperkt. Dat zegt de Vereniging van Strandpachters Zandvoort
in een nieuw voorstel aan de gemeenteraad. Daarmee bestrijdt

zij de nieuwe bepaling van de gemeente, dat vrachtwagens
zwaarder dan vijf ton niet over de boulevard mogen rijden. Als
deze maatregel niet wordt ingetrokken, verliezen de pachters
mogelijk een aantal leveranciers. Wethouder Van Caspel voelt
echter weinig voor een nieuw gesprek met de strandpachters.

Het aantal plaatsen waar het be-

voorradend verkeer over de sierte-

gels van de boulevard moet rijden, is

tot een minimum beperkt. Dat zegt
voorzitter Jaap Paap van de strand-
pachtersvereniging in het nieuwe
voorstel van de vereniging. Daarin
staat onder meer, dat de strandpa-
viljoens rond de Rotonde vanaf de
Seinpostweg kunnen worden be-

voorraad. Langs het Casino ligt im-
mers al een stevig stuk met klinkers.

Voor het overige kan er gereden
worden over de tegels die toch moe-
ten worden verwijderd als de nieuw-
bouw naast het casino wordt gereali-

seerd. Het bevoorradend verkeer
langs het Schuitengat mag de boule-
vard alleen in de kortste lijn overste-

ken, dat geldt ook bij de ingang op
het parkeerterreintje naast het Pala-

ce Hotel.

Video
Paap stelt voor de proef op de som

te nemen en de situatie na het sei-

zoen opnieuw te bekijken. Hij be-

twijfelt dat er enige schade wordt
aangebracht aan de tegels. „We wil-

len de situatie nu best op video opne-
men, zodat we het aan 't eind van het
seizoen precies kunnen controle-
ren". De pachters twijfelen echter
nog wel aan de kwaliteit van de sier-

(ADVERTENTIE)

Café PapiBBon

Kerksteeg 2

gaat a.s. vrijdag

weer open!

vanaf 20.00 uur

Gaslucht
ZANDVOORT - Onlangs werd er

een gaslucht waargenomen op het
Raadhuisplein. Een onderzoek van
de politie wees uit dat de kachel van
een restaurantbedrijf onvoldoende
functioneerde, waardoor koolmo-
noxide vrij kwam. Het energiebedrijf

heeft daarop de kachel buiten wer-
king gesteld.

Tent waait om
ZANDVOORT - Een tent waarin

enige race-wagens stonden werd op
28 maart om drie uur 's nachts ge-

veld door de wind. De brandweer
heeft hem opgeruimd, omdat het

omgewaaide doek een gevaar was
voor de omgeving. De race-auto's

bleven onbeschadigd.

CD-speler weg
ZANDVOORT - Een cd-speler en

een onbekend bedrag aan geld wer-

den buitgemaakt tijdens een inbraak
in een flat aan de Lorentzstraat op 27

maart. De daders konden de flat be-

treden na verbreking van een boven-
i'aampje.

bestrating op de Rotonde en aan de
Boulevard de Favauge, waar na een
paar maanden al een groot aantal
tegels stuk was. De sierbestrating op
de Boulevard Barnaart, aangelegd
door een andere aannemer, is na
twee jaar nog vrijwel geheel in tact.

Ook daar rijdt bevoorradend ver-

keer over de sierbestrating.

Om de tafel

Raadslid Landman, Gemeente Be-
langen Zandvoort, drong dinsdag in
de gemeenteraadsvergadering aan
op nieuwe onderhandelingen tussen
gemeente en strandpachters. Wet-
houder Van Caspel voelt er echter
weinig voor nog met de pachters om
de tafel te gaan zitten. „Wij hebben
maanden met hen gesproken en al

het nodige water bij de wijn gedaan.
De pachters schikken niet op, dat
doet alleen de gemeente".
Naar aanleiding van een gesprek

met voorzitter Van der Laan van On-
dernemers Vereniging Zandvoort en
twee strandpachters heeft de ge-

meente een maximum gewicht van
5000 kilo vastgesteld, in plaats van
3500 kilo. Volgens de strandpachters
gebeurde dat, nadat zij hadden gewe-
zen op het gewicht van het 'beroem-
de veegwagentje'. Deze wagen, waar-
mee gemeentereiniging de boule-
vard schoon houdt, weegt leeg al

4500 kilo.

De strandpachtersvereniging zegt
in haar brief aan de gemeente: 'De
enige concessie die wij van de ge-

meente willen hebTbèn, is! 'geen maxi-
maal gewicht voor verzorgend ver-

keer'. Het bestuur zou niet op de
hoogte geweest zijn van het laatste

gesprek. „Ik zelf was toen op vakan-
tie", aldus voorzitter Paap.

Diepvriescircuit
Hij voorziet grote problemen als

de maatregel niet wordt terugge-
draaid. Zo heeft bijvoorbeeld een
aantal van de leveranciers gedreigd
niet meer te komen, als zij moeten
overgaan op kleinere wagens, of op
wagens die over het strand moeten
kunnen rijden. Bovendien verbiedt
de Keuringsdienst van Waren een
onderbroken 'diepvriescircuit' ver-

der dan 25 meter. Daarnaast is het
onverantwoord volgens de pachters
om de paviljoens via een druk
strand te bevoorraden.

Uw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17 16 6

Waterstanden j
Datum
2 apr
a apr
4 apr

i

5 apr

j6apr
7 apr
8 apr
9 apr
10 apr
Vaanstanden:
NM vrijd. 3 apr. 08.03 u.

: Springtij 5 apr. 17.47 u. NAP+105cm

HW LW HW LW
03.59 00.00 16.08 11.50
04.29 00.30 16.46 12.15

04.58 00.50 17.16 12.55

05.32 01.14 17.47 13.34

06.07 01.50 18.25 14.04

06.43 02.15.19.06 13.35
07.18 02.54 19.45 15.09
08.05 03.46 20.35 16.06

08.55 04.36 21.56 16.54
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• Om de vijver moet een stevig hek komen, vinden vrijwel alle ouders in de nieuwbouwwijk De Meeuwen. Vier moeders boden wethouder Van Caspel deze
week een petitie en tweehonderd handtekeningen aan. Foto Bram Sli

j
nen

Verontruste ouders uitDe Meeuwen dringen aan op maatregelen
'

Vijver gevaarlijk voor kinderen'
ZANDVOORT - De gemeente

zal onderzoeken of de vijver in
de nieuwbouwwijk De Meeu-
wen gevaarlijk is voor kinde-
ren. Dat zei wethouder Van
Caspel deze week tegen vier
verontruste moeders uit deze
wijk. In een week tijd waren er
vier kinderen in de 2,20 meter
diepe vijver gevallen. De moe-
ders, die tweehonderd handte-
keningen hebben opgehaald,
vinden dat er een stevig hek'
omheen moet komen. Van Cas-
pel wilde dat nog niet beloven.

Een aantal ouders uit de nieuw-
bouwwijk - op de voormalige voet-
balvelden - en naaste omgeving is

doodsbenauwd vanwege de vijver.

Er is geen enkele afscheiding tussen
het water en de grond eromheen. In
tegendeel zelfs is er een aflopende
kant naar de vijver. „Als spelende
kinderen hier met hun fietsje op te-

rechtkomen, rijden ze bijna vanzelf
het water in", aldus een van de moe-
ders. Hun angst wordt nog eens ver-

groot doordat de gemeente pal naast
de vijver een speelterreintje wil aan-
leggen.

Struiken
De bedoeling is dat de vijver ge-

deeltelijk wordt afgeschermd met
struiken. Maar dat is niet voldoende
vinden de ouders: er moet een hek
komen. Een aantal van hen is al be-
reid gevonden een - kleine - financië-
le bijdrage te doen. Volgens wethou-
der Van Caspel kost dat echter han-
den vol geld, vertelde hij, toen hij de-

handtekeningen in ontvangst nam.
„We zullen de zaak onderzoeken

en u zo snel mogelijk antwoord ge-

ven", aldus de wethouder. Datzelfde
zei hij dinsdagavond in de gemeente-
raadsvergadering, waar D66 en VVD
vragen stelden over de situatie. Ta-
tes (WD) wil uiterlijk begin mei een
duidelijk antwoord.

Mensenleven
Een mensenleven is meer waard

dan een hek, zeggen de vier initia-

tiefneemsters, Zsuzsan Drayer,
Magda Molina, Dimphy Visser en
Carla Wendelgelst: „De veiligheid
van onze kinderen moet de gemeen-
te toch ook aan het hart gaan?" Zij

zijn vorige week al naar een van de
ambtenaren gestapt. Die zou het col-

lege eventueel een negatief advies
geven, liet hij weten: volgens hem
past een hek daar niet. De vijver, die
is aangelegd om overtollig regenwa-
ter te kunnen verwerken, heeft langs
de kant een zogenaamde 'piasberm':
een 'veiligheidszone' van 25 centi-

meter diep boven een rand van 75
centimeter breed.

Kopje onder
„Zelfs op die diepte kan een kind

al verdrinken", reageert een van de

ouders daarop. Van de vier kinderen
die in de vijver zijn gevallen, kwa-
men drie kinderen op de 'piasberm'
terecht. De vierde ging naast de
betonnen rand kopje onder, maar
kon er nog juist op tijd uitgehaald
worden.

mm&mÊm
Don Quachot
'Ik ben beslist geen Don Oui- q
chot'. Dat zegt de Zand- <d
voortse kunstenaar Edo van Tette-

rode, wijd en zijd bekend om zijn

vele plannetjes en initiatieven. 'Het

moet wel haalbaar zijn'. Morgen-

avond wordt in het Cultureel Cen-
trum Zandvoort een tentoonstelling

geopend over Van Tetterodes be-

kendste grap: Loeres.

Dïcfl-at
De wetswinkel in Zandvoort, o
voor gratis juridisch en aan- *5
verwant advies, gaat deze maand
definitief dicht.

Achterhoek
De Achterhoek doet een q
gooi naar de nationale milieu- ï?
prijs, meldt de Streek VVV. Honder-
den kilometers fietsen langs tiental-

len kastelen.

Op de ATV-pagina deze week.

Bezorging: .

.

Advertenties:
Redactie:

. . tel. 17166

. . tel. 17166

. . tel. 18648

Rotary schenkt

geld aan SWOZ
ZANDVOORT - De Rotary Zand-

voort heeft een bedrag van 7500 gul-

den beschikbaar gesteld voor het ou-
derenwerk in deze gemeente. Het
bedrag werd vorige week vrijdag
door penningmeester Zorge overge-
dragen aan de heer Wijnbeek, be-
stuurslid van de Stichting Welzijn
Ouderen Zandvoort. De stichting
houdt zich onder andere bezig met
voorlichting en hulp aan ouderen,
plus de organisatie en/of begeleiding
van diverse projecten voor vijfenvijf-

tig-plussers. „We kunnen het geld
heel goed gebruiken", zegt coördina-
tor Nathalie Lindeboom, die erg blij

is met de gift. Waaraan het geld be-
steed wordt, weet zij nog niet. Daar-
over moeten bestuur en coördinator
nog overleggen.

Leegloop bij de omroep houdt aan

ZANDVOORT - Het vertrek van programmamakers van de
Zandvoortse Omroep Organisatie gaat door. Nadat vorige week
A. Geels van 'Uit de veren, in de kleren' is opgestapt, heeft deze
week ook presentator Stefan de Roo zijn werkzaamheden neer-
gelegd. Hij presenteerde tot nu toe het ZFM-radioprogramma
Zandvoortse Zaken dat op de woensdagavond werd uitgezon-
den. Aanleiding voor beide medewerkers was het 'ontslag' van
hun collega's die het gelijknamige zaterdagochtendprogramma
verzorgen. De gemeente wil meezoeken naar een oplossing.
Stefan de Roo heeft zijn medewer- sentatrice Sigrid Schopman. Zij zijn

king aan de Zandvoortse Omroep
Organisatie (ZOO) voor onbepaalde
tijd opgezegd. Net als Geels is hij het
niet eens met de manier waarop het
bestuur van de lokale omroep is om-
gegaan met de collega's van het pro-
gramma Zandvoortse Zaken dat op
de zaterdagochtend werd uitgezon-
den: Rob Staats, Cor Draijer en pre-

8grm-
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Houten palen 'levensgevaarlijk'

ZANDVOORT - De laatste tijd verschijnen op het strand ter hoogte van het
Elysee Beach Hotel regelmatig oude houten palen die nog uit de Tweede
Wereldoorlog stammen.
Bij zeer laag water vallen zij bijna droog en steken zij zo'n twintig a dertig

centimeter boven het zand uit. De Zandvoorter N. Bos, die bovenstaande
foto heeft gemaakt, telde pas geleden 27 palen. Normaliter gaan die

schuil onder het wateroppervlak. „Het zijn, bijvoorbeeld voor waterspor-
ters, levensgevaarlijke dingen", aldus Bos.

Langs het Zandvoortse strand is indertijd een groot aantal van deze palen
geplaatst, om er prikkeldraad en mijnen aan te bevestigen. Zo moesten
landingen van de geallieerden tegengegaan worden. Later zijn er zoveel
mogelijk weggehaald. Bij een aantal palen bleek dat een te lastig karwei,

een deel brak af, andere werden vlak boven de grond afgezaagd. Bos
vermoedt dat de palen weer boven het zand uitkomen als gevolg van de
strandafkalving, sinds het verlengen van de pier. Rijkswaterstaat ziet

geen aanleiding om de palen weg te halen. Foto n. bos

mauwiixHJmM2^VizB^^.m!Xsm™ï&rzimrxmxï*2*n7i!i::3»&nziv!; .ITJlïIKKCTEWSKSOTmiKÏITKïIinKiaBIïCr.TI'riKXT'CVJrrïBC'J'.r^'l.'O 7;ïSV\TKr;': Krcrar,.

volgens hem 'zonder ook maar één
gesprek of onderhandelingspoging'
ontslagen. Voor zover het uiteraard
mogelijk is, om vrijwilligers te 'ont-

slaan'.

'Het wegvallen van de samenwer-
king tussen deze medewerkers en
mij, zowel bij de nieuwsgaring als bij

de presentatie daarvan, heeft mij ge-

demotiveerd', zegt Stefan de Roo.
'Zodanig, dat ik tot mijn spijt voor
onbepaalde tijd zal moeten stoppen
met de samenstelling en presentatie
van de woensdag-editie van Zand-
voortse Zaken.

Contacten
Voortvloeiend daaruit zal ik ook

voor onbepaalde tijd mijn medewer-
king moeten staken aan de program-
ma's 'Trampzalig' en 'Zoek je lens',

aldus de presentator. De contacten
die hij heeft opgebouwd met betrek-
king met sponsoring en redaktie,
zullen eveneens op de hoogte ge-

bracht worden.
De Roo heeft het bestuur dinsdag

schriftelijk op de hoogte gebracht

van zijn besluit. Daarvóór al heeft
hij de bestuursleden mondeling op
zijn besluit 'voorbereid'. Tevens
heeft hij geadviseerd te gaan praten
met het team van het zaterdagoch-
tendprogramma en het ontslag on-
gedaan te maken. „Daarop heb ik

nog niets gehoord", aldus De Roo.
Verder commentaar wil hij niet ge-

ven op deze zaak. Hij hoopt dat 'de

rust in onze watertoren spoedig zal

terugkeren, zodat weer gewoon goe-
de programma's voor en over Zand-
voort kunnen worden gemaakt'.

Gemeenteraad
Dinsdag in de gemeenteraad heb-

ben Methorst (VVD) en Sandbergen
(D66) aangedrongen op stappen van
het college. De raad heeft zo'n twee
jaar geleden gekozen voor de ZOO en
voelt zich dus verantwoordelijk
voor een zo breed mogelijk pro-
gramma-aanbod. Er wordt op be-
paalde punten niet meer voldaan
aan de statuten en bepaalde voor-
schriften van de Mediawet. „Ik
neem aan dat het aanvangsproble-
men zijn", zegt cultuurwethouder
Termes. „De zo breed mogelijke op-
zet is nog niet bereikt". Hij is bereid
financiële en andere verslagen van
de ZOO op te vragen. Mogelijk zul-

len ook Methorst en Sandbergen
hun hulp aanbieden, om gezamen-
lijk tot een oplossing te komen. Ook
een driemanschap van de Program-
maraad, onder leiding van Rini Cap-
pel, is daar al mee bezig.
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Natuurlijk, die krant moet ik hebhen.

Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

\
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Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ16,00 D half jaar ƒ29,00 Djaar ƒ

' Voor postabonnees gelden andere tarieven.

II kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020-668.13.00.

Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 l'A

Amsterdam. II hoeft geen postzegel te plakken.

oz.v

8 710371"017003
'_J



WEEKMEDIA 22

FAMILIEBERICHTEN

Wij zijn vol verdriet over het plotselinge heen-
gaan van mijn zorgzame zoon en mijn fijne broer

Pieter Rikkert
15 oktober 1929 - 25 maart 1992

C. W. C. G. Rikkert-van Reekum
Evert D. W. Rikkert

Kostverlorenstraat 55
2012 PB Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Met ontsteltenis en verdriet moesten wij verne-

men dat op woensdag 25 maart geheel onver-

wacht van ons is heengegaan onze vriend en col-

lega

Piet Rikkert

Niet alleen wij, maar ook de velen aan wie hij ja-

renlang geheel belangeloos hulp verleende, zul-

len hem erg missen.
Zijn familie wensen wij veel sterkte.

Bestuur, medewerkers en
coördinator van de stichting

Centrum voor Vrijwillige

Hulpverlening

Heden is van ons heengegaan mijn lieve man en
onze lieve vader en opa

Dirk de Jong
echtgenoot van Rosalia Gorjup

op de leeftijd van 83 jaar.

Zandvoort:
R. de Jong-Gorjup

Thea en Dick Jansen-de Jong

Jan en Corrie Paap

Alois en Mary Paap

Gulpen:
Kees de Jong

Annemieke Boon

Klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, 28 maart 1992
„Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan 1 - 207
2042 PM Zandvoort

De crematie heeft op woensdag 1 april plaatsge-

vonden.

t
Iedereen keert uiteindelijk terug

in zijn eigen thuishaven.

Na een laatste, moeilijke levensfase heeft de
Here zich ontfermd over

Johanna Constance Maria Husken
23-2-1912 - 27-3-1992

Kinderen en kleinkinderen,
zusters en zwager

Correspondentieadres:
Th. F. M. van Hemert,
Flemingstraat 350
2041 VT Zandvoort

De crematie heeft op woensdag 1 april plaatsge-

vonden.

Op 8 april vieren onze ouders

Klaas Koper (de Bul)
en

Bep Koper-Gerritsen
hun 55-jarig huwelijksfeest.

Gelegenheid om te feliciteren is

van 14.30-16.30 in

Geb „de Krocht"
Grote Krocht 41
Zandvoort

Namens hun dankbare kinderen en kleinkind:

Ria-Ton-Aksel

Keesomstraat 149
2041 XG

Raquel

gefeliciteerd met je

21ste verjaardag

Michael

Daddy
50 jaar

Van harte gefeliciteerd!

Liefs

Edgar en Ilse

Ze is sportief, slank en ze ziet er

jong uit.

Maar vandaag wordt m'n zus

Ria van Schaagen

50 jaar

„Josefien"

Thea en Ap
gefeliciteerd met jullie winkeltje

Nathalie

Ik ben verhuisd

Na 50 jaar mijn benen onder andermans
tafel gestoken te hebben, zit ik nu op m'n
eigen plek. Dank zij de hulp van mijn
vrienden en familie zit ik nu riant.

Héél veel dank aan:

Henk en Coby van Soest

mijn zuster An Schoo
Han en Corrie van Soest

Eugenie en Joot de Jong
Monique en Erwin Hilbers

Frank en Joke Dörr
Co en Nicolien Koper
Marcel Meijer

Zij regelden het behang-, schilder- en
witwerk, stofferen, schoonmaken,
aanleggen van apparatuur, vervoer en het

timmerwerk.

Mijn nieuwe adres is:

Persbureau Zandvoort
Kostverlorenstraat 14,

2042 PG Zandvoort
telefoon 16629

Bram Stijnen

ADVERTENTIES

r Reünie
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bij\ oorbeeld jubileum, reunie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden.

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren

ü betaalt daarvoor slechts f 32,- e\cl WJr BTW
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,

tel 02975-40041

Smits
Reclame-Advies&Servicebureau N.V.

1992
Het leukste en meest gerenommeerde reclamebureau
van de jaren zestig houdt na 10 |aar stilte weer een
grote reunie. „Deja-vu met u" verwacht alle Smitsers
op 26 mei a s weer bij elkaar te zien Neem contact op
met Helene Cox, Weenahof 21. 1083 JE AMSTER-
DAM, tel nr (na zessen) 646 27 80 of met Nol van
Kampen tel nr (na zessen) 075-28 08 85

^Drin^

otne

Voor gezellig tafelen

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 1 2932

Maandag gesloten.

Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.

Voor uw kopje koffie e.d.

Papa en mama
héél veel succes met

jullie paleisje.

Mare en Diane

-V_V^V> _A_A

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafèhissëii

en cféihaties!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
'""

inschrijvingen

;

Uitvaartverzekering

Niyp-PQLIS
• een Natura-
p üitvaartöViBrefenkómst^^r f

"Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

ÜITYAARTVERZORGrER.
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort:

tel. 02507-17244

Weekmedia op microfiche.

Bel nu voor een abonnement of nadere

informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant

Wibautstraat 131, 1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

Veilinggebouw

De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks

geopend voor
in- en verkoop;

ook voor
inzending

goederenveiling.

In!. 12164
Gasthuisplein

Studeren in

Doetinchem?

In de Tuin van Nederland

staat een Hogeschool die

beroemd is in haar soort De
Pedagogische Hogeschool

leraar basisschool

leraar speciaal onderwijs

openbaar, peen
rk nchtmgen

kamerpnjzen

125.- lager dan in grote

steden

extra kijkdag

28 apnl 1992

9 00-14 00

opgeven? 08340-

23406

Pedagogische Hogeschool

Oost Gelderland

'USTERKEVM

023^315855
è ASSOCIATIE UirVAARTVERZORGINC
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers

van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

LA BONBONNIERE!

echt iets voorjullie,
zei men.

MAAR ZEKER OOK
IETS VOOR U!

Vanaf 1 april.

Thea en Ap Lammers

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VASTE PLANTEN,
VIOLEN, BOMEN EN
STRUIKEN

Vanaf 1 april zijn wij

weer de gehele week
open

Dit weekend

FRAISE SCHNITT Q «_
(aardbei-slagroom) %?j4£w

NOTEN-ROZIJNEN

t
ONTBIJTKOEK

^ van 4,30 voor OfOU

l 7T7T©J

-Gekte bakker ^Balk
HOGEWEG 28, TEL. 12989

mm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1 . Nic. Beetslaan 6 bov., huur ƒ 401 ,83 per maand.

3-kamerbovenwoning met c v

Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens. Het (gezamenlijk) be-

lastbaar maandinkomen voor deze woning mag max ƒ 2.665,-zijn.

2. Lorentzstraat 165, huur ƒ685,08 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c v.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste be-

staande uit 2 personen
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max.

ƒ 4 235,- zijn.

3. Garage Lorentzstraat P, huur ƒ 98,89 per maand. Toewijzing aan huurders van
de woningen aan de Lorentzstraat 301 t/m 387. Toewijzing zal geschieden op
basis van het lidmaatschapnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst
dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen

deel 1 , 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen

Reacties uiterlijk dinsdag a s vóór 1 2.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daaropvolgende vrijdag om 1 2.00 uur in het gevelkastje

ten kantore van EMM
Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

RUILRUBRIEK

1 . Gerenoveerde 3-kamerwoning. Gasthuishofje, huur ƒ 358,89 per maand. Ge-
vraagd- 3-kamer benedenwoning in rustige omgeving (geen centrum).

2. 4-kamerwoning, Keesomstraat, 2e etage met lift, huur ƒ 657,94 per maand (excl.

stookkosten) Gevraagd: ééngezinswoning, liefst Noord.

3. 3-kamer flatwoning, De Schelp, 3e etage, huur ƒ 624,93 per maand (excl. stook-

kosten) Gevraagd. 3 of 4-kamerflat met lift en gesloten keuken. Niet in Nw
Noord.

4. 3-kamer benedenwoning, Hulsmanstraat, huur ƒ 434,89 per maand.
Gevraagd 3 of 4-kamerwonmg. Niet in Noord.

5. Gerenoveerde 3-kamerééngezinswoning, Hobbemastraat, huur ƒ333,19 per

maand. Gevraagd: 4-kamer ééngezinswoning, liefst Oud-Noord.

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboorteda-

tum uiterlijk op 30 april a.s bij EMM.

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week In het Raadhuis:
dinsdag 7 apnl 1 992 20.00 uur Cie Maatschappelijk Welzijn

woensdag 8 apnl 1 992 19.00 uur Cie Bestuurlijke Zaken
donderdag 9 april 1992 20.00 uur Cie Ruimtelijke Ordening

N.B. Let op gewijzigde aanvangstijd commissie bestuurlijke Zaken!

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren ter Inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.

Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Extra openbare raadsvergadering!
Op woensdag 8 april 1992, 20.30 uur (aansluitend op de commissie-
vergadering Bestuurlijke Zaken) zal een extra raadsvergadering worden
gehouden in het Raadhuis.

Op de agenda staat: afscheid gemeentesecretaris.

Inspraakavond ontwerpnota
Ouderenbeleid 1992

In het kader van de inspraaktermijn wordt op
maandag 6 april 1992 om 20.00 uur

een inspraakavond gehouden
in het Raadhuis, Swaluëstraat 2.

De ontwerpnota ligt tot 1 1 april 1992 ter inzage bij bureau Voorlichting. Tot
deze datum kan men schriftelijke reacties sturen aan het college van
burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort, onder vermel-
ding van 'Ouderenbeleid'.

Uitwerking bestemmingsplan
Burgemeesteren wethouders hebben hetvoornemen om ten behoeve van de
realisering van een tweetal gebouwen op het perceel Zandvoortselaan 1 65
(Nieuw Unicum) het bestemmingsplan nader uit te werken. Zulks overeen-
komstig het bepaalde in artikel 1 1 van deWet op de Ruimtelijke Ordening.

Het ontwerpbesluit, het bouwplan en het uitwerkingsplan liggen vanaf 6 april

veertien dagen ter visie bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke

Ontwikkeling, Raadhuisplein 4. Openingstijden: maandag t/m vnjdag 9.00-

12.30 uur.

Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij

burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde bouwvergunningen
041 B92 Burg. van Fenemaplein 2 - vergroten entree

042B92 Burg. van Fenemaplein 2
043B92 J. van Heemskerckstraat 19

044B92 A.J. v.d. Moolenstraat 15

vergroten hotellobby/restaurant

verbreden muuropening woon-
kamer/slaapkamer

plaatsen dakkapel

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vnjdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
021 B92 M. v. St. Aldegondestraat 15
031 B92 Zandvoortselaan 20a
040B92 Van Lennepweg 65-18

- plaatsen dakverdieping
- plaatsen erker
- plaatsen schuurtje

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig

dagen naverschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Rectificatie verleende bouwvergunningen d.d. 5 maart 1992
115B91 Diaconiestraat 1 - verbouwen horeca-/woonruimte

moet zijn:

115B91 Diaconiestraat 1 - verbouwen tot kantoorVwoonruimte

2 april 1992 J

ii yjB uitvaartverzorging

\S«^/ kennemerland bv
^^^^ Keesomstraat 61, Zandvoort

Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRI
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

Te huur:

2 kam. app. m.
keuken. Incl.

gebr. d.t.

675,-- all in.

Tel.

02507-12150.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

GOEDE MERKKEUKENS RECHTSTREEKS

UIT DUITSLAND:
behoorlijk, voordeliger!1.

LANGE ZATERDAG

4ABRIU992'.
geopend van 9.00 -16.00 uur

Een dagje uit naar
Duitsland en tegelijkertijd

voorde

1-4 Wkm
Vraag naar:

Q Onze katalogus

Q Gratis bezoek thuis+offerte

O Gratis en vrijblijvende offerte volgens

bijgaande tekening (s.v p merk vermelden)

Naam

Adres .

w voor ae

Möbel
Wïlken
levert alle
bekende top-
merken. Boven-,
dien leveren wë
keukens uit eigen
fabriek!

4>kopen. *>J
eter kan ^C
het nietl CS>

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Stuur deze bon naar Postbus 733, 76O0 AS Almelo

MOBEL=WILKEN
WERLTE

Showroom: Industrieterrein D 4476 Werlte (D), of bel rechtstrei

l onze Nederlandse afd. 09-49595120818 - Fax 09-4959512!
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Spreekuur houden loont niet meer de moeite

Na zeventien jaar een
einde aan de Wetswinkel

ZANDVOORT - De Wetswinkel zal vanaf
mei geen maandelijkse zittingen meer hou-
den. Hiermee komt na zeventien jaar een ein-
de aan de maandelijkse activiteiten van de
Wetswinkel. Voorzitter Gielen van de stich-
ting zegt: „Het is jammer dat de Wetswinkel
verdwijnt, maar er kwamen te weinig men-
sen. Het loonde niet meer de moeite".
Op 21 mei 1975 werd de Wetswinkel in Zandvoort

opgericht. Een team van juristen, deurwaarders, ad-
vocaten, notarissen en andere juridische adviseurs
gaven gratis informatie aan Zandvoorters met proble-
men. „In de jaren zeventig en tachtig was de belang-
stelling voor de Wetswinkel bijzonder groot", vertelt

notaris Gielen, voorzitter van de Stichting Wetswin-
kel Zandvoort. „De mensen kwamen met vragen over
hoe ze verder moesten na een echtscheiding, over het
oplossen van conflicten met schuldeisers etcetera.

Maar de laatste jaren nam de interesse voor de activi-

teiten van de Zandvoortse Wetswinkel terug. Tot voor
kort hielden we het spreekuur in ere, want erkwamen
toch nog zo'n tien a twintig mensen per maand. Die
wilden we niet teleurstellen. Daarom halveerden we
het aantal spreekuren, van twee naar een per maand.
Maar als er nu vier mensen op het spreekuur komen
is dat veel. En de mensen die komen willen vooral
advies dat ze eerder elders ingewonnen nog eens be-
vestigd zien. De juridisch adviseurs doen het werk
geheel vrijwillig, zonder kostenvergoeding. Je kan
niet van ze verwachten dat ze voor zo weinig mensen
zoveel tijd investeren".
De huur van de ruimte in het gemeenschapshuis

voor het spreekuur van de wetswinkel werd betaald
door de gemeente, evenals het inschrijvingsgeld van
de Kamer van Koophandel.
De reden van het afnemen van belangstelling voor

het spreekuur is volgens voorzitter Gielen gelegen in
het feit dat de rechtshulp in Nederland tegenwoordig
gefinancierd wordt en dat de Zandvoorters dagelijks
terecht kunnen bij het Buro voor Rechtshulp aan de
Wilhelminastraat 9 in Haarlem.
Mieke Diederik van het Buro voor Rechtshulp

Haarlem bevestigt dat er veel Zandvoorters naar het
Haarlemse bureau komen. „Het aantal Zandvoorters
dat hier langs komt varieert, de ene week komt er niet
een en de andere week komen er vijf". Diederik wist
niet van het bestaan van een Zandvoortse wetswinkel
af en verwacht dan ook geen extra toeloop van Zand-
voorters. Het verbaast Gielen niet dat de Wetswinkel
onbekend is bij het bureau in Haarlem: „Bijna alle

wetswinkels in Nederland zijn al opgeheven. Onze
wetswinkel was eigenlijk uniek".
Gielen zelf is in 1988 gestopt met het verstrekken

van juridische adviezen. Gielen: „Toen werd ik nota-
ris en dat bracht me in de positie dat ik mensen naar
mijn eigen bureau, of naar dat van de concurrent zou
moeten verwijzen en dat kan natuurlijk niet." Hij
bleef wel achter de schermen werkzaam als voorzit-
ter. Bij het bureau in Haarlem kunnen mensen te-

recht met vragen op het gebied van huurrecht, ar-

beidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, advies op gebied
van studiefinanciering en vreemdelingenrecht.
De wetswinkel in Zandvoort hield elke woensdag

van de maand tussen half zes en half spreekuur.
Gisteren, op 1 april, vond het laatste spreekuur plaats.

Bewonersflat Schuitengat:

Auto's scheuren op trottoir
ZANDVOORT - Door auto's die de boulevard op en af rijden, is

een erg gevaarlijke situatie ontstaan aan het Schuitengat. Met
name personenauto's racen regelmatig met grote snelheid over
het trottoir naar de oprit tussen de gelijknamige flat en het
Favaugeplein. Dat zeggen bewoners in een brief aan het gemeen-
tebestuur. Volgens hen worden de paaltjes die de toegang moe-
ten afsluiten, nauwelijks gebruikt. Daardoor kan in feite ieder-
een met een auto de boulevard oprijden.

door Joan Kurpcrshoek

Volgens woordvoerder Scheeren
is een 'zeer gevaarlijke situatie ont-
staan'. 'Aangezien de heren vooral in

hun luxe auto met verhoogde snel-
heid de hoeken afsnijden en plotse-

ling op het korte stuk van het Schui-
tengat opduiken om de boulevard te

verlaten". Dit gedrag 'verrast de on-
schuldige passanten die zich al wan-
delend naar de boulevard begeven,
volledig'. Volgens Scheeren heeft
het reeds tot gevaarlijke en panieke-
rige vluchtsituaties geleid.

Stelselmatig
Daarnaast klagen de bewoners

over overlast, speciaal voor degenen
die hun entree of uitgang direct aan
het Schuitengat hebben. Een en an-
der is mogelijk verergerd omdat vrij-

wel iedereen de boulevard op zou
kunnen rijden. De vier paaltjes die
de toegang voor derden moeten af-

sluiten, zouden sinds de plaatsing
nauwelijks gebruikt zijn.

Wethouder Van Caspel bevestigde

dat afgelopen dinsdag tijdens de
raadsvergadering. Volgens hem ligt

het aan een aantal strandpachters,
dat de regels stelselmatig met voe-
ten treedt: „Sommigen houden zich
buitengewoon slecht aan de afspra
ken".
Strandpachtersvoorzitter Jaap

Paap bevestigt dat er een gevaarlijke
situatie is ontstaan bij het Schuiten-
gat. Dat ligt volgens hem echter aan
de richting van het verkeer en de
wijze waarop de oprit is ingericht.

„Wij hebben naar de gemeente een
voorstel gedaan om de situatie te

veranderen", aldus Paap „De men-
sen moeten zo mm mogelijk last van
ons hebben". De gemeente voelt ech-
ter mets voor die wijzigingen
De pachters zeggen onder andere,

dat de palen bij de opgang zo zijn

geplaatst, dat een voertuig 'gedwon-
gen wordt om eerst in de richting
van de flat Schuitengat te rijden, om
vervolgens naar een afgang te gaan'
Bovendien ontbreekt de afzetting

van de Boulevard de Favauge, ter

| Weekenddiensten ]
Weekend:
4/5 april 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het

' weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

'Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-

ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort,, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueêl Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-

sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van demaand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

| Kerkdiensten ]
Weekend: 4/5 april 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe-
lijke Geref./Herv. dienst in Gerefor-
meerde Kerk. Voorganger ds. J.A.

van Leeuwen. Kollekte Algemene
Diakonale Doeleinden.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe-
lijke Geref./Herv. dienst in Gerefor-
meerde Kerk. Voorganger ds. J.A.

i van Leeuwen. Kollekte Algemene
Diakonale Doeleinden.

' Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. J.H. Marwitz,

1

uit Heemstede
,
Roomskatholieke Kerk:

> Zaterdag 19.00 uur: Pastor Th.W.

Duijves
Zondag 10.30 uur: mw. B. Bleijs en
mw. M. Wassenaar (woord- en
comm.dienst)
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur, dienst verzorgd
door NPB, ds. S. v.d. Meer

Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,

Haarlem):
Zondag 10.30 uur: Morgendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
hout Uitgave Weekmedia BV Hoofdred
J M Pekelharing Hoofd commercie J F
Sas

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel

02507-18648 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort Bij geen gehoor 020-

6451515 tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef), Mananne Timmer (adj

chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel 02507 - 17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort Faxnum-
mer 02507-30497 Kantoor geopend maan-
dag 13-16 u, dinsdag 10-13. 14-16 u,
woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-

17u,vri|dag9-12u
Regiokantoor- Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn Faxnum-
mer 02975-61095 Micro-advertenties tel

020 - 562 6271
Verkoopmanager M Chnstiaanse

Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal,

ƒ 29,- per half jaar; f 52,- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers / 1 ,75
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507-
17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

1941

B Burgerlijke stand H
Periode:
24 - 30 maart 1992
Ondertrouwd:
Vink, Paul en Heemskerk, Anna Eh-
sabeth Maria
Geboren:
Francine Karlijn, dochtervan: Roos,
Bernard en Vreeken, Caroline Ida
Overleden:
Goossens, Petrus Cornehs, oud 64
jaar, Rikkert, Pieter, oud 62 jaar
Brand, Jan, oud 77 jaar
De Jong, Dirk, oud 83 jaar

Automobilist
onder invloed
ZANDVOORT - Een 53-jarige man

uit Zandvoort werd op 26 maart aan-
gehouden op het Burgemeester van
Fenemaplein omdat hij onder in

vloed van alcohol een auto bestuur-
de. De man reed met de auto onze-
ker over de weg en negeerde een
stopteken. Nadat de man uiteinde-
lijk toch zijn voertuig tot stilstand

had gebracht, bleek hij te veel aco-
holische drank te hebben genuttig.

De politie heeft zijn rijbewijs inge-

vorderd.

Achter de schermen
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Edo van

Tetterode

• Edo van
Tetterode heeft
nog een
kleinere, houten
versie van
Loeres
gemaakt. „Die
is tenminste nog
te tillen".

Foto Bram Stijnen

'Ik ben geen Don Quichof
ZANDVOORT - „Ik loop bij

wijze van spreken wel eens
achter 'molentjes' aan, maar
ik ben zeker geen Don Qui-
chot". Dat zegt de bekende
Zandvoortse kunstenaar Edo
van Tetterode over zijn vele
initiatieven en plannetjes van
de afgelopen decennia. De
mens stond daarbij altijd cen-
traal, door middel van humor
of door het aan de kaak stel-

len van kwaad en geweld. Er
is altijd een belangrijk ver-

schil geweest met de legenda-
rische Spaanse ridder uit de
roman van Cervantes: „Voor
mij moet elk plan wel haal-

baar zijn, anders ga ik er niet
achteraan", aldus Van Tette-
rode.

door Joan Kurpershoek

EDO VAN TETTERODE, die

hier in 1936 als klein jongetje
kwam wonen, heeft letterlijk

en figuurlijk zijn stempel op Zand-
voort gedrukt. De voorbeelden zijn

makkelijk te vinden, zoals het be-

kende Loeresbeeld aan de Boule-
vard Paulus Loot, waarover vanaf
morgen m het Cultureel Centrum
Zandvoort een tentoonstelling
wordt gehouden. Zandvoort be-

reikte de landelijke kranten toen
Loeres rond 1 april 1962 op het
strand werd gevonden. De bad-
plaats bleef dagenlang in het
nieuws door deze grap, die door
Van Tetterode was bedacht en met
hulp van vrienden en kennissen
was uitgevoerd. „Dat is de beste
reclame die je kunt hebben", aldus
de beeldhouwer.

Ere-Loeres
Loeres bleef daarna aanleiding

voor opmerkelijke acties. Het
I-April Genootschap werd opge-
richt en bijna dertig keer werden er
ere-Loeressen uitgereikt aan be-

kende, humoristische Nederlan-
ders.
Een ander voorbeeld van Van

Tetterodes activiteiten vormen de
tien - merendeels humoristische -

gevelstenen die her en der in het
dorp te vinden zijn. Of de vlieger-

wedstrijden die hier jarenlang wer-
den gehouden door het Vhegercon-
sortmm Fly Away. Edo, oprichter
en voorzitter, wilde hiermee zelfs

als eerste de Olympische Kampi-
oenschappen Vliegeren organise-
ren. Daarnaast waren er plannen
voor 'World Wide Kite Games'.
„Een stuk of zeven landen hebben
zich hiervoor aangemeld, maar in
eigen land kreeg ik daarvoor onvol-
doende steun", aldus Van Tettero-
de. Momenteel is het consortium
'in slaap gesust', tot de voorzitter
het tijd vindt om opnieuw in actie
te komen. Hij is geduldig, zegt hij.

„Voor sommige dingen is de tijd

In de rubriek 'Achter de
Schermen' gaat het

Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de

'mens' achter bekende
personen in deze

gemeente.

Deze week kunstenaar
Edo van Tetterode.

kennelijk niet rijp. Dan moetje ge-

duldig zijn en gewoon wachten".
Dat geldt volgens hem ook voor het
gedenkteken op de plek waar tot

aan de Tweede Wereldoorlog een
Joodse synagoge heeft gestaan. Als
bestuurslid van de stichting Joods
Monument Zandvoort heeft hij

lang gepleit voor een waardig mo-
nument. Het gedenkteken dat vo-
rig jaar is onthuld, is volgens hem
met meer dan een 'televisiekastje'.

„Het is aardig als aanduiding.
Kennelijk was er op dat moment
politiek met méér te verwezenlij-
ken. Dus moeten we onze tijd af-

wachten, de deur staat wat ons be-
treft nog open. En nogmaals: het
gaat niet om mij, het gaat om die
mensen". „Dat wachten heb ik ge-

leerd in Indonesië", verklaart hij

Daar was Van Tetterode officier in

het Koninklijk Nederlands-Indi-
sche Leger (KNIL), een spannende
tijd met ontmoetingen met tijgers

en het eten van slangen in de jun-

gle. Naast de dreiging van de vijand
uiteraard. „Ik ben blij dat ik nooit
iemand heb hoeven neer te schie-

ten, maar dat lag ook aan een be-
paalde uitstraling die ik heb. Ik
heb een 'derde oog', zeggen de In-

donesiërs. Hij wijst naar zijn voor-
hoofd: „Als ik kwaad wordt, krijg

ik daar een ronde punt". Hij hield
veel herinneringen aan deze tijd

over. „En vrienden", zegt hij met
nadruk, „vrienden voor het leven"

Verdraagzaamheid
Zijn aandacht voor de mede-

mens kwam in 1989 nog duidelijk
naar voren in zijn 'Monument van
Verdraagzaamheid', voor de Stich-
ting Michael Poyé. Deze is ge-

noemd naar de 23 jarige jongen uit

Huizen die in 1986 in Hilversum
door skinheads om het leven werd
gebracht. Het monument werd
door Prinses Irene onthuld. „En
tot de burgemeestersvrouw zei ik:

Let wel wat u in huis haalt. Er zal

een golfvloed van verdraagzaam-
heid over heel Europa komen", al-

dus Van Tetterode. „Kort daarna
viel de Berlijnse muur".
Heel wat vrienden heeft Van Tet-

terode in Nederland overgehouden
aan al zijn activiteiten. De eerste

daarvan stammen al van vele jaren
terug. Zo verwierf hij al in bepaal-

de kringen bekendheid als regis-

seur, toen hij in 1958 een film

maakte over en mèt de schilder

Karel Appel. „Voor die film heeft

Appel zelfs onder een helikopter
gehangen". Ook over acteren wist

Van Tetterode het een en ander,
aangezien hij zelf nog op de plan-

ken heeft gestaan.
Eigenlijk heeft hij van alles ge-

daan. Hoewel... bijna alles. Want
op het Paaseiland is hij nog met
geweest, ofschoon zijn creatie 'Loe-

res', een Paaseilandbeeld' anders
zou doen vermoeden Hij werd er

toe geïnspireerd door een boekje
van de Noorse onderzoeker Thor
Heyerdahl. „Ik zou graag eens mee
gaan met zo'n onderzoeksreis",
zegt hij. Toch heeft hij wel iets weg
van zijn mede-steenhouwers op
het eiland. Zoals een kennis van
hem zei: 'Van Tetterode is in staat

een stuk steen in het nieuws te

brengen, èn in het nieuws te hou-
den'. Wellicht goed voor een Ere-
-Loeres.

hoogte van Stella Mans Daardoor is

een doorgaande route ontstaan, van
het Schuitengat naar het Casino.

Logischer
Als het aan bewoner Scheeren lag,

dan was het 'logischer' om de oprit

te verplaatsen naar de ruimte tussen
het Palace Hotel en het voormalige
dolfinarium Die plek zou oveizich-

tehjker en daardoor veiliger zijn Bo-
vendien zou daarmee minder over
last voor omwonenden ontstaan In
dat verband worden 'geluidstrilhn-

gen door zwaar vrachtverkeei ' ge-

noemd Volgens Scheeren kan nu al

de conclusie getrokken worden, dat
de - beperkte - openstelling van het
Schuitengat zo snel mogelijk onge
daan gemaakt moet wolden

Zandvoorts
Nieuwsblad

Hitlergroet
ZANDVOORT - Volgens een der

tigjange Heemstedenaar tuiden
agenten niet goed op bi) een aannj
ding Daarom schold hij ze maar uit

voor nazi's en bracht hij de hitlui

groet uit

Het incident gebeurde op 30 maart
's nachts rond half vier op het Sta
tionsplein De man was overigens
zelf niet betrokken bi) het ongeval
Tegen hem is proces-verbaal opge
maakt

Inbraak
BENTVELD Uit een woning in

Bentveld aan de Theums Bloemlaan
wei den op 24 maart bi] een inbraak
enige zilveren voorwerpen en geld
weggenomen De daders kwamen de
woning binnen na vei nieling van een
raam De hele woning werd dooi
zocht De politie stelt een onderzoek
in naar de daders

Zandvoortse deelnemer talentenjacht:

'De meeste emotie zit

in mijn gitaarspel
9

Vrr-r^-riy;^;''
fJ

• „Vroeger speelde ik wel acht tot veertien uur gitaar op een dag," zegt
Douwe Wijnalda. Foto Andre Librrom

ZANDVOORT - „De meeste emotie zit vaak in mijn gitaar-

spel," zegt de 36-jarige Zandvoortse zanger/gitarist Douwe Wij-
nalda. Na tien jaar Rythm & Blues begon hij twee jaar geleden
aan een andere stijl te werken. Het resultaat is vanavond in
Circus Zandvoort te horen. Daar komt hij uit in de halve finale

van de talentenjacht, van Produktiebureau Luuk Hasselman en
het Zandvoorts Nieuwsblad
Douwe Wijnalda heeft eerst ongeveer tien jaar lang m verschillende

Rythm & Blues bandjes gespeeld, waaronder Kmme uit Zandvoort en
Rita's Kitchen. Zo trad hij onder andere op tijdens Jazz Behind the Beach
in deze gemeente en op festivals m de Haarlemmerhout. Enkele keren zelfs

met de bekende saxofonist Hans Dulfer aan zijn zijde.

„Eenjaar of twee geleden ben ik gekapt met het spelen in bands, omdat je

altijd m het zelfde circuit blijft zitten ' Douwe trok zich terug in zijn

bescheiden studio thuis om zich toe te leggen op het maken van nieuwe
muziek en teksten. En wel Nederlandstalig „Ik heb nu zo'n vijftig a zestig

Nederlandstalige nummers " Hiermee hoopt hij de Nederlandse markt op
te kunnen gaan.
De stijl die hij gebruikt, is sterk uiteenlopend, maar een vergelijking met

bijvoorbeeld J.J. Cale, Ene Clapton en Dire Straits wordt al snel getrokken
„Mijn teksten variëren sterk," zegt hij „Ik probeer er veel humor m te

verwerken, maar natuurlijk ook diepgang. Ik probeer er zoveel mogelijk
mensen mee te raken Maar de meeste emotie zit vaak in mijn gitaarspel

Dat heeft bij mij altijd voorop gestaan. Vroeger speelde ik wel acht tot

veertien uur gitaar per dag. Nu heb ik daar geen tijd meer voor," aldus
Douwe, die ook nog vier dagen m de week bij Gran Dorado werkt.

Opnames
Sinds een half jaar stuurt hij wat van zijn muziek rond in Nederland,

waarop hij - volgens eigen zeggen - goede reacties krijgt Hij heeft echter
maar drie opnames van hoogstaande kwaliteit, omdat het werken in een
echte studio erg duur is. Voor een goede promotie-actie is dat eigenlijk te

wemig „Daarom hoop ik dat ik ooit de kans krijg om professionele opna-
mes te maken voor een CD Daarom hoop ik ook dat ik met de eerste prijs

win met de talentenjacht, maar de tweede twee dagen opnames maken m
een zestien sporen studio "

Tijdens de halve finale vanavond kan men zien of Douwe inderdaad
dooi dringt tot de finale en dan een kans maakt op een van de drie prijzen

De finale is op donderdag 16 apnl Naast Douwe zijn er nog dertien andere
kandidaten die vanavond meedingen naar een plaats in de finale, te weten
Marko Marie, Ron van Vliet, Michel Exel, Dmeka, Terry Schaap, Armand
Fuchs, Reckless, Billy Holly, Aldert v.d Heide, Dick Kiezenberg, John Slot

(Gentleman's son), Pucksons en Nathahe van Duin
De jury bestaat vanavond uit een medewerker van het Zandvoortb

Nieuwsblad, Cor Draaijer en Johan de Graaf (professioneel disc-jockey, o a
bekend van club Juhana, Hilton Amsterdam)
In samenwerking met het Zandvoorh Nieuwsblad wordt er onder de

toeschouwers van de Talentenshow een publieksprijs verloot Degene die

op één van de avonden onderstaande bon volledig inlevert, maakt kans op
een cd-bon ter waarde van tweehondc i d gulden, aangeboden door de Zand-
voortse winkel Idee-CD Tijdens de fm.ile-avond wordt de prijswinnaar
bekend gemaakt
Kaartjes voor de Talentenshow zijn veiknjgbaar, voor vijf gulden, bi) de

kassa van het Circus Zandvoort Voor meei informatie kan men tei echt bu
Luuk Hasselman Produkties, tel 020 6390932

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in

het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan

ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de
finale-avond van 16 april wordt de winnaar bekend gemaakt.

Naam
Adres —
Postcode Woonplaats

EE Gü geeft u meer!
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OFFERmfifl'i
Opgericht in 1 965, groeide Offerman van de kleine regionale grossier tot de
organisatie die zij thans is: fabrikant, importeur en groothandel in

levensmiddelen met landelijke betekenis. Tot het produktenpakket behoren
onder meer salades, kaas, vleeswarenspecialiteiten en kleinverpakkingen.

Wij zoeken voor onze vestiging in Aalsmeer:

ONDERHOUDSMONTEUR
De voornaamste taak zal zijn het met grote mate van zelfstandigheid

verhelpen van storingen en het uitvoeren van periodiek onderhoud aan onze
geavanceerde snij- en verpakkingslijnen.

Functie-eisen:
- MTS-diploma (bij voorkeur WTB/elektro) of een LTS-diploma aangevuld

met relevante kursussen en/of werkervaring.
- Probleemgericht kunnen denken.
- Zelfstandig en akkuraat kunnen werken.
- Een enthousiaste en flexibele werkhouding.

Arbeidsvoorwaarden:
Afhankelijk van funktie, leeftijd en ervaring, maar zonder meer een goed
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Belangstellenden (m/v) verzoeken wij kontakt op te nemen met, of een brief

te schrijven aan, de afdeling Personeelszaken.

A A L S M E E R .$ ^j^.^jM&s"''
Offerman

Postbus 1095
1430 BB Aalsmeer

Tel. 02977-21356 4mmmn
^

Voor onze herenmodezaak

zoeken wij per direkt

een part-time

medewerk(st)er

;>***

Kerkstraat 20, Zandvoort

THE HUNGRY WHALE
is op 2e Paasdag geopend.

Ons Paasmenu bestaat uit:

VOORGERECHT: % ^p^
Kippesoep of

Ganzeéi omelet

HOOFDGERECHT:
Lamsbout of

Toumedos Rossini

NAGERECHT:
Crêpe Dame Blanche of

Petit Omelet Siberienne

Koffie

Prijs per persoon ƒ 50.-

BOULEVARD BARNAART 18
2041 JA Zandvoort

RESERVEREN GEWENST 02507-30175

HOTEL LAMMY
zoekt

een kamermeisje
voor het aankomende seizoen
voor 20 uur per week

Informatie tel. 13466

HEERMAN
SCHOONMAAKBEDRIJF

vraagt:

Oproep/invalkrachten
min. 8 uur p.d.

Fiscaal nr. vereist. Inl. tel. 19292

Swaluestraat 26d:
Driekamermaisonnettein centrum. Bouwj. 1984.

Ind. 1e et. hal, woonk. met balkon, keuken, toi-

let, trapkast, 2e et. badk. met douche, toilet en
wastafel, 2 slaapk., cv. Serv.k. '/55,-p.m.

Vr.pr. / 142.500,-k.k.

Hogeweg 22/1:
Zeer luxe verbouwd tweekam.app. (v/h 2) op 1e
et. Ruim balkon west. Ind. hal, toilet, woonk. met
spiegelwand, luxe open keuken met inb.app.,

slaapk. met vaste spiegel/kastenwand, badk.
met bad/douche en dubbele wastafel. Serv.k.

ƒ 1 37,- p.m. Vr.pr. ƒ 215.000,-k.k.

Brederodestraat 54:
Karakteristieke twee onder een kap woning met
voor- en achtertuin. Ind. hal, toilet/douche, kel-

der, woonk. (35 m2
), keuken met inb. app., 1e et.

3 slaapk. (v/h 4) met wastafel, balkon, 2e et. zol-

der, cv. Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.

Oosterparkstraat 53:
In uitstekende staat van onderh. verkerend
woonhuis. Ind. entree, hal, ruime woonk. met
open haard, luxe open keuken met inb.app., 1e
et. 3 slaapk., badk. met ligbad, wastafel en toi-

let. Parketvloer door het gehele huis. Zonnige
binnenplaats. Vr.pr. ƒ 249.000,--k.k.

OPEN HUIS
Cort v.d. Lindestraat 2/30, zat. 4 april van 1 4.00-

16.00 uur. Vierkamermaisonnette met balkons
west. Ind. 3e et. hal, gang, toilet, woonk. met
marmeren vloer en open haard, luxe open keu-

ken met inbouwapparatuur. 4e et. 3 slaapk.,

luxe badk. met dub. wastafel, ligbad en apart toi-

let, serv.k. ƒ417,- p.m. incl. verwarming.
Vr.pr. / 249.000,-- k.k.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantién

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944* /Fax 02507-17596

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865 *

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

WEEKEND AANBIEDING

Paas- _
proefstolletje 3f9u

Appeltaartje 5,75

's^*!Ql&

Back to the sixties
Soc. De Manege Zandvoort

heeft a.s. zat. wegens groot succes
wederom een sfeervolle

dansavond met jaren 60 muziek.

Live entertainment in de pianobar
en DJ. Rob in de bovenzaal.

Uitsluitend ongebonden mensen
v.a. 25 jaar.

Corr. kleding a.u.b. entree ƒ15,-.

Info 16023.

Zandvoorts Nieuwsblad

Fa. P. Kleijn
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3 in de Opel-Lotus klasse gaven de coureurs elkaar geen duimbreed toe Foto Bram Slijnen

itijlvolle opening racesei
ZANDVOORT - On-

danks het koude weer
en de matige belangstel-
ling van ongeveer 2500
toeschouwers, zorgden
de coureurs voor een
stijlvolle opening van
het raceseizoen. Op het
Circuit Park Zandvoort
waren vooral de races in
de Koni. Produktiewa-
gen-races de toppers
van de dag

Kalff het vooral aan de stok
met de Haarlemmer Fred
Krab. Krab had een betere
start en vloog met zijn Nis-
san Sunny langs Kalff. Kalff
herstelde zich en nam de
kop over na een gave inhaal-
race. In de laatste ronde
kwam Krab nog naast Kalff,

maar op de streep had de
rijder uit Baambrugge een
halve Alfa Romeo voor-
sprong. Raymond Coronel
kwam in deze klasse als der-
de binnen.

Spanning
door Aaldert Stobbelaar

Allard Kalff gaf meteen
zijn visitekaartje af door de
zwaar bezette klasse tot

twee liter op zijn naam te

zetten. Als klap op de vuur-
pijl bleek Kalff even later

ook de beste man in de For-
mule-race. In de populaire
Produktiewagen klasse had-

De race tot 1400 cc stond
eveneens bol van de span-
ning. Rob Nobels uit Umui-
den startte vanaf de eerste
startrij, maar kon zich daar
niet handhaven. De Heem-
stedenaar Egbert Top was
echter uitstekend op dreef.

Vanaf de zesde startplek
raasde hij naar de kop met
zijn Suzuki Swift GTI. Daar
eenmaal aangekomen, stond
hij de concurrentie" niets

meer toe. Nobels rukte nog
wel weer wat op maar meer
dan een vierde plaats, achter
Kreijne en Trappel, zat er
niet in.

In de Formule Ford 1600
race kwam Allard Kalff op-
nieuw aan de start en weder-
om zeer succesvol. Na de
herstart nam Kalff direct
een voorsprong. Zijn tegen-
standers zagen Kalff steeds
meer afstand nemen, en on-
bedreigd behaalde hij zijn

tweede dagzege.

Succes
Het nieuwe Whirpool

Quality Team heeft in de eer-

ste race om de Renault Cup
voor groot succes gezorgd.
De rijders Hendrik-Jan de
Vries en Michael Bleekemo-
len toonden zoveel kwaliteit
dat na twintig ronden de eer-

ste plaatsen werden bezet,
waarbij de 23-jarige De Vries
zijn rentree in de Formule
Renault met een overwin-
ning bekroonde. ? In deze

klasse profiteerde Michael
Bleekerholen van de pech
die de talentvolle Alex Veen-
man ondervond. Veenman
was als snelste weg maar
moest na twee ronden opge-
ven wegens motorpech. Ach-
ter het duo De Vries/Bleeke-
molen rukte Rob Knook op
naar een fraaie derde plaats.

In de Formule Opel-Lotus
klasse maakte Oscar Mid-
deldorp een voortreffelijk

debuut. Deze wedstrijd telde

niet voor het nationale kam-
pioenschap, maar toch was
een groot en sterk interna-
tionaal veld naar de bad-
plaats gekomen. Middel-
dorp startte snel en bond
langdurig de strijd aan met
een Italiaans duo. De Belg
Eyckmans profiteerde van
dat gevecht, nam de kop en
liep ver weg van het strijdge-

woel achter zich.

Middeldorp hield het
hoofd koel en stelde zijn

tweede plaats veilig. Bij de
technische keuring bleek
echter dat de motor van
Eyckmans onreglementair
was zodat hij werd gedis-
kwalificeerd en Middeldorp
tot winnaar werd uitgeroe-
pen.
De eerste Citroen AX race

van het seizoen is voor Fran-
coise Loogman een dave-
rend succes geworden. De
huidige 'Ladies Cup' houd-
ster eindigde als derde in het
algemeen klassement en
was tevens de snelste dame
van het veld.

UitslagenrFormuIc Renault Cup:
1. De Vries, 2. Bleekemolcn, 3.

Knook. Opel Lotus-klasse: 1. IMid-

deldorp, 2. Martini, 3. Calestani.
NK Produktiewagens tot 2000 cc: 1.

Kalff, 2. Krab, 3. Coronel. Squadra
Bianca: 1. Van Vlufrt, 2. Termeijte-
len, 3. Van de Wilt. Citroen AX
Cup: 1. De Vos, 2. Bastiaans, 3.

Loogman. Opel Ascona Cup: 1. Van
Vegten, 2. Van de Graaf, 3. Van
Lieshout. Formule Ford 1600: 1.

Kalff, 2. Ciapponi, 3. Van Hoof. Pro-
duktieagens tot 1400 cc: 1. Top, 2.

Kreijne, 3. Trappel. Produktiewa-
gens boven 2000 cc: 1. Van Dedem,
2. Van Vliet, 3. Langeberg.

Ondanks gelijkspel

toch periodetitel

voor Zandvoort'75
ZANDVOORT - Zand-

voort'75 verspeelde zaterdag
een kostbaar punt in de uit-

wedstrijd tegen Blauw Wit.
Door het 1-1 gelijkespel raak-
ten de Zandvoorters een punt
achter op ZOB, dat met 3-2

won van Odin. Het gelijkspel
was voor Zandvoort'75 wel vol-

doende om de tweede periode
winnend af te sluiten.

Vooral in de eerste helft draaide
Zandvoort'75 stroef. Ondanks dat de
combinaties niet liepen bouwde
Zandvoort'75 aan een overwicht.
Daarbij viel een goede poging te no-
teren van Robin Castien, die echter
geen doel trof. Geheel onverwacht
zou Blauw Wit na vijf minuten de
leiding nemen. De Zandvoortse ver-

dedigers keken elkaar aan na een
door Blauw Wit genomen vrije trap.

De bal verdween zomaar in het doel.

Zandvoort'75 was duidelijk aange-
slagen en kwam de klap niet snel te

boven.

Rust
Naar mate de wedstrijd vorderde

kreeg zandvoort'75 meer grip op de
strijd. Paul Longayroux zag een kop-
bal gestopt worden en de aktieve
Dennis Keuning zette zijn voor-
waartsen herhaaldelijk aan het
werk. Longayroux en Castien kon-
den echter niet voor de gewenste af-

werking zorgen.
In de rust kwam het bericht dat

concurrent ZOB met 0-2 achter
stond en probeerde trainer Gerard
Nijkamp zijn spelers nog meer te

activeren. I-iet ging dan ook een stuk
beter dan in de eerste helft. De zwaar
bewaakte Paul Longayroux wist
zich toch vrij te spelen maar het
leverde niets op. Na een kwartier
voetballen ontstond de gelijkmaker.
Robin Castien haalde onverwacht
en onhoudbaar uit. Direct daarop
leek Zandvoort'75 een voorsprong te

nemen, doch het zat Paul Longay-
roux niet mee.
In het team werden Mario van

Meelen en Robin Luiten vervangen
door Alex Verhoeven en Johan van
Marie. Behoudens een afstands-
schot, die door doelman Pierre Vis-
ser knap werd gestopt, was er van
Blauw Wit niet veel meer te duch-
ten. Met kunst en vliegwerk en met
behulp van paal en lat bleef de thuis-
club overeind. Ook een inzet van Ro-
bin Castien leverde niets meer op
dan een in de maagstrek getroffen
doelman. Die ging wel k.o. maar zijn

team bleef dus overeind. Aanstaan-
de zaterdag komt VEW op bezoek.
Aanvang 15.00 uur.

Stand in de derde klasse KNVB: 1.

ZOB 19-28. 2. Zandvoort'75 19-27. 3.

DZS 19-26, 4. Odin 19-23. 5. Aalsmeer
19-19. 6. Zwaluwen'30 19-18. 7. KMVZ
19-17. S. VEW 19-17. 9. Jong Holland
19-15. 10. Blauw Wit 19-13. 11. Kenne-
merland 19-13. 12. Purmerend 19-12.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Moeizaam weekend
ZHC hockeyteams '

ZANDVOORT - Zowel de da-
mes als de heren van de Zand-
voortsche Hockey Club keh

:

den een moeilijk weekend. Dé
dames bleven steken op 0-0 te-

gen Hermes, terwijl de heren
met 5-4 verloren van Xenios.

De Zandvoortse dames speelden
een sterke wedstrijd. ZHC had een
groot veldoverwicht en creëerde
vele kansen. Net als in voorgaande
wedstrijden beschikt ZHC niet over
een afmaker, waardoor Hermes de
nul kon vasthouden. Gezien het gró-

te overwicht had ZHC deze partij

moeten winnen, maar er zat niét

meer in dan 0-0.

De ZHC mannen speelden een;
zeer zwakke eerste helft. Die zwakke
eerste helft werd de Zandvoorters',

ook noodlottig. Na een half uur hox>

.

keyen keek ZHC tegen een 5-1 ach-
terstand aan. Xenios overklaste,
ZHC in het eerste gedeelte volko-
men. Mare Meyer slaagde er in bij.

een 4-0 achterstand tegen te scoren.
Een donderspeech van coach Ray--
mond Leffelaar, in de rust, kreeg uit-

werking. De Zandvoorters sjouwden
achter elke bal en zetten een inhaal-
race in. Slotemaker, Pare en Kolk
scoorden voor ZHC waardoor de
stand op 5-4 kwam.

Gedeelde eerste plaats Chess
ZANDVOORT - Dankzij een

5-3 overwinning op de reserves
van Santpoort is de Chess So-
ciety vorige week voor het
tweede achtereenvolgende jaar
kampioen geworden. De Zand-
voorters moeten het kampi-
oenschap delen met SVS. Om
een klasse ' hogerop te komen
(de tweede klasse) zullen de
twee teams elkaar in april in
Zandvoort ontmoeten voor het
spelen van een promotiewed-
strijd.

In de strijd tegen Santpoort ont-

stond op de topborden al snel licht

voordeel voor de Zandvoorters. Ech-
ter op het vijfde bord gaf de, dit jaar
zo goed scorende voorzitter Hans
Drost, zijn partij uit handen. Het
eerste punt werd binnen gahaald
door Ton van Kempen, die op het
vierde bord de tegenstander in dus-
danige moeilijkheden had gebracht

dat verder spelen volstrekt zinloos
was. Het tweede punt was voor
Chess Society minstens zo belang-
rijk daar het gescoord werd door
Kees Koper op het zesde bord. De al

enige tijd uit vorm zijnde Zandvoor-
ter speelde tot zijn opluchting einde-
lijk weer eens op zijn oude niveau
hetgeen betekende dat zijn tegen-
stander volledig werd weggespeeld.
Toen eerste bord-speler Ben de

Vries kort daarna zijn tegenstander
versloeg leek er voor Chess bij een 3-

voorsporng geen vuiltje meer aan
de lucht. Niets bleek minder waar
want op het vijfde bord verloor Hans
Drost, terwijl op het zevende bord
Simon Bosma zich in de nesten had
gewerkt. De hoop was gevestigd op
de overige borden waar Hans van
Brakel en Peter van der Beek gezon-
de rémise-stellingen hadden verwor-
ven, terwijl Olaf Cliteur een groot
voordeel had.
Net voor de tijdcontrole bezweek

de tegenstander van Cliteur dan ook

mede doordat hij in hevige tijdnood
was geraakt. Dankzij dit punt op het
tweede bord werd de voorsprong uit-

gebouwd tot 4-0. De overige partijen
werden nog wel afgebroken maar
Van Brakel en Bosma stonden dui-
delijk op remise waartoe ook beslo-
ten werd. Daardoor konden Drost en
Bosma de partijen aan hun tegen-
standers laten omdat de 5-3 overwin-
ning een feit was.

Voor de promotie naar de tweede
klasse zal er echter een beslissings-
wedstrijd volgen tegen het Schal-
kwijkse SVS, dat net als Chess maar
liefst dertien punten uit zeven wed-
strijden scoorde. Daar Chess Socie-
ty in de competitie reeds op bezoek
is geweest bij de Schalkwijkers mag
het de beslissingswedstrijd in eigen
huis spelen, hetgeen niet ongunstig
is voor de Zandvoortse schaakvere-
niging. Het duel wordt vastgesteld
op een vrijdagavond in de maand
april.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

c

BIOSCOOP PROGRAMMA 3 april t/m 9 april 1992

B9ffiVK^^VnM|ffiffflRtf9^RR9 Clara ontmoet, op reis door een droom,
I

jwih iHgJraimiiïbgigmia
J

"-
v-—•"-

lotenkraker
ThfXuIcnrlrcr Print*

ovX Een jong wwi vsvw-^w^WïV'i

THE BABYSittTER^r^
:

' JOA.W» ciSSmV'JÓHX COMHTH COOWN «wJOSH UURIES
DAGELIJKS OM 13.30

DE NOTENKRAKER
Alle leeftijden

Kaarten tot 12 jaar ƒ 9,—
Volwassenen ƒ12,50

DAGELIJKS OM
15.30, 19.00 en 21.30 uur

Alle leeftijden

Kaarten tot 12 jaar ƒ 9,

—

Volwassenen ƒ12,50

Donderdag 2 april

geen avondfilm
maar de Vi finale

van de

TALENTENJACHT

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

iiVJËyr^lKIIMÜÊIIJi;
.(Penieuwe-ïoorraail'isfirtoc^

W*g&
Voorkom vorlorün uren. Begin de werkdag produktief met PCT.

Want PCT rijdt 's nachts en levert vóór dü ochtend.
Bel voorinformatie: 03402 - 59900

EXPRESDISTRIBUTIE MET IN-NIGHT-SERVISffopCT

TC Zandvoort startklaar

voor de tenniscompetitie
ZANDVOORT - Het weer

van afgelopen zaterdag, een
graad of zeven, deed je niet
denken, dat de zomersporten
er weer aan staan te komen. Bij

de Tennisclub Zandvoort laat

men echter het weer voor wat
het is en zijn de buitenbanen in
bedrijf gesteld. Ze moeten da-
nook wel want op 12 april aan-
staande staat voor het tweede
AS/4711 Zandvoort team de
eerste competitie in de hoofd-
klasse op het programma.
Voorzitter Jur van der Lip liet er

geen twijfel overbestaan in zijn ope-
ningswoord, tijdens de geanimeerde
bijeenkomst op het tennispark De
Glee. Hij stelde dat de Zandvoortse
tennisclub vorigjaar uit de anonimi-
teit was getreden met het topteam,
dat uitkwam op het hoogste lande-

lijk niveau, namelijk de ere-divisie.

Zelfs werd een plaats bemachtigd in

de kruisfinales om het Nederlands
kampioenschap en gezien de voor-

bereidingen die de club zich ge-

troost heeft, gaat daar wederom de
jacht op geopend worden.
Om dit jaar opnieuw op hetzelfde

niveau mee te kunnen strijden in de
eredivisie zijn enkele nieuwe spelers

gecontracteerd. Dat moest wel om-
dat de Belgische Sabine Appelmans
afhaakte, in verband met deelname
aan de Olympische Spelen. De Zand-
voortse gelederen wordt echter door
Monique Kiene versterkt. De tweede
vrouw in het topteam blijft Esmir
Hoogendoorn, die reeds vele jaren
uitkomt voor de plaatselijk tennis-

club.
Onzekerheid bestaat nog over Mi-

chiel Schapers. Schapers die het
graveltennis niet erg ambieert, zal in

noodgevallen waarschijnlijk wel

• De voorzitter van de tennisvereniging, uitgedost in folkloristische kle-

ding, spreekt Zijn ploeg toe. Foto Bram Stijnen

present zijn. De opengevallen plaats
wordt ingenomen door Vincent van
Gelderen, die de komende weken
ook het reserve team gaat verster-

ken en daar kan wennen aan de
Zandvoortse omgeving. Fernon Wi-
bier blijft de Zandvoortse kleuren
trouw en zal menig tegenstander tot

het uiterste dwingen, zo niet het on-
mogelijke.
In het tweede team krijgt Van Gel-

deren gezelschap van de oude be-

kenden Sander van Gelder, Petra
Jansen en Karin Moos. Paul van
Geuns van de Stichting Toptennis
Zandvoort ziet het komende seizoen
optimistisch tegemoet. „Het tweede
team moet in de hoofdklasse kun-
nen blijven. Volgend jaar kunnen we
dan wat eigen kweek uit de jeugdo-
pleiding laten doorstromen zoals de
talentvolle Vlada Stojanovic en An-
drea van der Hurk.
Wat het eerste team betreft is de

verwachting, dat meegestreden gaat
worden voor een plaats in de play-

offs. ,,Ik hoop dat we de play-offs

weer kunnen halen. Dat is belang-
rijk omdat je dan, mede door televi-

sie uitzendingen veel publiciteit

krijgt".

Is het seizoen 1992 nog niet begon-
nen toch denkt en is Paul van Geuns
reeds bezig met het seizoen 1993.

„Dat moetje wel doen, want begin je

daarmee na dit seizoen dan ben je te

laat. In 1993 moeten we het gaan
maken. Dan willen we een serieuze

poging wagen om het Nederlands
kampioenschap te behalen. Dan
moet er echter een grote sponsor
gevonden worden. Misschien vinden
we die wel in onze huidige sponsors
Audio Sonic en Piz Buin of in de
sponsorclub. Dan kan je een topper
zoals bijvoorbeeld Krajicek of Sie-

merink in huis halen. Daar gaan we
zeker aan werken".

ZANDVOORT - Louis Dam-
brink, het succesvolle lid van
de Zandvoortse Schaak Club,
heeft vorige week donderdag-
avond de aanval geopend om
minimaal een tweede plaats te

bemachtigen. Met de zwarte
stukken slaagde hij erin Linde-
man, na een prachtig gevecht,
te verslaan.

Doordat Dennis van der Meijden
remise speelde tegen Mare Kok, le-

verde hij duidelijk punten in. Mare
Kok had ook nog het voordeel, dat
zijn eerder afgebroken partij uit de
23e ronde tegen Nico Handgraaf
zonder verder te spelen in een over-

winning eindigde. Kok is nu geste-

gen naar de zevende plaats terwijl

Dambrink valt aan

hij vorig jaar nog op een veertiende
plaats eindigde.

Jeugd/opleiding
Uitslagen uit de 25e ronde zijn:

Dave Frederking-Gude 0-1, Ilje Mol-
lerus-Wiggemansen 0-1, Schiltmeij-
er-Klijn 1-0, Marquenie-Berkhout 0-

1, Gorter-Choi 1-0, Lindeman-Dam-
brink 0-1, John Ayress-Pepijn Paap
1-0. De partijen tussen Handgraaf-
Termes, Geerts-Van Elk en Dennis
van der Meijden-Mare Kok eindig-

den in remise. Na verwerking van
alle uitslagen ziet de ranglijst er als

volgt uit. 1. John Ayress, 2. Dennis
van der Meijden, 3. Louis Dambrink,
4. Edward Geerts, 5. Lindeman, 6.

Van Elk, 7. Mare Kok, 8. Termes, 9.

Franck, 10. Pepijn Paap.

Voor de Zandvoortse schaakjeugd
stond er geen competitie wedstrijd

op het programma. Het was overi-

gens wel zwoegen geblazen. De zes-

tien deelnemers aan de gratis

schaaklessen hadden hun vijfde les-

avond ter voorbereiding op de exa-

mens voor de pionnen-, toren- en
koningsdiploma's, die medio mei af-

genomen zullen worden. Volgense
week donderdagavond zal de jeugd
een 'proefexamen' afleggen. Dit om
te zien hoever de schaaklessen van
Dennis van der Meijden en John Ay-

ress bij hen zijn overgekomen. Vana-
vond speelt de jeugd de 21 ronde van
hun interne competitie. De ranglijst

aanvoerder is nog steeds Florian
van der Moolen.

O

werKt zijn

achterstand weg
ZANDVOORT - In een tu-

multueuze partij voetbal be-
haalde het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen een be-
langrijk punt. De ploeg, van de
naar DSC'74 vertrekkende trai-

ner Alex Heesemans, boog in
de tweede helft met tien man,
een 1-3 achterstand om in een
3-3 gelijkspel.

In de eerste helft legde Zandvoort-
meeuwen een slaapverwekkend
spelletje voetbal op de grasmat. Cas-
tricum troefde de Zandvoorters vol-

ledig af. De gasten hadden veel meer
inzet en wonnen vrijwel alle duels.

Doordat Zandvoortmeeuwen zo slap
voetbalde verbaasde het niemand
dat Castricum een 0-2 voorsprong
nam. Nog voor de pauze had Zand-
voortmeeuwen tegen kunnen scoren
maar zelfs vanaf de elf meter stip

werd gefaald. William Rubeling liet

dit buitenkansje onbenut.
In de rust moest trainer Heese-

mans zijn spelers op het belang van
de strijd wijzen. Hij eiste meer inzet.

En de instelling was danook geheel
anders. Barry Paap viel in voor de
geblesseerde Bob Brune. Deze Paap
mocht het ook proberen vanaf elf

meter. Hij liet zien hoe het wel
moest en bracht Zandvoortmeeu-
wen terug in de strijd. De strijd werd
feller en Zandvoortmeeuwen ging
op zoek naar de gelijkmaker. Het
was daarom jammer dat de Meeu-
wen even later een strafschop tegen
kregen. Oscar Vos sloeg de bal met
de hand uit het doel hetgeen^de
scheidsrechter niet was ontgaan.
Strafschop en Vos mocht gaan dou-
chen. Castricum benutte de straf-

schop (1-3).

Met tien man leek de strijd voor de
Zandvoorters gestreden. Toch sloeg
de vlam in de pan. Met veel inzet
trok Zandvoortmeeuwen ten aanval.
Daarbij raakten de gemoederen ver-
hit toen een Castricum speler zwaar

geblesseerd het veld af moest.
Scheidsrechter Scheen laste toen
een afkoelingsperiode in van een
klein kwartier. De strijd werd hervat
met een vrije trap voor Zandvoort-
meeuwen. Die werd hard en laag in-

gebracht door Rob van der Bergh,
waarna Chris Kuin het laatste tikje

aan de bal gaf, 2-3.

De Zandvoorters roken de gelijk-

maker. Castricum was totaal van
slag en moest toezien hoe Rob van
der Bergh de gelijkmaker scoorde.
Voor de Castricummers leek het als-

nog geheel mis te gaan toen Ferry
van Rhee vlak voor tijd scoorde. Op
advies van de grensrechter werd dit

doelpunt wegens buitenspel afge-

keurd. Door het gelijkespel behaal-
de Zandvoortmeeuwen een belang;,
rijk punt in de strijd tegen degrada-
tie. Aanstaande zaterdag staat de be-
langrijke uitwedstrijd tegen rode
lantaarndrager RCH, in Heemstede,
op het programma.
Stand vierde klasse KNVB: 1. NAS 18-25, 2.

Altius 18-24. S. DSC'71 1U-2-I. I. C.IW 1ÏJ-2S. :i.

Castricum 1D-2X. 6. Wlscnoord lü-18, 7. SCW
1(1-18, 8. Hoofddorp 1!MB. (I. Zandvoorlmeeu-
wi-n lil-15. 1(1. SIZO lil-11. 11. SMS ül-14. 12.

RCH 1(1-12.

Video-opnamen ZVM;
ZANDVOORT - Op vrijdagavond"

10 april aanstaande vertoont ZancR
voortmeeuwen een historisch video-
film over het oude voetbalcomplex-,
aan de Vondellaan. De film gemaajif'
door Jellc Attema duurt opgevëer;
veertig minuten. Op de band staat;

onder andere opnamen van voetbal-;
wedstrijden, de afbraak van het-

complex en de verhuizing naar lie't-

nieuwe complex. Het bestuur van-'

Zandvoortmeeuwen heeft reeds een:
aantal uitnodigingen de deur uit ge- :

daan, maar hoopt met deze publica-:
tie nog meer belangstellenden te be-:

reiken. De toegang is gratis en de;

film start om acht uur en wordt ver-;

toont in het nieuwe clubhuis in liet-

voormalige circuitterrein. - - -

»)\Vcekmi.-di;i/JH

Tp_£SC_o_rers_
l j v. d. Mey (ZVM-zon)

> © © © © © ^.?
tienJZv :

75)

I ©© © ® © © © © © <ö©®@Longayroux (Zv.75)

van Rhee (ZVM-zat)

j
Tibboel (ZVM-zon)
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Op de ranglijst van de meest produktieve voetballer van Zandvoort kwam.'

nauwelijks verandering. Paul Longayroux is van de eerste plaats verzekerd,;

terwijl Robin Castien, die eenmaal scoorde als tweede zal eindigen. De overige:

Zandvoortse voetballers zijn er nog steeds niet ingeslaagd de dubbele cijfer&tK

halen.
"

' -
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n Grandioos en zeer uitgebreid

assortiment Telefunken

kwaliteitsprodukten staan deze

, Week in 't zonnetje
tijdens onze

Telefunken show. Onder andere

is de 16:9 breedbeeld TV te i

, bewonderen, hét TV-nieuws van

dit moment. En... natuurlek hebben

wii speciale showpri|zen voor u.

Kom NU langs, onze vakkundige
|

medewerkers staan klaar om u er

alles over te vertellen.
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monitorlook "teletekst met geheugen
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afstandsbediening.

Effectieve jaarrence is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 1 1 april 1992,

zolang de voorraad strekt Prijs- en drukfouten voorbehouden.

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

Lat&raj &n Hith/ngo: 1 13.S33 winnaars!

Winnaars van ƒ 25.000,-

De Nationale Postcode Loterij heeft het voorjaar een
feestelijk tintje gegeven met de trekking van het

Lentemiljoen. De deelnemer met lot 6834 CG 07 mag
zich voortaan miljonair noemen! Ook de ton werd
getrokken: deze viel op lot 2986 GD 18. De 23 leden in

Vasteland te Rotterdam krijgen elk de Postcode-
Straatprijs van ƒ 3.000,- omdat in hun straat de
meeste prijswinnaars van deze trekking vielen. Daar-

naast verblijdde de Postcode Loterij vele deelnemers
met nog eens duizenden prijzen.

Opnamen Hitbingo!
Bent u deelnemer van de Postcode
Loterij? Heeft u de postcodec/yfers 1115
(Duivendrecht), 3956 (Leersum) of 7701
(Dedemsvaart)? Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgende opnamen
van Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens

kantooruren 02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit! Q

Dag van de Nationale
Bomen Mars

Op zaterdag 11 april om 4 uur 's middags
zullen duizenden muzikanten, van Delfzijl tot

Zierikzee, de Nationale Bomen Mars spelen.

Ook zetten zij zich die dag in voor het reali-

seren van natuurprojecten in alle twaalf

provincies.

5^13 AD
6658 XM 02

7331 BA 02

8225 NJ
9601 CC 18

9611 BC 15

UITSLAG TREKKING MAART: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Op 26 maart 1 992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van maart verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode als de winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.

1017
1018
1021
1021
1021
1024
1033
1035
1053
1055
1057
1058
1058
1058
1058
1061
1069
1074
1074
1075
1075
1075
1078
1097
1098
1102
1107
1161
1181
1181
1186
1188
1211
1214
1216
1221
1241

1272
1333
1421

1424
1431
1433
1433
1441

1445
1446
1541
1551

1616
1622
1624
1628
1647
1703
1782
1783
1784
1825
1827
1911
1943

KM 1000,-

LP 25,-

EJ
VL
HB
AB
TX
BS

70,-

25,-

100,-

25,-

25,-

25,

25,
WC 700,-

CB 7000,-

10,-

EN 25,-

EN 50,-

XN 25,-

10,-

GJ 50,-

CP 50,-

ES 25,-

10,-

10,-

VW 25,-

RL 100,-

NE
LN

25,-

50,-

10,-

10,-

VH 100,-

10,-

PT 1000,-

TW 50,-

DG
NS
ER
LV

50,-

25,-

50,-

25,-

10,-

100,-

10,-

CX 100,-

EJ

XB
AT
VG

JH
BW

25,-

50,-

50,-

10,-

50,-

25,-

MD 500,-

GN
VE

25,-

100,-

BC 100,-

RE 25,-

BJ
HB

BA

XK
EJ
SH

CJ
EW
EW

25,-

50,-

10,-

25,-

10,-

50,-

100,-

25,-

10,-

50,-

50,-

50,-

1944 JA
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Blijspel Caroline blijkt 'lange zit'
ZANDVOORT - „Een inge-

togen stuk met veel kwali-
teit", zo omschreef Pieter Jou-
stra, voorzitter van Toneel-
vereniging 'Wim Hildering',
het toneelspel dat afgelopen
weekend in gebouw De
Krocht werd opgevoerd. Veel
publiek was een andere me-
ning toegedaan. Het blijspel
'Caroline' van de schrijver So-
merset Maugham bleek een
aanslag op het zitvlees. In oe-
verloze dialogen deed de 'cast'

verwoede pogingen de toe-

schouwers uit hun slaap te

houden. Dankzij hun knap to-

neelspel lukte dit gedeeltelijk.
Sommige bezoekers haakten
echter vroegtijdig af, zodra
het licht aanging voor de pau-
ze, zochten zij een goed heen-
komen naar de kroeg.

door Bram Stijnen

De Zandvoortse toneelvereniging
blijkt de laatste jaren moeite te

hebben met het kiezen van haar
repertoir. De oorzaken blijken ver-

schillend: de krappe ruimte achter
het toneel laat niet toe dat er stuk-
ken worden gespeeld met meer dan
één decor; ondanks haar vrij grote
ledenbestand blijken de mannen
zwaar onderbezet; de keuze van de
toeschouwers laat niet toe dat alle

stukken uit het repertoir gespeeld
kunnen worden. De Zandvoorter
wil in het weekend ontspanning,
dat is de afgelopen jaren wel geble-

ken. Dat daarbij gelachen moet
worden, staat voor de meeste dona-
teurs buiten kijf.

Handicap
Voor een bestuur van een ama-

teurvereniging blijkt dat een grote
handicap. Na klaterende deienklet-

Jsers als 'Drie is teveel' en aanver-
,'wante stukken, werd nu gekozen

; voor een stuk op 'niveau'. Inhoude-
|
lijk: in een krantenbericht wordt

I
gemeld dat de echtgenoot van Caro-
line Ashley is overleden. Hij heeft
zo'n tien jaar geleden' de vlucht ge-

nomen naar Afrika. Terwijl Steven
onder de klapperboom zijn leven
enige zin trachtte te geven, leefde
Caroline er in Engeland lustig op

o Dankzij het toneelspel van 'Hildering' bleek 'Caroline' voor de ware toneelliefhebber toch nog een alleszins
aanvaardbaar kijkspel. Al hadden sommigen moeite met de 'lange zit'. Foto Bram stijnen

los. Aan minnaars geen gebrek. Het
overlijdensbericht doet bij hen de
hoop toenemen op korte termijn
met haar te kunnen trouwen.
Hun verhevigde avances worden

echter niet door haar beantwoord.
Gedurende de drie bedrijven geeft

zij te kennen, dat het leventje, zoals
voorheen geleden, haar nog het bes-
te bevalt. Voor de verliefde advo-
caat Robert Oldman een niet te ver-

teren zaak. Ook playboy Rex, inclu-

sief sportwagen, wordt aan het lijn-

tje gehouden.

Bemoeiziek
Haar twee bemoeizieke vriendin-

nen Isabelle en Maude stellen alles

in het werk om de weduwe op ande-
re gedachten te brengen. Zelfs haar
huisarts Dr. Cornisch komt opdra-
ven om het geheel nog 'onoverzich-
terlijker' te maken. Na zo'n twee

uur 'kijkplezier' komt Steven weer
tot 'leven' en is men weer terug bij

het eerste bedrijf. Kortom, de wis-
pelturige Caroline kan rustig door-
gaan met haar losbandige leventje.

Een verhaal dus, van dertien in
het dozijn. Voor de spelers van 'Hil-

dering' dan ook de moeilijke taak
de avond nog enigszins op niveau te
brengen. Met name de hoofdrol van
Caroline werd door Gonnie Heier-
man op sublieme wijze voor het
voetlicht gebracht. Haar rolkennis
en ingetogen spel wekte de bewon-
dering van het publiek. Ook Lucie
Peet, in de rol van vriendin Maude
Fulton, bleek een verrassing. Voor-
al haar mimiek was een lust om
naar te kijken.

Geloofwaardig
Paul Olieslagers bleek een geloof-

waardige jurist Robert Oldman,

Ria Driehuizen een aandoenlijk
tuttige vriendin Isabelle en ook
Wim van Duijn bleek over voldoen-
de kwaliteiten te beschikken om
zijn rol van Dr. Cornisch geloof-
waardig over te laten komen. Ook
voor de zestienjarige speelster Jen-
ny Molenaar niets dan lof. Haar
vertolking van het dienstmeisje
Cooper was levensecht.
Voor de donateurs van 'Hilde-

ring' daagt er nog hoop achter de
horizon. Joustra heeft al aangekon-
digd dat aan het einde van dit jaar
weer een lachstuk op de planken
gebracht gaat worden. 'Patasch en.

Perlemoer in textiel' wordt nu al

gefluisterd.

'Caroline' werd gezien in 'Ge-
bouw De Krocht'. Regie: Ed Fran-
sen; souffleur en grime: Betty Van
der Kar; rekwisieten: Sylvia Hol-
steijn; licht: Ger Piers; decor: Arie
Kerkman.

Promotie Bridgeclub
ZANDVOORT - De leden van de
Zandvoortse Bridgeclub speelden
vorige week de laatste wedstrijd in

de vierde competitie. Dat betekende
ook nu weer promoties en degrada-
ties van- en naar de diverse lijnen. In
de competitie behaalde de bridge-
club een fraai succes door te promo-
veren naar de eerste klasse.
Zo speelde het echtpaar Smink in

deze wedstrijd een goede partij in de
A-lijn. Met een score van 60,36 pro-
cent werden zij knap eerste. Door
die prestatie ontkwamen zij aan de-
gradatie. Tweede in deze wedstrijd
werden mevrouw De Leeuw en de
heer Braun. Mevrouw Spiers en de
heer Emmen bleven aan de leiding,

gevolgd door mevrouw De Leeuw en
de heer Braun, terwijl mevrouw Mo-
lenaar en de heer Koning een derde
plaats bezetten. Gedegradeerd naar
de B-lijn zijn de heren Spiers/Veld-
huizen, Bakker/Brandse en de da-
mes Van Ackooij/Drenth.
In de B-lijn was het een stuk span-

nender want diverse paren konden
nog degraderen. In deze laatste wed-
strijd zou de beslissing vallen. Als
eerste eindigde het echtpaar Van
Gellekom en tweede werden de he-
ren Overzier en Van der Staak. Ge-
promoveerd naar de naar de A-lijn

zijn de heren Overzier/Van der
Staak, het echtpaar Van der Meulen,
de dames Fokkens/Klinkhouwers
en het echtpaar Van Gellekom. De-
gradatie was er uiteindelijk voor de
dames Kiveron/Mens, mevrouw
Menks en de heer Van Eeden, de
heren Boom/Verburg en de dames
Berkhemer/Verhage.
In de C-lijn zetten de dames Ru-

denko/Rudolphus een ware eind-
sprint in. Met een score van 55,36
procent werden zij eerste en klom-
men daarmee naar een derde plek in

deze lijn. Tweede werden de dames
Koning/Rooijmans met 54,91 pro-
cent, waarmee zij ontsnapten aan
degradatie. Gepromoveerd naar de
B-lijn zijn mevrouw De Vries en de
heer Saueressig, de dames Roest-
/Voolstra en Rudenko/Rudolphus.
Degradatie was er voor de dames
Havinga/Van der Meer, het echtpaar
Ovaa en mevrouw Hagen.
De dames Van Duijn en Veldhui-

zen haalden in de D-lijn flink uit.

Met een score van 62,95 procent ver-

stevigden zij hun koppositie. Twee-
de werden de heren Bakker en De
Vries. Door de resultaten promove-
ren naar de C-lijn de dames Van
Duijn/Veldhuizen, Van Leeuwen/S-
legers en mevrouw Lemmens en de

heer Van der Meer.
In de districtsviertallen-competi-

tie zorgde het eerste Zandvoortse
viertal, bestaande uit mevrouw De
Leeuw met de heer Braun, en me-
vrouw Spiers en de heer Emmen,
voor een groot succes. Zij zagen
kans te promoveren naar de eerste
klasse van het district. Dit is de
Zandvoortse Bridgeclub nog niet
eerder gelukt in haar 45-jarig be-
staan. Inlichtingen over de bridge-
club zijn te verkrijgen bij de wed-
strijdleider de heer Emmen, tele-

foon 18570, (alleen 's avonds).

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Helaas kun-
nen wij de lezers deze week geen
rubriek 'Met oog en oor de bad-
plaats door' aanbieden. Onze
medewerker Bram Stijnen
moest afgelopen dagen het bed
houden. „Fk ben door een hard-
nekkig virus geveld", verklaarde
hij woensdagochtend. De redac-
tie wenst hem spoedig beter-

schap en voor de lezers hopelijk
volgende week weer een 'Met
oog en oor...'

(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
Maak uw keuze en ga overal heen!
Bij Waaijenberg kunt u alle

denkbare vervoermiddelen

en hulpmiddelen vergelij

ken en testen. Speciale IA ,A M irhiDirns* oiiuwiuum u(jcn uu wei*

aanpassingen kunnen WW>»IJEWolcHfa' dagen van 9.00-17.00 uur

zonder beperkingen gereali-

seerd worden. Servicepunten

in heel Nederland.

Showroom open op werk-

lepK
vieren 55-jarig

ZANDVOORT - Op woensdag 8 april is het 55 jaar geleden
dat het huwelijk werd voltrokken tussen Klaas Koper (zoon
van Jan 'De Bul' en Marijtje Koper) en Bep Gerritsen. Het
feest wordt in familiekring gevierd.

Bep kwam uit Amsterdam al als vijfjarig meisje logeren bij de familie
Molenaar, in 1929 vestigde het gezin zich hier definitief. Uit het huwe-
lijk tussen Bep en Klaas werd op 4 mei 1938 een dochter geboren, Ria.
Klaas is in Zandvoort beter bekend als melkman. Dat beroep heeft hij

vanaf zijn veertiende uitgeoefend. In 1923 kwam hij in dienst van de
firma Warmerdam. Tot de oorlogsjaren begonnen. In die tijd woonde
het gezin eerst in Amsterdam, later in Heemstede. Klaas werkte op
Schiphol en later bij de Hoogovens.
In 1947 kwamen zij weer terug in Zandvoort, waarna Klaas als

melkman in dienst kon treden bij de familie Van der Mije. Tot 1970. In
dat jaar werd hun kleinzoon Aksel geboren, waarmee Klaas toen
dagelijks langs de weg liep, in plaats van met melk.

Koffieconcert

ZANDVOORT - De Zandvoortse
bariton Jan Peter Versteege en mez-
zo-sopraan Carla Vermeer zijn de
vaste kern van vier koffieconcerten,
komend jaar in Orangerie Elswout.

Het eerste concert is aanstaande
zondag 5 april, aanvang 12.00 uur.
Elke keer worden een of meer gas-

ten uitgenodigd, de programmering
betreft zowel populaire als klassieke
muziek. Voor 5 april - met medewer-
king van pianiste Abigail Lumsden
uit Lisse - staan onder andere op het
programma: een selectie uit Les Mi-
serables en andere musicals, licht-

voetige stukjes opera en aria's uit

Porgy and Bess.
• Carla Vermeer en de Zandvoorter Jan Peter Versteege, komende zon-
dag te horen in de Orangerie Elswout.

AanslagOGB enigszins veranderd
ZANDVOORT - In de aan-

slag Onroerend Goed Belas-
ting (OGB) is dit jaar een en
ander veranderd. De meeste
bewoners hebben afgelopen
week een aanslag ontvangen.

Met ingang van het belastingjaar
1992 ontvangt men rechtstreeks van
de gemeente Zandvoort het aanslag-
biljet onroerend-goedbelastingen.
Ook de betaling(en) van de aansla-
g(en) dient men voortaan te doen
aan de gemeente Zandvoort. Dus
niet meer aan de belastingdienst te

Apeldoorn. Op de achterzijde van
het aanslagbiljet staat aangegeven
waar men met eventuele vragen over
enerzijds de aanslag (en) en ander-
zijds de betaling (en) terecht kan.
Men heeft alleen nog met de ge-

meente Zandvoort en niet meer met
de Rijskbelastingdienst te maken.

Burgerlijk Wetboek
Door de inwerkingtreding op 1 ja-

nuari 1992 van het nieuw Burgerlijk
Wetboek is het begrip 'onroerende
goederen' vervangen door 'onroe-
rende zaken'. Verder is het begrip
'zakelijk recht' vervangen door 'ei-

gendom, bezit of beperkt recht'.

Overigens blijft de benaming van de
aanslag (aanslag onroerend goed be-
lastingen) ongewijzigd.
De hoogte van de aanslag hangt af

van twee zaken: de getaxeerde waar-
de van de onroerende zaak en de
tarieven die de gemeente heeft vast-

gesteld. De aanslag is gebaseerd op
de waarde van de onroerende zaak
op 1 januari 1991. De gehanteerde
heffingsgrondslag is de waarde van
de onroerende zaak als deze op die
datum leeg en zonder verdere lasten
zou kunnen worden verkocht. Met
een eventuele stijging of daling van
de prijzen van de onroerende zaken
na 1 januari 1991 wordt geen reke-
ning gehouden. De waarde wordt
jaarlijks vastgesteld door een onaf-
hankelijk taxatiebureau.
De gemeenteraad van Zandvoort

heeft bij de begrotingsbehandeling
van 1992 besloten de tarieven voor
de OGB 1992 alleen trendmatig te

verhogen met 3,3 procent. Deze ver-

hoging is gebaseerd op de stijging
van het prijsindexcijfer voor de ge-

zinsconsumptie voor werknemers
over de periode 1 juni 1990 tot 1 juni
1991. Bewoners betalen voor dit jaar
ƒ3,98 pet 3000 gulden getaxeerde
waarde.
Voor eigenaren komt het tarief op

74,89 per 3000 gulden getaxeerde
waarde. Een eigenaar/bewoner be-
taalt beide tarieven = ƒ 8,87 per 3000
gulden getaxeerde waarde. De aan-

slag voor 1992 wordt opgelegd aan
degene die op 1 januari 1992 gebrui-
ker en/of eigenaar was van een on-
roerende zaak. Elke wijziging in de
eigendomssituatie en/of gebruikssi-
tuatie die na 1 januari 1992 heeft
plaatsgevonden, is derhalve niet van
invloed op de aanslag OGB voor dit

jaar. Het is overigens gebruikelijk
dat een notaris bij verkoop van een
onroerende zaak een evenredig deel
van de eigenaarslasten verrekent
met de koper.
Zoals hiervoor staat vermeld is

per 1 januari 1992 de inning van de
Onroerend Goed Belastingen een
taak van de gemeente geworden. Op
de achterzijde van het aanslagbiljet
staat duidelijk aangegeven op welke

wijze men kan betalen.
Ook de kwijtscheldingsregeling is

veranderd. De kwijtschelding van
Onroerend Goed Belastingen is nu
een zaak geworden die wordt beoor-
deeld door het college van Burge-
meester en Wethouders van Zand-
voort. Hiervoor zijn door het rijk

echter (strenge) normen vastgesteld
waaraan de gemeente zich moet
houden.
Voor nadere inlichtingen en ver-

zoekformulieren kwijtschelding:
sector Middelen, afdeling Financieel
Beleid. Openingstijden van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot

12.30 uur op het Raadhuis, Swaluë-
straat 2 te Zandvoort. Telefoon
02507-61414.

Ambtenaren op voorste plan

V
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• Dat ambtenaren ook wel eens actiel zijn werd maar weer eens bewezen
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Aan de vijfde
Nederlandse Veldloopkampi-
oenschappen voor gemeente-
ambtenaren gehouden in Ge-
mert, namen voor Zandvoort
een aantal ambtenaren deel.
En dat gingen de hardlopende
ambtenaren goed af.

Zo'n kleine zeventienhonderd
deelnemers tro?s dit zeer geslaagde
evenement. De organisatie had een
fraai parcours uitgezet in de bosrij-

ke omgeving van Gemert. De Zand-
voortse ambtenaren toonden zich

van hun goede zijde door de twaalf
kilometer keurig te volbrengen en in

prima tijden. In de dames veteranen
klasse, die ongeveer 5,5 kilometer
voor de boeg hadden behaalde Elly
Sandbergen, uitkomende voor de ge-

meente Haarlemmermeer, een
fraaie tweede plaats.

Beste bij de mannen was Johan
Sandbergen die de twaalf kilometer
aflegde in een knappe tijd van vie-

renveertig minuten. Ook Willem
Minkman en Gerrit Halderman
kwalificeerden zich prima en de
voorste gelederen. De rest van de
Zandvoortse delegatie volbracht de
zware tocht binnen het uur.

(ADVERTENTIE)

Veran egint

rbank
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Geld
'Als Cliëntenadviseur merk ik dat veel mensen ertegen op zien een lening af te

sluiten. Dat hoeft echt niet zo te zijn, wanneer het maar op een verantwoorde

manier gebeurt. Samen met u zoeken wij naar de meest geschikte en voordeligste

lening. Geld lenen is soms noodzakelijk wanneer bijvoorbeeld uw wasauton iaat

het plotseling begeeft. Maar lenen wordt prettig, wanneer u uw wensdroom in

vervulling laat gaan door de aanschaf van die 'fraaie

bolide' die u altijd al had willen hebben!

Er zijn heel wat leenvormen. Daarom is het zaak de

plus- en minpunten op een rijtje te krijgen. Bij de

Verenigde Spaarbank bent u daarvoor op het goede

adres. We geven het juiste advies, zodat uw lening is

afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het is ook

prettig om te weten dat u vervroegd kunt aflossen

zónder boeterente. Bovendien is de rente die u betaalt

fiscaal aftrekbaar. Graag tot ziens!'

Mevrouw J.M.M. Broertjes-Kriek, Cliëntenadviseur

Zandvoort, Grote Krocht 38, tel. (02507) 13039.

De Verenigde Spaarbank doet meer.

Ook op het gebied van lenen. verenigde
spaarbank
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KIES

VOOR
TECHNIEK

KIES

VOOR
BOUW-
KUNDE

EEN
GOED
FUNDA-
MENT

V
Vereniging

Amsterdamse

Leren met een doel is met plezier
aan de toekomst werken

eunopa
collebe

Sector techniek Amsterdam

OPEN - AVOND
woensdag 8 april 1992 18.30- 21.30 uur

vestiging Meer en Vaart 5, tel. 020-6190251

BOUWKUNDE Korte opleiding (KMBO) Middenkaderopleiding (MTS)

WERKTUIGBOUWKUNDE Korte opleiding (KMBO) Middenkaderopleiding (MTS)

Lange vakopleiding i.s.m. de Streekschool

vestiging Vlaardingenlaan 25, tel. 020-6154354

ELEKTRONICA
ENERGIETECHNIEK
TECHNISCHE COMPUTERKUNDE
ELEKTROTECHNIEK
MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
HAVO-MBO
1-JARIGE OPLEIDING

Middenkaderopteiding (MTS)

Korte opleiding (KMBO) Lange vakopleiding i.s.m. de Streekschool

Middenkaderopteiding (MTS)

Na de MTS Elektra/Werktuigbouw

Met richting Natuur en Techniek

Netwerkbeheerder

Afd. Opleiding voor Volwassenen

BOUWKUNDE
ELEKTRONICA
ENERGIETECHNIEK
MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
WERKTUIGBOUWKUNDE

Ook deelstudies zijn mogelijk o.a.

vestiging Vlaardingenlaan 25, tel. 020-6152479

Middenkaderopleiding (avond-MTS)

Middenkaderopleiding (avond-MTS)

Middenkaderopleiding (avond-MTS)

Na de MTS (Elektra/Werktuigbouw (avond-MTS)

Middenkaderopleiding (avond-MTS)

- Wiskunde voor MTS-examen
- Natuurkunde voor MTS-examen
- Certificaten voor diploma

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,

Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met

rechte of ronde kanten. In vele tinten.

LUXALgN^^
ALUMINIUM PLAFONDS

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon

programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed!

Bouw-
bedrijven

ÏNTËRbONFËSSIÖlSI^
I lyÖÖRjTËCHNiËK ËINI ËGÖKÏÖMIE

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met

fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., don-

ker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel

om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.

Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,

contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

*-p*
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

e ie ouders evenbinnenlo
*"*»»

\

CHS
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Een gratis walkman!
Je gelooft je eigen oren
niet! Maar het is echt
waar!

Je laat je ouders
gewoon even bij Sanders
Meubelstad binnenlopen.
Keuze volop.

En de prijzen?

Om mee weg te lopen.

GRATIS RADIO!
Wanneer u tussen de f 3.000,- en

f3.999,- aan meubelen bij Sanders Meubelstad
koopt, krijgt u deze schitterende Snpertech

portable radio/kassettesoeler met dubbel
kassettedek gratis!_JMH^(T.w.v. f99,95*).

i

GRATIS MINI-TOREN!
Wanneer u vanaf f 4.000,- aan meubelen

bij Sanders Meubelstad koopt, krijgt u deze
unieke mini-toren met CD-speler en boxen
gratis! (T.w.v. f299,-"). Of naar keuze een
magnetron.

SANDERS
DOET 'T ANDERS.

(Maar vooral beter.)

KONSUMENTEN ZEKER-
HEID VAN HET
WAARBORGFONDS.
(Wij zijn er al jaren lid van.)

GRATIS THUIS-
BEZORGEN.
(We leveren door heel Nederland.)

GRATIS KREDIET.
(Met Pasen kopen, in september
betalen.)

SERVICEDOORHEEL
NEDERLAND.
(Voor tevreden klanten doen wij

alles.)

SNELLELEVERING.
(Allestandaardartikelen leveren

wij meestal binnen 4 weken).

UTRECHT, WOONBOULEVARD UTRECHT, WINTHONTLAAN 4, HOEK EUROPALAAN, TEL. 030-889144.

AMSTERDAM, OVERTOOM 557, EIGEN PARKEERGARAGE, TEL. 020-6184733/6830551.

BEVERWIJK, MEUBELBOULEVARD, PARALLELWEG 120, TEL 02510-20816/17.

WÊé Bliilli
Daarvind je hetwel!



onderzoekers:

einig goede
rituurpannen

EDERLANDERS houden wel
van gefrituurde gerechten.
Jaarlijks worden zo'n drie-

nderddulzend frituurpannen ver-

)cht en in circa één op de twee
jishoudens is inmiddels een fri-

urpan aanwezig. Uit een onder-
ek van de Stichting VWO blijkt

hter dat er nog steeds het een en
ider mankeert aan elektrische fri-

urpannen: de kwaliteit van het fri-

iren valt tegen en op het gebrulks-
>mak is nogal wat aan te merken.

' echts tien van de 39 onderzochte
innen krijgen het eindoordeel
;oed'.

I
liDe andere worden als 'matig' tot

Redelijk' beoordeeld. De geteste
emplaren vallen in de prijsklasse

n ƒ 90 tot ƒ 350. De maximale ve-

houd ligt rond de 2,5 liter met
kele uitschieters naar boven (4,5

er) en naar beneden (1 liter). De
'ituurpannen krijgen steeds meer
n
iufjes, maar bieden niet altijd de
lordelen die de consument ervan
ag verwachten.
In het onderzoek werden de fri-

mrproeven uitgevoerd met diep-
riespatat, omdat dit het lastigste

terecht is om te frituren. Gaat het
nermee goed, dan gaat het zeker
jbed met andere snacks als verse
iet, bitterballen, loempia's etc. Bij

;n portie van honderd gram friet

ar liter vet leveren de meeste pan-
sn redelijke tot goede friet af, maar
j tweehonderd gram friet was de
waliteit van de helft van de pannen
ivoldoende: slappe, natte en taaie
iet. Het blijkt dat fabrikanten vaak
-otere porties opgeven dan voor het
ituren van kwalitatief goede friet

logelijk is.

Op het gebruikersgemak valt nog-
wat aan te merken. Lang niet alle

innen hebben handgrepen met een
Dede grip. Er zijn frituurmandjes
aaraan steeds een losse handgreep
ïoet worden vastgehaakt; soms is

ie bevestiging zo klungelig uitge-
Derd dat het mandje er bij het legen
f kan vallen. Het uitgieten van het
2t gaat bij ronde pannen niet zon-
er morsen.
Bij veelpannen worden de deksel-,
ïand- en pangrepen en de buiten-
ant van de pan warm. Soms zo
arm dat u zich daaraan flink kunt
randen, terwijl er bij het openen
in de deksel een reëel gevaar be-
aat voor het verbranden van hand,
bis of onderarm door de ontsnap-
ende hitte. En reukloos frituren?
ïergeet het maar. Geen enkele pan
an u dat comfort bieden. Wie sma-
slijk en veilig wil frituren doet met
3 Tefal 76800 <ƒ 130) de beste koop.
:eeft u voldoende aan een kleine
an, dan is de Tefal 7122 (f 90) een
oordelige keus.
Bestellen onderzoek:ƒ 4,50 overmaken op
istbanknummer 1477321 t.n.v. SVWO, Den
aag en onder vermelding van 'elektrische
ituurpannen'.

)or Gerrit Jan Bel

%4ïs&

^'•^'S^iM^Ê
Foto: Tefal

ïehakt
Slechts de helft van de Nederland-

se slagers levert onberispelijk run-
Ier- of kalfsgehakt. Dit blijkt uit een
est van de Consumentenbond. Veel
;ehakt is al onfris als het over de
oonbank gaat. Sommige slagers
naken zich aan regelrecht bedrog
«huldig en voegen aan runder- of
calfsgehakt goedkoper vlees toe,
constateren de onderzoekers. Zelf-
standige slagers knoeien vaker met
mn gehakt dan hun vakbroeders in
upermarktvestigingen. Van de on-
lerzochte porties kalfsgehakt was
«nderde vermengd met paarde- of
arkensvlees. Eén slager verkocht
kalfsgehakt dat maar liefst voor 95
irocent uit varkensgehakt bestond.
Duidelijk werd dat merkvlees nog

;een goed vlees hoeft te zijn. Van de
;5 partijen onder merknaam ver-
kocht gehakt blijven er dertien on-
der de maat. Van de vijftien porties
'imousin konder er slechts acht als
oed worden beoordeeld. De prijzen
oor een kilo gehakt varieerden nog-
1: vanƒ 7 totƒ 20 voor rundergehakt
n. ƒ 9 tot ƒ 27 voor kalfsgehakt. Uit
et onderzoek blijkt ook dat goed
ehakt niet duur hoeft te zijn.

In totaal werden bijna tweehon-
derd slagers bezocht. Een complete
öjst hiervan en het oordeel over hun
ehakt zijn in de Consumentengids
april) opgenomen.

Autoradio's
Hoe goed is de ontvangst van een
wtoradio die nog geen ƒ 400 kost,

'foegAutoWeek (nr. 13) zich af. Men
'eed de proef op de som met twaalf
adio's, van mono tot stereo, van
«aloog tot digitaal. De prestaties
'ielen niet tegen, maar er zijn toch
'Uidelijke verschillen. Van de JVC
ÊS-R400 (f 300) en de Philips DC 510
f399) werd de prijs/prestatiever-
houding met 'zeer goed' beoordeeld.
Jok aan de autoluidsprekers be-
steedde AutoWeek aandacht: er wer-
'en veertien systemen getest.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten pp het gebied van vrije tijd

Achterhoek doet gooi naar milieuprijs

• Mallumsche watermolen in Eibergen
Foto Streek-WV Achterhoek

HET IS een misverstand. De Ach-
terhoek zit niet met kranten
dichtgeplakt, zegt Erwin Akker-

man (34). „Laatst kreeg ik iemand uit
de Randstad aan de lijn die oprecht
verbaasd was dat je over de snelweg
hier kon komen." Akkerman, directie-
-assistent van de Streek-VW in Zut-
phen, komt uit Spijkenisse maar werkt
intussen al twaalf jaar in de Achter-
hoek: „Het is hier een vrij rustig gebied
met veel bos en fraaie landgoederen."
Dat blijkt geen obligaat VVV-verhaal-
tje.

door Jan Maarten Pekelharing

De Achterhoek is niet geschikt voor jonge-
ren die de discodreunen zoeken, maar ideaal
voor ouders met jonge kinderen en anderen
die een week of enkele dagen rustige ontspan-
ning wensen. Akkerman: „Men is hier niet
stug, men is vriendelijk en behulpzaam tegen-
over de toerist."

„De Achterhoek staat bekend om zijn kaste-
len. Het zijn er zo'n zeventig. En dan moet je
niet denken aan kastelen als het Muiderslot,
maar aan de buitens zoals je die aan de Vecht
ziet. De meeste kastelen worden door particu-
lieren bewoond en zijn niet voor het publiek
toegankelijk. Maar er zijn uitzonderingen, zo-
als de gemeentehuizen van Vorden en Ruurlo
die in de zomer op bepaalde tijden te bezichti-
gen zijn. Eén van de meest stijlvolle attracties
vind ik Huis Bergh, dat behoort tot de groot-
ste kastelen in ons land, gelegen bij 's-Heeren-
berg."
Het landschap van de Achterhoek is vrien-

delijk. Zacht glooiend bouwland, weiland, hei-

de en bosjes. Hier en daar een groot bos. Met
veel wandel- en fietspaden. En aardige verras-
singen. Tegen het middaguur rijdend ten zui-

den van Winterswijk, passeerde ik een schil-

derachtige watermolen waarin een klein res-

• Kasteel Onstein in Vorden

taurant was ondergebracht. Dat noodde tot

een stop. Er blijken meer van dergelijke char-
mante 'pleisterplaatsen' in de Achterhoek te

zijn.

De Streek-WV heeft een fietsroute langs
alle kastelen uitgezet over een lengte van 350
kilometer. Dat is een beetje veel voor één dag
en daarom biedt men sinds vorig jaar de mo-
gelijkheid om een arrangement te boeken
waarin overnachtin-
gen onderweg zijn op-
genomen. Bovendien
zijn er, aansluitend
aan de kastelenroute,
nog verschillende
dagtochten voor fiet-

sers uitgestippeld.
„Ons 'Hotel met chauffeur' is iets nieuws,"

vertelt Akkerman enthousiast. Met 25 Achter-
hoekse hotels, de VW, de NS en de busmaat-
schappij GSM is een 'milieuvriendelijk arran-
gement' ontwikkeld. Wie voor minimaal twee
nachten boekt bij één van de 25 deelnemende
hotels, kan voor ƒ 69,25 per persoon 'gratis'

met de trein van elk station in Nederland naar

Fietsroute (350 km)
langs alle kastelen

'• De Achterhoek is ideaal voor fietsers

Campings houden
'open dag'

Om de Achterhoek een grotere
bekendheid te geven, houden 36
campings op 11 en 12 april een
'open dag'. Iedereen kan er een
kijkje komen nemen. Wie er dat
weekeinde meteen uril overnach-
ten, hoeft van de drie nachten
(vrijdag, zaterdag en zondag)
slechts één te betalen. Op de ter-

reinen worden tal van evene-
menten gehouden, zoals een ge-

zamenlijke koffietafel, speur-
tocht, huifkarrit, klootschieten of
sportwedstrijden en caravankeu-
ringen. Voor informatie over de
deelnemende kampeerbedrijven:
Streek-WV Achterhoek, tel.

05750-19355.

Foto Streek-WV Achterhoek

de gewenste plaats in de Achterhoek, drie dag-
kaarten voor bus of trein in de Achterhoek
zitten in het bedrag begrepen, evenals de nodi-
ge informatie in de vorm van brochures e.d..

De hotels liggen bij een station of bushalte. De
terugreis valt ook onder de regeling. Akker-
man: „We doen hiermee een gooi naar de na-
tionale milieuprijs."
Nieuw is ook dat de riviertjes Oude IJssel en

Berkel voor kano-
tochten geschikt wor-
den gemaakt. Er ko-
men aanlegsteigers
en bij stuwen bouwt
men voorzieningen

"i"""»""^^"^^""" om kano's, bijvoor-
beeld met een glij-

goot, gemakkelijk over te halen. In mei brengt
de Streek-WV hier een aparte brochure over
uit.

Mosterdfabriek
Geen grote pretparken, uitgestrekte bunga-

lowterreinen trefje evenmin in de Achterhoek
aan. Het gebied leent zich
meer voor kleinschalig
toeristisch vermaak. Inte-
ressante (kleine) musea
zijn er in overvloed, waar-
van de Mosterdfabriek
met de oude ambachten
(De Gildehof) in Doesburg

_ een van de grootste attrac-
' ties is. Een openluchtmu-
seum op Achterhoeks for-

maat vind je bij Lievelde:
de Erve Kots met karakte-
ristiekeboerderijen en een
rosoliemolen. Benevens
een herberg waarvan Er-

• De IJssel vormt de grens van de Graafschap
Foto Streek VVV Achterhoek

win Akkerman speciaal de pannekoeken
noemt. Steden als Zutphen (ruim dertigdui-

zend inwoners) en Doetinchem (veertigdui-

zend) hebben een regionale functie. Dat blijkt

uit de vele winkelstraten en uit de grote mark-
ten. Zutphen is een oud en vriendelijk stadje
met, nieuwsgierig makende, bochtige steegjes.

Doetinchem is in de Tweede Wereldoorlog
verwoest en kent een strakkere, meer moder-
ne, opzet. Hier wordt op dinsdagochtend
vroeg de nationale veemarkt (koeien vooral)
gehouden met aansluitend een warenmarkt.
Kleinste stad van ons land is Brinkhorst

met 160 inwoners, dat heel pittoresk te berei-
ken is via de pont over de IJssel. Geen Volen-
damse toestanden, zegt Akkerman, maar
kleinschalige bezienswaardigheden, zoals een
Dickens museum en rariteitenwinkel, kaas-
makerij en een silhouettenknipster.

Pa in keuken
Ook de hotels in de Achterhoek hebben een

bescheiden omvang, maar zijn daarom niet
minder comfortabel, betoogt Akkerman. Het
gaat' in de meeste gevallen familiebedrijven,
met pa in de keuken. In het najaar trekken
velen uit het Westen van ons land naar het
gebied achter de IJssel om er wild te eten. Na
de copieuze maaltijd blijven de gasten in het
algemeen overnachten, want ook in dit geval
zijn er meerdaagse arrangementen in de aan-
bieding.
„De Achterhoek is van oorsprong een onher-

bergzaam veengebied. Het moeras is echter
sinds de Middeleeuwen gecultiveerd en alleen
bij het Vragender Veen en Korenburger Veen,
tussen Winterswijk en Lichtenvoorde, zie je
het gebied nog in zijn oorspronkelijke vorm,"
vertelt Akkerman, 's Zomers verzorgen gidsen
wandeltochten (laarzen aan!) door het gebied
waarin je, als je de weg niet weet, kans loopt
weg te zakken.
In de zomermaanden „barst het hier van de

evenementen. Je moet dan denken aan boe-
renbruiloften, fietstochten, braderieën, dans-
avonden, trekkerwedstrijden, tochten met
oude koetsen in Vorden..." Akkerman valt

nauwelijks te stuiten in zijn opsomming. Hij
is enthousiast over zijn werkgebied. „De Ach-
terhoek is dichter bij dan men denkt. Zutphen
heeft een goede treinverbinding. Snelwegen
leiden naar de Achterhoek. De afstand valt

echt mee." Inderdaad, van de benzinepomp in
Lievelde (nogal achter in de Achterhoek) naar
Amsterdam was zo'n honderdvijftig kilome-
ter.

In de brochure Achterhoek en Liemers van de
Streek-WV staat zeer uitgebreid wat er wanneer waar te

doen Is. Kosten vier gulden, excl. verzendkosten. Aan te
vragen bij Streek-WV, tel. 05750 - 19355 (postbus 230,
7200 AE Zutphen). Ook over rietsarrangementen e.d. kan
de VW Informeren.

Bostuiitvan

Nederland
"tt EERLIJK OM in het
r—I voorjaar langs dewegen*•* en zandpaden in dè
streek, tussen Didam, Win-
terswijk en Zutphen te zwer-
ven. Dit; deel van Nederland;
waar het: landschap al heel
voorzichtig richting Duits-
land begint tegolven; bestaat
uit een gedetailleerd mozaïek
van weiland en bos.1 Tussen
de ruggen van hetfaari de op-
pervlakte komende dekzand
stroomt . hier ~ en > daar- een
beek. Dorpjes met een krans
van akkertjes op devoedse-
larme zandgronden wisselen
het landschap af: ...

door Bram Wolthoorn .

Het dak van het voor de Achter-
Koek kenmerkende Eiken-Haag-
beukbos wordtgevormd door hpge
zomereiken en beuken. Het voor-
jaar is aan dezebomen nog voorbij
gegaan. De hazelaars hebben- hun
stuifmeelrijke katjes reeds verlo-
ren, de sleedoorn staat in april' in
volle bloei en de, meidoorn volgt
een maandje later. In het voorjaar
valt het meeste, te zien langs de
paden, waar een rijke vegetatie vol-

op proüteertVan het vele licht dat
door de afwezigheid van blad aan
de bomen ongehinderd de bodem
bereikt. Ronduit spectaculair is

het bloementapijt dat zich tussen
de bomen kan uitstrekken:
Verscholen in, een verdichte

kruidlaag langs dè oever van een
beek vindt men - heel soms- de
slanke sleutelbloem met haar licht-

gelebuisvormige kelkjes op de lan-

ge steeltjes, wiegend op de nogwin-
terfrisse aprUwüid. Tussen de ei-

ronde bladeren van de zwartblau-
we rapunzél steken ta mei dedon-
ker gekleurde aarvormige
bloemkronen omhoog. Geel zijn de
hoog op de steeltjes gestoken
bloempjes van;de bosanemoon.
Samen met het geelbloeiende

speenkruid kunnen dezekruipende
plantjes velden van bloemen vor-
men. Het donkersporig bosviooüje
bloeit met donkerblauwe kelkjes
bescheiden óp de achtergrond. De
slanke sleutelbloem, de zwartblau-
we rapunzél en het donkersporig

Al vroeg in het voorjaar is het glinsterend geel van het speenkruid
langs beek en watergang in het bos zichtbaar Tekening: c. woithoom

viooltje behoren tot de bedreigde
en daarom beschermde planten.

Buitenplaatsen
De Achterhoek telt enkele fraaie,

buitenplaatsen: een eenheid van
huis en hofals middelpunt van een
uitgestrekt landgoed. Enkele zijn

particulier bezit en sommige ztjn

ten dele voor het publiek openge-
steld. De meeste buitenplaatsen
zijn reeds een paar eeuwen oud en
het is op deze landerijen dat veel
van de oorspronkelijke tuinaanleg
bewaard is gebleven.
Aanvankelijk werd de tuin rond-

om de woning zuiver geometrisch
opgezet, in de achttiendeeeuw ging
men over op de landschapsstijl of
"Engels werk'. Dit hield tuinaanleg
in gebaseerd op het Italiaanse
landschap met waterpartijen en
grillig gevormde paden langs
kunstmatig gevormde heuvels.
Het schilderachtige karakter,van
de landschapstuin werd onder-
streept door de introductie van de
rode beuk en de Italiaanse popu-
lier, die de slanke cypres moest
vervangen. Treurwilgen en diverse
exotische naaldbomen deden hun
intrede, in het Hollandse land-
schap.
Aan het einde van de negentien-

de eeuw kwam de geometrie in de

vorm van hagen en doorkijkjes
weer terug in de tuinontwerpen. In
de twintigste eeuw werden vooral
de ruimtelijke aspecten van de bui-
tenplaats benadrukt door het ge-
bruik vanboomgroepen, glooiende
gazons en vijvers.

.

De Wiersse
De Wiersse behoort tot een van

de fraaiste buitenplaateen van de
Achterhoek. Het landgoed, dat zes-
tien hectaren groot is, ligt tussen
een tweetal beken. De uitgestrekte
tuinen van de Wiersse vertonen
een grote verscheidenheid. Strak-
ke lijnen contrasteren met roman-
tische waterpartijen en schilder-
achtige bruggen. Besloten tuinen
worden afgewisseld door wijdse
vergezichten.

, Het geheel is aangekleed met
beelden en fonteinen. In mei bloei-

en de grote groepen rododendrons
uitbundig.De tuinen van De Wiers-
se worden een paar keer per jaar
voor het publiek geopend.

Het park van De Wiersse is open op He-
melvaartsdag 28 mei, Pinksteren 7 en 8
Juni, 13 en 13 juli van tien tot zes uur;

» ƒ5,-, kinderen tot zes Jaar,
lersse ligt 6K km na Vorden

ds rijksweg Vorden-Ruurlo; borden
links van de weg geven de Ingang aan. De
Wiersse is ook bereikbaar mei GSM-UJn 50
(route Zutphen-Groenlo).

Kruiswoordpuzzel
Welk woord kunt u maken

met de opgegeven letters: 32 -

23-52-38-48-46-61-7-15-37-
14 - 62 - 4 - 13?

HORIZONTAAL: 1 grondstamper;
6 plant; 11 splitsingsprodukt; 12

oude lap; 14 Europeaan; 15 gedach-
te; 17 vuurwapen; 19 talent; 21 vogel;

22 beklemd; 23 oude lengtemaat; 24
bevel; 26 zangnoot; 27 houten pin; 29
knaagdier; 30 nog eens; 32 mannelijk
beroep; 34 muziekinstrument; 36
nachtroofvogel; 37 schuldige; 38 tel-

woord; 39 oude vlaktemaat; 41 soort
erwt; 44 duivenhok; 45 slaapplaats;

47 stapel; 49 ofschoon; 51 geestelijke;

53 pers. vnw.; 54 leiding; 56 toren; 58
zijrivier van Donau; 59 kluisvak; 61

grote steen; 62 opening; 64 hans-

worst; 65 gezichtseinder; 66 vrl. dier;

67 band.

VERTICAAL: 1 vatenmaker; 2
nauwe opening; 3 vogel; 4 voegw.; 5

hemellichaam; 7 vogelprodukt; 8

kleurlinge; 9 nauwsluitend; 10 pi.

aan de Vecht; 12 achter; 13 kunst-
mens; 16 laagte; 17 wig; 18 Neder-
lands; 20 afgelegen; 25 schurk; 27
verfbordje; 28 makker; 30 hoofddek-
sel; 31 rijtuig; 32 spie; 33 bedorven;
34 mop; 35 grondsoort; 40 wind; 42
zangvogel; 43 hokje; 45 adellijk per-
soon; 46 zijrivier van de Dijle; 48
kwetsuur; 50 onderricht; 51 vaat-
werk; 52 tocht; 53 stoot; 55 volkso-
verlevering; 57 lichaam; 60 oogholte;
63 chem. symbool, 65 boksterm.

Oplossing vorige week: Paardans

(ADVERTENTIE)

Huping is géén chinese munt. .

.

De kritische en goed geïnfor-

meerde relaties van

Van Reeuwijk weten wel beter.

Toch is Auping een waardevol-

le investering, En dat Auping

gezond slapen betekent be-

hoeft geen betoog. Informeert

u maar eens bij Van Reeuwijk,

ze weten er alles van.

van|<eeuwijk
.;;•';. '\\

Sniep 7, Tel.: 020-6994111,
Meubelboulevard Diemen. 'In Diemen vertellen wij u er graag meer over.
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Exposities in

Gelderse musea
De Achterhoek behoort tot

de provincie Gelderland, waar
deze weken in verschillende
musea tijdelijke tentoonstel-,
lingen te zien zijn die zich kun-
nen lenen voor een bezoek. Al
dan niet gekoppeld aan een uit-

stapje naar gene zijde van de
IJssel.

Slag om Arnhem

De geneeskundige verzorging van
vriend en vijand tijdens de Slag om
Arnhem staat centraal op een ten-

toonstelling in het Airborne Mu-
seum Hartenstein in Oosterbeek. De
eerste Britse Airborne divisie deed
tussen 17 en 25 september 1944 een
vergeefse poging de Rijnbrug bij

Arnhem te veroveren. In die dagen
behandelde het Royal Army Medical
Corps veel gewonden, tweeduizend
Britten en een onbekend aantal
Duitsers en burgers. Hotels, school-
gebouwen en woningen werden als

veldhospitalen ingericht. Nadat de
Britse parachutisten in de nacht van
25 september de Rijn waren overge-
stoken, bleven de gewonden met me-
disch personeel en geestelijke ver-

zorgers achter.
De expositie toont welke inspan-

ningen de Britse geneeskundige
troepen tijdens de Slag om Arnhem
moesten verrichten. Omdat de Rijn-

brug niet veroverd kon worden,
moesten gewonden in noodhospita-
len worden verpleegd. Medisch ma-,
teriaal, van Britse en Duitse zijde,

wordt ook getoond op de expositie
die tot en met 12 april duurt.
Het Airborne Museum Hartenstein In Oos-

terbeck is geopend van ma. t/m za. van elf tot
vijf uur; op zon- en feestdagen van twaalf tot

vijf uur. Nadere info: Airborne Museum, tel.

085-337710.

Postzegels uit oorlog

Het Bevrijdingsmuseum 1944 aan
de Wylerbaan in Groesbeek besteedt
nog tot en met 17 mei aandacht aan
postzegels en brieven uit de jaren
van oorlog en bevrijding. Te zien zijn

ruim honderd kaders met exclusie-

ve zegels uit de Tweede Wereldoor-
log. Het PTT-museum (Den Haag)
heeft in Groesbeek een stand inge-

richt met ontwerpen voor postzegels
uit de bezettingstijd en daarna. De
wisselexpositie is samengesteld
door de stichting FilexWO II. Op 26
april verzorgt de stichting een lezing
over het onderwerp, dan is er ook
gelegenheid om zegels en aanver-
wante zaken te ruilen.

Museum geopend ma. t/m za. van tien tot
vijf; op zondag van twaalf tot vijf uur. Nadere
info: Bevrijdingsmuseum 1944, tel. 08891-
74404.

'Revolutionaire'

stoel voor buiten

'Een revolutionaire nieuwko-
mer' noemt de firma Hartman
de nieuwe tuinstoel die zij in het
assortiment heeft opgenomen.
Het is een fauteuil die zich ken-
merkt door een apart design en
een aantal kleurencombinaties
zoals: jade/wit, terra/wit, plati-

num/grafiet en wit/wit.

De zetel heeft een onderschei-
ding voor het 'Produkt des Jah-
res 1992' gekregen van het Fach-
verband Kunstoff-Konsumwa-
ren, gevestigd in Aken. De stoel
kost in de twee kleurencombi-
natie ƒ 95,- en voor de kleur wit
betaalt men ƒ 85,-. De zetel is te

koop brj de Hartman-dealers.

Slagroomsoesjes
in de diepvries

De firma Koopmans heeft iets

nieuws in haar diepvries-assor-

timent voor de lekkerbek. Zes-
tien slagroomsoesjes zitten ver-

pakt in een doosje van tweehon-
derd gram. Uit dat doosje kan je
net zoveel soesjes pakken als je
nodig hebt. Na drie kwartier
ontdooien bij kamertempera-
tuur zijn de soesjes voor ge-

bruik gereed. De verpakking is

dusdanig ontworpen dat ze wei-
nig ruimte inneemt in de vriezer
en eenvoudig opnieuw te sluiten

is. De consumentenadviesprijs
bedraagt ƒ 3,59.
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Mi('io- (nl\crU'MlH's umi /jikcmliiiii en [uiticulier kunnen

worden gr/et i)\i'i ! ol 2 kolommen inccdlt' in diverse

IlitejgKKltll'll.

I'.iilit'iilicii'ii verwijzen «ij luiiir elr .S|)L'fi.ilc hun op ile

|W(;iii.i „MICRO'S".

I'l.i.ilsiii); is mogelijk in ilc uilp-'itile editie:

ZANDVOOUTS Nll'.UW Slil.AI) ƒ 0.42 |ier inilliineler.

Sliniingsiijd: dinsdag 15.00 hui.

I! knul ii« leksl lelefonisehe o|>f;e\en: 02507-17166 of

.tfge\en//eiiden aan:

* /..iiiiKiiorls Nieiwslil.id. G.islliiiisiilein 12.

2012 JM Z.iikKooiI:

* Weekmedia Uithoorn. Sl.ilionssIKi.il 70,

Postbus 2233, 1420 AK Uilliooin.

I'l.i.ilsing is ook mogelijk in de \ulgende combinatie:

'/.. ZaniKoiiils Nieuwsblad, Amstebecns Weekblad, Uit-

linoiiisi' Courant,

De lionde Vener. Aalsmeerder Cmuanl. alle edities

van bel Amsteid.iins Stadsblad. De Nieuwe Wcespei.

/ 6.67 per milbmetei.

Sluitingstijd: maandag 15.00 hui.

* Informatie o\ei mui' o\enge aaiillekkebjke aiUerteu-

tieeoinbuiaties in de Micro's /ijn op aamraag op on/e

kautoien \elkrijgbaar.

* Vooi bricnen onder nummer uoiill I legel e\lra in

rekening gebiaebl. alsiriede J 6.00 adin. kosten.

* Hij plaatsing ui de Micro's «orden geen bcwijsiiummcr.s

M'isliiuid. Op MM/oek «oidl aan aikcrtccidors buiten

bet verspreidingsgebied een klant tuislmiicl. Hicnoor

«oidt I KOO in lekening gebiaelil.

H kunt de tekst win u« Mieiu-iHbertentiecombin.itie Z

telefoniscb opgeven:

020-562 62 71
(dit niiinmei is niet mioi be/orgklacblen) of /enden aan:

Micro's Weeknli'lliu

Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

De sluitingstijden, gelden \oor plaatsing in de/elfde «eek.

Vooi de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,

tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.

Tel. 02507-16123.

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Buitenkansje voor DTP
of grafische studio

Inwonen bij een reclamebureau en toch een eigen entree.

200 m 2 Bureauruimte in Amstelveen.

Gestoffeerd (en gemeubileerd). Medegebruik van DOKA
met geavanceerde reprocamera. Bel 020-6255572.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

* Aangeboden KTV 63 cm
ƒ 75. Oosterparkstr. 83, Zand-
voort. Tel.: 02507-14007/

14043. Spelend te zien.

Best geteste CD! c/g april:

YAMAHA CDX 450: ƒ 499 bij

CARIDAX HiR, Adm. de Ruy-
tprw 131, Asd. 020-6837362.

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel. 02507-15705-18812, voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Winkelpersoneel
gevraagd

Gevr. part-time verkoopster,

ook voor de weekenden,
Daqqi Mode 02507-20136.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een

briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en

woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

H. Weber - Uithoorn
S. de Haan - Amsterdam
C. S. v.d. Broek - Amsterdam
H. Schephorst - Westerhof - Mijdrecht
L. van Soest - Diemen t

Wegens ziekte gevraagd
huishoud, hulp ± 40 jr.

Tel.: 02507-18079.

Horecapersoneel
gevraagd

Gevr.: man/vr., snel en zelf-

standig kunnen werken, met
erv. voor het runnen van
keuken annex snackbar.
Tel.: 02507-31070.

Gevr.: part-time OPROEP-
KRACHTEN voor bediening
op terras. Tel.: 02507-31070,
na 12.00 uur.

ctrnco
k een zaak van vertrouwen )

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
NUISB.V.
ELSENGA ELECTRO
DE BOER
RENAUD

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een haarföhn (1000 W)
- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160

Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398

Amsterdam, Kinkerstraat 244

Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125

Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4

Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Zwanenburg, Dennenlaan 38

Hoofddorp, Kruisweg 1061

Volendam, Kathammerstraat 23-25

Wormerveer, Wandelweg 41 /b

Lessen en clubs

AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.

Bel v. info: 19701 of 12215.

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 02507-14534

TE KOOP GEVR.: GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde.

Tel. 023-312122.

Schoonmaakpersoneel gevraagd

Kamer voor werkende huur-

der, eigen d.k.t. ƒ 425 p. mnd.
Tel.' 12510.

• Rubrieksadvertentie? Zie

voor adres en/of telefoonnr.

de colofon in deze krant.

Divers personeel gevraagd

Voor ƒ 1650 bepaal je je eigen inkomen!
Word nu rij-mstrukteur bij de goedkoopste en beste van Ned.
Evt. met werkgarantie. MICHEL: 020-6853057/070-6291546.

Schoonmaakbedrijf
"CLEAN" vraagt voor de och-
tenduren di. en vrij., jongen of

60 + om het huisvuil bij div.

fl. geb. buiten te zetten.

Voor info tel.: 075-161851.

Strandpaviljoen 17 zkt. nog
keukenhulp en bedienend
personeel. 02507-18200/
strand 17930.

Weber's schoonmaakbedrijf
vraagt VROUWELIJKE HULP

voor de ochtenduren. Tel.: 14764.

Hobby's en verzamelingen

MODELTREINENBEURS te DIEMEN: zaterdag 4 april 10.00-

16.00 uur. Ruilen, kopen en verkopen. Tevens taxatie oude
tremen met bemiddeling van verkoop. De Schakel, Burg.
Bickerstraat 46, Diemen, Amsterdam Zuidoost, Centrum
(achter postkantoor). Entree ƒ2,50 - kinderen ƒ1.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CElw E makelaars o.g. LhJ

Tel. 02507-12614 NVM
ilMXUAAfl

• Verz. zkt. uniformen, hel-

men, medailles, insignes, ra-

dio apparatuur, verrekijker,

uitrusting stukken. Periode

1939-1945. Tel.: 02507-17357.

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

1
voor de particulier

Oproepen
Mededelingen

• Bart, je weet nu waar
Abraham de mosterd haalt,

van harte gefeliciteerd.

Peter, Ingrid, Dennis.

Bel 14158 dan hebben zij

plezier op 7 april echt waar.

Dan zijn Hans en Ciska al 25

jaar een paar. Proficiat,

De Gangmakers.

* Bram, van harte hoor.

Je zit nu naar je zin, maar 'n

kado zit er voor jou van mij

niet meer in. Je hebt al ge-

noeg gebietst.

DAGJE UIT
VERGADERING

RECEPTIE
BEGRAFENIS

belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u

thuisbezorgd. BROODJE
BURGER. Tel. 02507-18789.

• De Game-boy blijft hier.

• Gefeliciteerd Brenda
Ap en Thea

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Te koop 1 grote leren fauteuil,

gecapitonneerd bruin. Tel.:

16262.

• Te koop 1 Queen Anne sa-

lontafel (wortelnoot), massief

ƒ100. Tel.: 02507-12141

Te koop bankst., br. leer op
hout, 2+1 + 1, i.z.g.st. Prijs

n.o.t.k. Tel.: 02507-12694.

• Te koop bruin rib bankstel

3, 2, 1 zits losse kussens. Prijs

ƒ 250, luxaflex lichtblauw 245
X 145 ƒ 50. Tel.: 02507-13175.

• Te koop vierkante salonta-

fel 1.05 m. travertinblad en
poot ƒ 150. Tel.: 02507-15235

• Gefeliciteerd Nathalie

Ap en Thea

• Gefeliciteerd Richard

Ap en Thea

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer ée'n

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening meé te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Gerard, Jan, Jan-Willem,

Mark, Marco, Pieter, Tony, Ri-

chard en Ronald. Ik ben trots

op jullie. Zien jullie nou dat het

niet aan de broekjes ligt. De
wasvrouw.

• Hans en Cis... Dat is niet

mis, na 25 jaar nog steeds
een paar. 7 april is de dag
dat je het vieren mag.
Gefeliciteerd, De Plakkers.

• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

• Lief "Oompje" van harte

met je nieuwe huis. We hopen
dat je het er erg naar je zin

hebt en er gelukkig mee bent.

Jan, Jannie, Priscilla.

• Lieve Herke bedankt voor

de afgelopen 10 jaar! In voor-

en tegenspoed. Je bent een
lieverd, Beer. Liefs, Lyanne.

• Lieve Marcel was de cho-

colade lekker? Om in te bijten

nietwaar? Loes, volgend jaar

is wat voor jou, pakkerdje van
J. en kusje C.

• T.k. 2 stevige kasten, 1

hangkast, 1 linnenkast,

samen ƒ 50. Tel. 02507-14570,

na 18.00 uur.

• T.k. onderschuifbed met 1

matras. Tel.: 15515.

Muziek-
instrumenten

Gevr. voor vereniging piano

en accordeon. Tel. 02507-

17462 na 19.00 uur.

Dieren en
dieren-

benodigdheden

Maltezer leeuwtjes en mini

Yorshire terriërs. 08385-51003

• Rubrieksadvertentie op-
geven? Zie voor adres en/of

telefoonnummer de colofon

in deze krant.

Te koop
gevraagd
diversen

• Lieve Oma Tiny en Opa
Wimmy, hele fijne vakantie en
berebruin terugkomen!
Heel veel liefs, Kevin, Kelly,

Nick en Robin xxxxxxxxx.

• Marijke, nog geen week
40. Wat tekent dat snel hé 39.

• Vaak gebaald toch ge-

baald. Na 25 jaar nog bij el-

kaar. Hans en Ciska.

|p|P|il|||lü|
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Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia i.w.: Amsterdams Stadsblad,

Builenveldertse Courant, Dienier Courant, Do Nmuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Uithoornso Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en

bovendien in Onze Krant Waterland luilgavo

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad luilgave

Van Groenigen).
De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag lussen 8.30 on

20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-665632 1.

Schn(teli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Hel Parool, Wibautslraat 131

Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraal 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfleli|ke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland, De Zaonse Gezinsbode en het Wille

Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-pri|s met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zi|n excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Austin

Austin Maestro, bouwjaar '84

zilvermet. APK V93. I.g.st.

Tel. 020-6432578.

Metro, m. '87, siervlg.. get. gl.,

blauw met., i.z.g.st. ƒ5900.-.

Expocar Trading: 020-6153933

BMW
BMW 1802 b.j. '73, APK dec.

'92, okergeel, vr.pr. ƒ 4500. Erg

mooi, tel.: 02503-16151.

BMW 315 '83, wit, mooi en
goed, APK, ƒ5250,-. Tel.:

020-6365662.

BMW 316, 1.8, bj '84, LPG,
i.z.g.st. Pr. ƒ8500. Tel.

02990-60849.

Asmoco
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-serie

bj. '83 t/m '91

Inruil/leasing/financiering

020-6943093

AX11TRE, bj. '87, 80.000 km,
ƒ9.500,-

Tel.: 075-163008

Fiat

Rat Docato 9 pers.-bus

Turbo diesel 6/89, wit

Toyota Brouwer
Tel.' 020-6360401

Fiat Uno 1.5, aut., b.j. juli '91, 1e

eig., i.z.g.st, 13.000 km,

ƒ 19250. Tel.: 02990-31439.

Fiat Uno 60 S b.j. '86, puntgaaf

ƒ5950. Inruil, gar., fine. Tel.:

02990-37825.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Panda 2-1984, rood, in nieuw
staat, ƒ 3950.

Centrum Auto's: 020-6250096.

Van part. PANDA 1000 CL i.e.

22.600 km! bj. aug. '90, zwart, 5

bak, rek. ter tnz. 02979-86555.

Wegens lease: Fiat Panda
1000CLi.e., 1989, kleur: zwart,

APK tot apr. '93. Prijs: ƒ7600,
tel. 020-6257629.

FSO

T.k.FSO, prima, 1.5 SLX, LPG,
bj. 7-89, 56000 km., wit, 5-dr.,

trekh., ƒ8.250, 02996-1336.

Honda

Honda Prelude LPG nw. mod.
'85 i.z.g.st. ƒ8950. Inruil, gar.,

fine. Tel.: 02990-37825.

I.v.m. auto v.d. zaak t.k.a. Hon-
da Civic 1.31. 16 kleppen rood,

nicotine vrij 01/89, 60000 km
vr.pr. ƒ 14.000. 02982-5739.

W. invalid. v. part., CMC, 1.3L,

aut., 5d„ 4-85, beige, 38000
km, vr.pr. ƒ 6.500, 08389-17262.

Daihatsu

Daihatsu Cuore b.j. '83, nw.

APK, blauw, rijdt perf. ƒ2950.
Tel.: 020-6105478.

Ford

Escort 1.8 D Bravo, '89, 77.000

km., rood, open dak, 1e eig.,

ƒ 16.200. Tel. 02903-3750.

Escort Laser 6-1986, 5 bak, in

nw.st., 90.000 km ƒ7950.
Centrum Auto's: 020-6250096.

Ford Escort 1.3, 1931, ƒ 2450, 5-

drs, nieuw model, APK 10/'92,

in perf. st. 020-6968216.

Ford Escort 1.3 L, '83, APK
3-3-'93, met.gnjs, pioneer, ra-

dio, ƒ 3450. Tel, 02990-36809.

Ford Escort 1.6 i CL m. '88,

puntgaaf, ƒ 10.950. Inruil, gar.,

fine. Tel.: 02990-37825.

Ford Fiesta, 1300 S, 1979, APK
3-'93, perfecte auto, ƒ1450.
Tel.: 02990-36809.

Ford Granada V6, '82.

AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-1697/1981.

FORD SIERRA COMBI 1.6,

10-'83, rood met., trekhaak.

AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-1697/1981

Sierra 2.0 CL LPG ong. 70.000

km, 3 drs., v. extr. 6-'87 ƒ9950
Centrum Auto's: 020-6250096.

SUBLIEME ford Scorpio, 28
GLl v. part. Alle extra's: onderh.

bkj. aanw. ƒ 12.000. Alle keur.

akk. Tel.: 023-386091.

Hyundai

De Scoupé staat in alle kleuren

in onze Showroom en is uit

voorraad leverbaar

Grote keus sportvelgen

AUTOKROOY •

T.T. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel: 020-6310615.

Mini

Mini-Metro, m. 86, wit, ƒ 46.000
k.m., nw. staat. 02520-15234.

•Auto te koop' Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het

resultaat.

Opel

Opel Kadett 1.3, m. '87, 3 drs,

mooie auto ƒ 8950.

Tel.. 020-6105478.

BMW 316 nw. mod. '84,

i.z.g.st., puntgaaf ƒ 8950. Inruil,

gar., fine. Tel.: 02990-37825.

BMW 320 i, nw. mod. '84,

i.z.g.st. ƒ 9950. Inruil, gar., fine.

Tel.: 02990-37825.

BMW32312-'86,sp.velg.,LPG,
i.nw.st., ƒ 14.950.

Centrum Auto's: 020-6250096.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, sportside;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Tevens importeur van STARCRAFT:
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121.

Citroen

Visa Leader GTI uitv. 4-1987

silv.met. 4 drs in n.st. ƒ6950.
Centrum Auto's: 020-6250096.

XM Diesel '90, nw. motor,

ƒ37.500. XM Turbo D., '90,

ƒ39.500. XM20 Amb., 11-'89,

ƒ29.500. CX20RE, '89, LPG,
sch.d., ƒ 17.500. CX 22 TRS,
'88, sch.d., ƒ 14.900. BX Turbo
break D, '90, ƒ29.500. BX RD
break, '89, ƒ18.500. BX 19

TZD, '90, ƒ 19.900. BX 19 TRD,
'89, ƒ 17.500. BX 19 TRD, '88,

ƒ 13.500. BX 19 TRD, aut., 10-

'88, ƒ14.500. BX 19 D, '89,

ƒ13.500. BX 19 D, '85, ƒ4.500.
BX 16 TRI, LPG, '89, ƒ 15.500.

BX 19 GTI, '87, ƒ11.500.8x 14

RE, '89, LPG, ƒ 13.500. BX 14
'89, LPG, ƒ 12.500. BX 14 RE,
'88, ƒ11.500. AX 11 TRE, '87,

ƒ7.950. C 25 D,'88, ƒ8.500 6x.

VISA GARAGE
Houtmankade 37, Amsterdam
Tel. 020-6278410

BX 19 TRS '88, 60.000km.
Centr. vergr., elekt. ramen,
serv.boekje. tel. 02977-28144.

Citroen BX 19 GT '85, sportie-

ve, luxe, mooie auto, APK,
ƒ7750,-. Tel.: 020-6365662.

Citroen Axel bj. '89, als nw., kl.

rood, nw. APK ƒ4950.
Tel.: 020-6105478.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Lada

LADA 1500 station, APK-gek.,

bj. '84, ƒ 1.850,-

Tel.: 075-163008

Lada Samara 1.3, '87, 4400-,

APK '93, in perf. st. v. 1e eig.,

radio-cass. Tel. 020-6968216.

Meer Garage
HYUNDAI DEALER

Ook voor uw :

OCCASIONS
Ünnaeuskade 5-7,

Amsterdam

020-6929548

Lotus

LOTUS ELITE
4-cilinder Chapman, '76,

motor gereviseerd, compleet
gerestaureerd, als nieuw.

AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-1697/1981.

Mercedes-Benz

Mercedes 190 E verlaagd,

sportvelg. b.j. '85, ƒ 17.950. In-

ruil, gar., fine. Tel.: 02990-37825

Mercedes 300 Diesel b.j. '83,

APK, alarm, i.z.g.st. ƒ7950.
Tel.: 020-6105478.

Mazda

Haarlemmermeers grootste

Occasioncentrum

Hartgerink en Klomp
Biedt u keuze uit + 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
(Industrieterrein Noord)

Telefonische informatie 02503-20129/36644

Mazda 626 nw. mod. '88 diesel

i.z.g.st. ƒ 9950, inruil, gar., fine.

Tel.: 02990-37825.

Mazda 't Amsterdammertje,
Amstel 340, t.o. Carré.

Tel. 020-6236491.

Van maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 18.00 uur.

Mitsubishi

Galant, GLS, 12-'85, 5-bak,

LPG, 4-drs. ƒ6950,-. Expocar
Trading. Tel.: 020-6153933

ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ 55,- per dag

incl. BTW en verzekering

en o.a. BX en ZX
Tel. 020-6932750

S. Stevinstraat 12a, A'dam

GOLDCAR AMSTELVEEN
I Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel. 020-6433733.

Mitsubishi Spacewagon 2000
GLXI, 1991, 20.000 km, beige

metal, ƒ 36.750, 1e eig. Mitsubi-

shi-dealer Jorritsma,

Wagenweg 10, Purmerend,
02990-23741.

Mitsubishi Colt m. '86 diesel,

grijs kenteken ƒ4950. Tel.:

020-6105478.

T.k. Mazda 626, b.j. '87, kl. wit

met vijfde deur, vr.pr. ƒ 11.750.

Tel.: 02990-45757 na 6 uur.

Mazda 626 diesel m. '86, nw.

APK, kleur wit, rijdt nw. ƒ 6950.

Tel.: 020-6105478.

Nissan

Bluebird 1.8, 3-'85, 4 drs., afst.

alarm, 5 bak, sp.velg. i.z.g.st.

ƒ7950.
Centrum Auto's: 020-6250096.

Cherry, 1.7 diesel '83,

motor heeft onderdruk ƒ 1250.

Tel.: 020-6153933

Cherry, '85, beige met., i.z.g.st.

ƒ5900.-. Expocar Trading. Tel.:

020-6153933.

Nissan Laurel 2.8D, autom.,

'85, ƒ3950, veel acces. Tel.

02990-60849.

Sunny 1.3GL2drs., 92.000 km,

i.z.g.st., 6-1985, ƒ6950.
Centrum Auto's: 020-6250096.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?

Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 761540 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort,
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid. Totale oplage 761540 exemplaren.

Geefnuuw advertentie op viamze bon

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst

;

spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Naam:

Adres

Postcode + Plaats:

Telefoonnummer:

In

5«g
4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoop-

contacten.

'S ,

_ Handtekening'

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Ojfets, leestekens en tussenruimten tellen voor

1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

1

prijs excl prijs incl

6% BTW 6% BTW

Div. Opel Kadett's bj. '80 tot '83

v.a. ƒ 1950 tot ƒ3950.
Tel.: 020-6105478.

MANTA hatchb., autm. mj., TT,

ecom, get. glas, APK '93, reg.

onderd., in z.g.st. 02963-3218.

W. invalid. v. part. REKORD
2.0.i, gr. met., 5-86, 103.000 k.,

vr.pr. ƒ9.750, 08389-17262.

Opel Corsa, '88, 24.000 km.
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-1697/1981.

OPEL CORSA Joy Sport 1.6

b.j '91, rood, 20.000 km.
ANWB dagwaarde ± ƒ 20.000.

Vr.pr. ƒ18.500. Tel.- 070-

3475200.

Opel Kadett m '88 i.z.g.st. sta-

tioncar ƒ 10.950. Inruil, gar.,

fine. Tel.. 02990-37825.

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!

Peugeot
205 XE Accent, rood 45.000

205 XE Accent, wit 34.500

205 XE Accent, blauw 37.630

205 GTI 1.9, groen met 35.100

205 GE Junior, wit 57.100

205 XE Accent, rood 67.400

205 XR 1.4, rood 42.800

309 XR, rood . . : 46.000

309 XRD. d. grijs met 68.000

309 XL Profil wit 37.370

309 GL Profil wit 34.600

309 GL 1.3, rood 71.000

405 GL 1 .61. grijs met 28.700

405 GL, wit 27.000

405 GR 1.6, bruin met 85.000

405 SR 1.9 wit 120.000

405 GRD blauw 115.000

405 GRD blauw met 75.000

505 GR 2.2 inj., grijs met 55.000

Opel Kadett 1.3, wit 96.000

Lancia Yio Fire, grijs met 13.000

Ford Escort, grijs met., Ipg 110.000

Citroen Visa 11 RE, grijs met 39.000

Renault 5 GTS, blauw, .' 32.000

Fiat Panda 750, groen 26.000

Ford Scorpio 20 GL, grijs met 110.000

Volvo 360 GLT, grijs met 112.000

Leeuwekeur Gebruikte

Auto's

zeker en beter
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen ktlometerbeperking

• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul-

lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)

1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451

Halte Sneltram: ,,Zonnestein"
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PHILIPS 63 CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type 25GR9760; Platte 63cm FSQ beeldbuis
met rechte hoeken, CTI-techniek voor meer
kontrast en betere kleurscheiding, teletekst

met geheugen voor 3 pagina's, 60 voorkeu-

^ zezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
groene toets voor persoonlijke instelling van
beeld en geluid, On Screen Display, 2x20 Watt

| stereo luidsprekerboxen en inklusief infrarood

afstandbediening. Adviesprijs*2075.-

GRUNDIG 63 CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
ST63-555; Luxe 63 cm Flat Square beeldbuis,
teletekst, 2x20 Watt stereo luidsprekerboxen,

en infrarood afstandbediening. Adv. *2179.-

BLAUPUNKT70CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type IS70-39; Donkere 70cm Flat Square beeld-

buis, 50 voorkeuzezenders, automatisch zen-
derzoeksysteem, teletekst, 2x15 Watt stereo
luidsprekerboxen, euro-AV-aansluiting en in-

frarood afstandbediening. Adviesprijs*2195.-

JVC 63CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type AVS250; 63cm Flat Square Beeldbuis,

48 voorkeuzezenders, 24-uur timer, dubbele
scart-aansluiting, teletekst met geheugen,
stereo 2-weg luidsprekerboxen en inklusief in-

frarood afstandbediening. Adv. *1979.-

PHILIPS 55CM KLEUREN-TV
INKLUSIEF TELETEKST
Type 21 GR2554/1 0B; 55cm Flat Square beeld-
buis, automatisch zenderzoeksysteem, 60
voorkeuzezenders, On Screen Display, tele-
tekst met geheugen voor 3 opeen volgende
pagina's, groene toets voor persoonlijke in-

stelling van beeld en geluid, sleeptimer en in-

klusief infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1475.-

ONS FILIAAL

AARLEM SCHALKWIJK
is wegens een ingrijpende verbouwing

tot 17 april gesloten, maar. .

.

ERKOOP GAAT DÓÓR
wij "doden" de tijd met

KBfflfQ®KBiB

wmm
* j •

SUH1EKE

PRIJZEN SPEKTAKEL!
U BELT020-6476219/6474939

man maan^

WIJ BEZORGENGRATIS! I !

SONY HI-FI STEREO
VHS-HQ VIDEORECORDER
SLV61 5VP; 4 DA-PRO koppen voor perfekte beeld-

kwaliteit, Long Play (max. 8uur!), Dual Mode Shut-

tle, optimaal bedieningsgemak, digitale tracking,

8 programma-timer tot 1 maand vooruit, 60 voor-

keuzestations, VPS, hifi stereo geluid, Audio Dub-
bing. Programmeerbare afstandbediening met
LCD-display en Shuttle. Adviesprijs *1990.-

SONYVHS-HQ 3 KOPPEN VIDEO
SLV315VP; Perfekt stilstaand beeld, Slow Mo-
tion, High-Speed Rewind, eenvoudige en snel-

le bediening, Dual Mode Shuttle, On Screen Dis-

play, digitale tracking, autom. koppenreiniger,

VPS, 8 programmatimer. Afstandbediening met
LCD-display. Adviesprijs*1220.-

VHS-HQ VIDEORECORDER
MET DUBBELE SPEELDUUR
Max. 8uuronafgebroken opnemen/weergeven opéén
band I Ideaalom alle evenementen (EK-voetbal, Olym-

pische spelen etc.) in 1992 vast te leggen, 40 voor-

keuzezenders, kabeltuner, stilstaand beeld, timervoor

8 programma's tot één jaar vooruit, afstandbedie-

ning met LCD-display en 'Easy-Programmer'.

PHILIPSVHS-HQ3KOPPENVIDEO
Perfekt beeldkwaliteit met Super Slow-Motion
en stilstaand beeld, stap voorstap, reverse weer-

gave, tuner voor 6 programma's binnen 31 da-

gen, OTR, GO-TO. Volledig elektronische, mi-

croprocessor gekontroleerde bediening, af-

standbediening met LCD-display. Adv *1 1 45.-

-5Ó3Ï3» l23«b67BTÖ"

11111!

SONY MIDI-SYSTEEM
inkl. CD-SPELER EN BOXEN
NEWS-D305; 'Beste koop'consumenten-
gids Nov.'91 ! Versterker 2x75 Watt, 7 bands
equalizer met spectrum analyzer; Digitale tu-

ner met 30 voorkeuzezenders; Dubbel cas-

settedeck, 2x reverse, dolby-B, high-speed dub-

bing; CD-speler, 1 Bit, Shuffle Play, 12 direkt

keuze toetsen; Luidsprekerboxen 3-weg sys-

teem. Infrarood afstandbediening. Adv. *1 440.-

1169.

PIONEER HI-FI MINI-SET INKL
CD-SPELER EN BOXEN
N30; 'Beste koop'consumentengids Nov.'91.

Superieure kwaliteit en kompakte top-moder-

ne vormgeving. Versterker 2x20 Watt, Sound
Field Control; Digitale tuner; Dubbel-auto re-

verse-cassettedeck; Programmeerbare timer;

CD-speler, 1 -Bit; Luidsprekerboxen 3-weg
systeem; Smart operation. Afstandbediening.

Adviesprijs*! 199.-

949.-

PHILIPS MIDI-SET INKL.
BOXEN EN CD-WISSELAAR
AH41 6; CD-speler met carrousel voor 5 CD's,
50 nummers programmeerbaar Shuffle Play;

Versterker 2x30 Watt, 3 bands equalizer, Bass
Boost; Digitale tuner met 20 voorkeuzezen-
ders; Dubbel cassettedeck, dolby-B; Luid-

sprekerboxen, 2-weg systeem. Elektronische
bronkeuze. Afstandbediening. Adviesprijs*1 025.-

679.-

Type 301

BOSE LUIDSPREKERBÖXEN
's werelds meest gekozen luidspreker! Uniek Direct

Reflecting Systeem voor stereo in de hele kamer,

diepe basweergave, ruimtelijkgeluid. 3 luidsprekers,

speciaal ontwikkeld Dual Frequency Crossover

Networkvoorperfektegeluidsweergave.Adv.*574.-

perstuk^V Ë WH
SONYCOMPACT-DISCSP. CDP591
Opvolger van de CDP590; 'Beste koop'consu-
mentengids mrt-'91 ! 1 Bit Pulse principe met 4D/A
convertersvoorsuperieuregeluidskwaliteitzonderruis

en vervorming! 20 Direct Select keys, Multi-disc pro-

gram, muziekkalender, Shuffle Play. Afstandbediend

metvolume regeling. Leverbaar in zilverofzwart. *550.-

379.-
ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

BAUKNECHT VAATWASSER
Type GSF21 20; Luxe afwasautomaat geschikt

voor 12 standaard couverts, variabele ser-

vieskorf, 3 programma's met programmaver-
loop aanduiding, boven en onder sproeiarm,
zeerzuinig en doorzelfreinigende binnenkant
weinig onderhoud. Adviesprijs*1199.-

ZANUSSI KOEL

/

VRIES KOMBINATIE
Type Z918/8rs; Een echte koel/vries kombinatie

van 230 litertotaalinhoud. Op "ooghoogte"de koel-

ruimte met automatische ontdooiing en beneden
het 4-sterren vriesgedeelte. Adviesprijs*1179.-

ratffp

INDESIT 800 TOEREN
WASAUTOMAAT
Type W820WD; 800 toeren wasautomaat,
trommel roestvrijstaal, 17 wasprogramma's,
regelbare centrifugegang, halve wasknop, op-

timaal bedieningsgemak en formica bovenblad.
Adviesprijs*999.-

669-"

MOULINEX KOMBI
MAGNETRON
INKL. GRILL EN DRAAISPIT
Type FM 2945GSB; Luxe kombi magnetron,
24 liter- inhoud, 850 Watt vermogen, draaiplateau,

1300 Watt GRILL, grill-funktie simultaan met
magnetron te gebruiken, DRAAISPIT met lek-

bak, RVS binnenwand, binnenverlichting, vei-

ligheidsvergrendeling, grillrooster, witte deur

en gratis receptenboek. Adviesprijs*989.-

eÖÊt 499-"

Nu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30. • per maand.
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels.

'HAARLEM':;.. :V^: ::
'

;':^v'
:

"rv"v
Winkelcentrum Schalkwijk ;

Rivièradreef 37 ;':;;.
I

BEVERWIJK
Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

"Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële

importeur of fabrikant

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ................. .1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag .............. 9 tot 5.30 uur

;

zaterdag ...9 tot 5 Uur.KÖOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag ; .7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag < 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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'Nog te vroeg voor besprekingen
'

Goedhartschool

wijst fusie af
ZANDVOORT - De kans is groot dat de Plesmanschool en de

Van Heuven Goedhartschool moeten fuseren. Dat zou de enige
mogelijkheid zijn, om sluiten van de scholen te voorkomen. Het
gemeentebestuur trekt die - voorlopige - conclusie aan de hand
iran de leerlingenaantallen. Het college wil hierover dan ook
oesprekingen gaan voeren. Maar de Van Heuven Goedhart-
school wil nog niets van een samengaan weten. „Op basis van de
buidige gegevens wijzen wij de fusie af", aldus directeur Gerard
yan der Laar.
Het college van burgemeester en

Wethouders noemt de situatie van
jie Plesmanschool 'precair', omdat
>,ij al enige tijd onder de opheffings-
norm zit. De norm is nu nog mini-
maal vijftig leerlingen maar de
staatssecretaris heeft voorgesteld
ieze te verhogen tot 77. De Plesman-
,chool had op 1 januari 1991 in to-

aal 76 leerlingen, op 1 oktober wa-
•en dat er 68. De nieuwe 'peildatum'

ps 1 augustus 1993.

Vóór die datum wil het college, als
jestuur van het openbaar onderwijs
n Zandvoort, duidelijkheid hebben

Motorracer gewond
ZANDVOORT - Op het circuit

raakte zondag een 37-jarige motorrij-

der uit Oldenzaal ernstig gewond
toen hij viel met zijn voertuig. Tij-

dens het rijden liep hij een klapband
op en viel op de grond. Hij werd
opgenomen in het Kennemer Gast-
huis (voorheen Johannes de Deo)
met een gebroken sleutelbeen en
longletsel.

Autokraak
ZANDVOORT - De politie hield za-

terdag twee negentienjarige jongens
uit De Zilk aan, nadat getuigen had-
den gezien dat ze uit een auto op het
parkeerterrein van Gran Dorado
goederen hadden gestolen. Het on-
derzoek van de Hermandad leverde
de wetenschap op dat de 'heren' ook
nog een diefstal in Heemstede en een
in Noordwijk hadden gepleegd. In
alle gevallen bestond de buit uit ge-

luidsapparatuur. De jongens zijn in

de cel gezet.

over de mogelijkheden om te fuse-
ren.

Een eventuele fusie zou voor 1 au-
gustus 1996 moeten plaatsvinden. In
dat geval wordt de nieuwe school
gehuisvest in de Van Heuven Goed-
hartschool in Zandvoort-Nieuw-
-Noord. Het gemeentebestuur wil
daardoor twee locaties met open-
baar onderwijs in Zandvoort hand-
haven. Behalve de school in Nieuw-
-Noord, blijft dan ook de Hannie
Schaftschool, in het centrum van
het dorp, bestaan.
De Plesmanschool lijkt zich in dit

stadium neer te leggen bij het idee,

al is dat niet van harte. „Een school
in deze woonomgeving heeft zeker
bestaansrecht", zegt directeur Ger-
da Weidema. Zij wijst daarbij op de
nieuwbouw van woningen, die de
laatste jaren in de naaste omgeving
is gepleegd. Daar komt binnenkort
nog een groot aantal woningen bij,

op de voormalige velden van Zand-
voortmeeuwen tussen Vondellaan
en Van Speykstraat.

Leegstand
De mogelijkheid om de school in

stand te houden, wordt echter mede
onmogelijk gemaakt door de leeg-

stand in andere scholen. Deze bevin-
den zich binnen een straal van twee
kilometer, een grens die door het
Rijk wordt gehanteerd. „Maar in
zo'n omgeving is er dan geen enkele
school meer!", aldus Gerda Weide-
ma, die dat maar moeilijk kan ac-

cepteren. Zij blijft hopen op een mo-
gelijkheid om aan fusie te ontsnap-
pen.

Vervolg op pagina 3

Reddingspost gesloopt

• De oude ZRB-reddïngspost 'Ernst Brokmeier' werd in een paar uur omver
gehaald. In juni moet de nieuwe post gereed zijn.

Foto Ronald Vos

DËZËWËÊK

VVD
De VVD afdeling Zandvoort «y
heeft een nieuw bestuur Dat f
kan zowel in haar voordeel als in

haar nadeel werken

Kolenkit
Hui7en als kolenkitten, gebo- q
gen bouwblokken, vrouw O
vriendelijke huizen De Bouw RAI
krijgt een interessant Flevolands

buitengedeelte Hierover bericht de
ATV-pagma Verder rabarber en Ar
ti-tuftmg

(ADVERTENTIE)

: KEUKENARCHITEKTÜÜR

HILVERSUM 2e LOSWAL 12 1216 BC TEL 035 211575
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ZANDVOORT - De Zandvoortse
Reddings Brigade krijgt binnenkort
een nieuwe reddingpost op het zuid-
strand, aan de Boulevard Paulus
Loot. De oude post, gebouwd in 1956,

was hard aan vervanging toe en
werd afgelopen zaterdag helemaal
gesloopt. Het karwei werd uitge-

voerd door een aantal vrijwilligers,

om de kosten te drukken. Daarom
wordt ook de bouw van de nieuwe
post door de ZRB zelf uitgevoerd.
„Die zal waarschijnlijk rond 1 juni

klaar zijn", voorspelt ZRB-bestuurs-
lid Tom de Roode. „Daarvoor moe-
ten er nog heel wat handen uit de
mouwen gestoken worden. Maar de
teamgeest is goed". De komst van de
nieuwe post maakt het feest com-
pleet. Dit jaar is het namelijk zeven-
tig jaar geleden dat de Zandvoortse
Reddings Brigade werd opgericht.
De naam van één van de grondleg-
gers, Ernst Brokmeier, zal ook met
de nieuwe reddingspost in ere wor-
den gehouden. .

Zandvoorters pakken de bus tijdens spoorwegstaking

Lokettiste vult dag vooral

met handwerken en lezen
ZANDVOORT - De treinsta-

king heeft weinig merkbare • _>-

volgen voor de Zandvoorters

Loerës voor artiesten

Goudsmit en Schouten

e Het 'Paaseilandbeeld' Loeres werd afgelopen week naar het Cultureel Centrum overgebracht.

(ADVERTENTIE)

i p€ASH:;& CARRY
|ii :fEGËLHAL'
I feMEESTEirSMEETS'

fi

n

DIVERSE

WANDTEGELSp m*va

PLAVUIZEN
I hardheid 4,2 kl 33x33 cm

IMITATIE MARMER
1 30x30 cm p m2 v a

MOZAÏEK
1

2 kleuren wit/grijs

(gratis paszagen)

5,-

22,-

29,-

18,-

BADKAMERSHOW
keuze uit o.m 1 1 kompleet

opgestelde badkamers

ïï

Hij

• De Wittenstraat 1 50, Amsterdam
:.; Tel. 020:6827620 • 6841305

Parkeren is geen probleem.

Waterstanden 1

atum
apr
' apr

apr

apr

apr

apr

apr

apr

Vaanstanden:
K vrijd. 10 apr. 10,
Joodtij 11 apr. 23.1

1

2;
3

4

15

6;
7

HW
08.05
08.55
10.36

00.46
01.46
02.35
03.21

04.02

LW
03.46
04.36
05.36
06.50
08.14
09.23
10.36
11.15

HW
20.35
21 56
23.15
11.55
13.09
14.09
14.59
15.41

16.26

LW
16.06
16.54
18.20
20.10
21.25
22.25
23.00
23.36
12.00

,06 u.

5 u. NAP+45cm

(ADVERTENTIE)

VOLGENDE WEEK
IN DEZE KRANT:

GROTE PAAS-
PRIJSVRAAG

DOE MEE!

ZANDVOORT - Tineke
Schouten en Lex Goudsmit
kregen deze week allebei een
Loeres uitgereikt, uit handen
van het bestuur van het Natio-
naal 1 April Genootschap.
Voor het enthousiaste publiek
in 'Le Berry' aan het Gasthuis-
plein bleek dit tweetal een goe-
de keuze als winnaars van de
Prix de Joke.

In een 'uitverkocht huis' werden
afgelopen maandag de twee nationa-
le artiesten Tineke Schouten en Lex
Goudsmit ontvangen. Zij toonden
zich bijzonder ingenomen met hun
Prix de Joke. „De Loeres betekent
een kroon op mijn werk en een er-

kenning van mij eigen theaterpro-
gramma", verklaarde Tineke Schou-
ten na afloop. De 79-jarige Goudsmit
moest even nadenken alvorens hij

commentaar wilde geven. „Weet je

wat het voordeel is van humor? Wie
zich doodlacht leeft het langst". De
lach van de ras-Amsterdammer was
tot voorbij het Raadhuisplein te ho-
ren.

Grap
De uitreiking van de Loeres is een

gevolg van een 1 april grap, dertig
jaar geleden, die Zandvoort een
hoop publiciteit bezorgde. Op het
strand was een groot stenen beeld
'aangespoeld', dat afkomstig leek
van het Paaseiland. Niemand wist
dat het beeld door de Zandvoortse

kunstenaar Edo van Tetterode was
vervaardigd. Met behulp van enkele
vrienden had hij het 's nachts langs
de vloedlijn gelegd.
De Zandvoorter Ed Fransen werd

in het complot betrokken. Hij 'vond'
het beeld 's morgens vroeg bij het
uitlaten van zijn honden. De lande-
lijke pers werd erbij gehaald en bin-
nen de kortste tijd stroomde Zand-
voort vol nieuwsgierigen. De grap
van Van Tetterode sloeg in als een
bom en wordt momenteel herdacht
met een tentoonstelling in het Cultu-
reel Centrum Zandvoort aan het
Gasthuisplein. In verband daarmee
is het Paaseilandbeeld tijdelijk ver-

plaatst naar dit plein.

Lach
Naar aanleiding van de gebeurte-

nis is destijds het 1 April Genoot-
schap ingesteld, dat jaarlijks 'Loe-

ressen' uitreikt aan personen die
zich hebben ingezet voor de 'lach'.

Zo gingen er afgelopen dertig jaar
onderscheidingen naar onder ande-
re Toon Hermans, Herman van
Veen, André van Duin De Mounties
en John Kraaykamp.

Dit jaar is er gekozen voor een
nieuwe opzet. Er kwam een nieuw
bestuur, de organisatie werd gecoör-
dineerd door Simon Paagman van
Zandvoort Promotie. Van Tetterode
werd secretaris-generaal en droeg de
voorzittershamer over aan comité-
lid Boskamp, Erna Meyer en Peter
Smits werden sekretaris en pen-
ningmeester.

• Tineke Schouten en Lex Goudsmit, omringd door bestuursleden van het 1

April Genootschap, tonen trots hun Loeres.
Foto s Bram Slijnen

gehad. De bussen zaten niet
veel voller dan anders. De bus
heeft bij veel Zandvoorters al-

tijd al de voorkeur gehad. De-
genen die normaal toch met de
trein rijden, pakken nu de
auto, of rijden met iemand
mee, zo wordt verondersteld.

Lokettiste Monique Noort zit rus-

tig te handwerken in het verlaten
NS-station. Het is dinsdagmiddag
tien voor half negen. Normaal is het
op deze tijd vrij druk op het station,

nu is er vrijwel niemand te zien. „Ik
heb tot nu toe twee mensen te woord
gestaan, die met de trein wilden",
vertelt de lokettiste. Beiden waren
Zandvoorters die op de hoogte wa-
ren van de treinstaking. „Maar giste-

ren kwamen er toch nog een paar
treinen, dus die mensen hadden een
stille hoop dat ze toevallig toch mee-
konden", aldus Monique Noort.

Zij zelf staakt met. Om twee rede-

nen. „Ten eerste vind ik het klan-
t-onvriendelijk en ten tweede is de
inzet van de staking niet zo van be-

lang voor de lokettisten".

De staking is door de vakbonden
(FNV, CNV en de spoorwegbond
FSV) afgekondigd, omdat de NS
door flexibele werktijden de concur-
rentiepositie wil verhogen. De NS
wil bijvoorbeeld de rustpauze tus-

sen de nachtdienst en de volgende
dienst inkorten. Bijvoorbeeld voor
werknemers in de onderhoudsploe-
gen die nachtdiensten draaien. Het
NS-personeel voelt daar met veel

voor.

De lokettiste zal het met erg druk
hebben vandaag. „Ik heb daarom
maar wat meegenomen om mezelf
bezig te houden: m'n handwerkje en
een paar boeken". Wie verwacht dat

de bushaltes als gevolg van de sta-

king 'overbevolkt' zullen zijn, heeft
het mis. Bij het busstation in het
centrum is het rustig. De bus is wat
vroeg en staat te wachten op meer
reizigers. Chauffeur Bakker zegt:

„Het is hier inderdaad niet druk.
Maar dit is het beginpunt van de
bus. Eenmaal in de Tempeliers-
straat in Haarlem aangekomen, kun
je de mensen je bus zelfs niet meer
in stouwen."
Eigenaar Hoejenbos van het cafe-

taria bij het busstation zegt ook:
„Het lijkt zelfs wel rustiger dan op
andere dagen. Volgens mij rijden de
mensen met elkaar mee." Dat de
treinen staken, merkt hij vooral aan
die enkele boze reiziger, of die paar
toeristen die met grote koffers op de
halte posteren.
In de Gerkestraat staat een half

uur later een tiental mensen te

wachten op de bus. Deze is laat en de
reizigers zijn boos. Een van de wach-
tenden pakt normaliter de trein. „Ik
vind dat makkelijker", zegt M. van
de Werf. „De trein gaat ook sneller

en komt meestal op tijd. De bus had
hier al lang moeten zijn." Voor de
treinstaking heeft ze geen goed
woord over: „Ik vind dat waarde-
loos. De reizigers zijn weer de dupe."

De andere passagiers gaan altijd al

met de bus. Sommigen delen de me-
ning van Van de Werf niet: „De bus
gaat sneller dan de trein en is goed-
koper". Voorlichter Luuk Jacobs
van de NZH bevestigt dat bepaalde
gebieden minder last hebben van de
treinstaking, dan andere. „Maar
over het algemeen zaten de bussen
flink vol." De busmaatschappij
heeft geen extra bussen ingezet: „In
de spits rijden we al met ons volledig
wagenpark, dus we hebben geen ex-

tra bussen om m te zetten."
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Natuurlijk, die krant moet ik hebben
L9 Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Zand\ooru> Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
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* Voor postabonnecs gelden andere tarieven.
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Vrij plotseling is van ons heengegaan mijn lieve

man, onze lieve vader, schoonvader, grootvader
en overgrootvader

Cornelis Schut

geboren 25 augustus 1920 overleden 3 april 1992

Hij heeft eindelijk zijn rust gevonden.

Henny Schut-Koper

Joke

Ellen en Paul

Jaap en Olga

Wim en Elis

Kleinkinderen en
achterkleinkind

van Speijkstraat 25,
20'! 1 KM Zandvoort.

De begrafenis heeft op dinsdag 7 april plaatsge-

vonden op de Algemene begraafplaats te Zand-
voort.

liet laatste beetje is nu op,

|
veel was er te verduren.

1 liet kaarsje is thans opgebrand.
5 gedoofd zijn alle vuren.

6 Voor wie het aangaat is hel niet erg,

d zij heeft een heel verleden.

I Wèl voor hen die zij achterliet.

| vaarwel en wees tevreden.

S Op ruim 90-jarige leeftijd is maandag 6 april

| 1992 overleden onze goede moeder, groot- en
overgrootmoeder

Sijtje Hoogendijk-Paap

(geboren 8 december 1901)

weduwe sinds 2 maart 1968 van
Jasper Hoogendijk

P. Hoogendijk
E. Hoogendijk-Paap

A. Jansen-Hoogendijk

C. Weber-Hoogendijk
M. Weber

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar directie en personeel

van „Het Huis in het Kostverloren", alwaar zij

lange tijd mocht vertoeven.

Correspondentieadres:
M. Weber,
Voltastraat 26
2041 CK Zandvoort

De overledene ligt opgebaard in de aula van het

„Huis in het Kostverloren", alwaar bezoek is op
donderdag 9 april van 19.00 tot 19.30 uur en vrij-

dag 10 april van 10.00 tot 10.30 uur.

De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag

10 april om 11.00 op de algemene begraafplaats

Tollensstraat te Zandvoort.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in

de aula van de begraafplaats.

Op 13 april a.s. zijn onze ouders, schoon- en
grootouders

50 jaar getrouwd!

Willy Fransen-Hennis
oud-peuterleidster

en

Ed Fransen
oud-makelaar, o.g. taxateur, restaurateur

HARTELIJK
GEFELICITEERD!

Dat jullie samen, lang mogen genieten van al

ivat jidlie lief is, in goede gezondheid.

Namens de kinderen en kleinkinderen.

ADVERTENTIES

Héél hartelijk dank

aan de familie en kennissen

voor de hulp en de belangstelling,

na het ongeval

Tante Ger

=*K

^
IRISCOPJE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
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Daarnaast kunt u bij 'örüs

r

Handig om te weten nietwaar?

Jim, je wordt 25 jaar

Van harte: Ingrid, Mam,
Ramon, Mark en Maureen.

TE HUUR

LOODS-
RUIMTE
± 175 mz

Tel. 18954

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VASTE PLANTEN,
VIOLEN, BOMEN EN
STRUIKEN

Vanaf 1 april zijn wij

weer de gehele week
open

ELECTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES

ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGEN

TELEKOMMUNIKATIE INSTALLATIES

SANITAIRE INSTALLATIES

ONDERHOUDSVRIJE DAKBEDEKKING

24-uur service

égSts Erkend

SufBp Beueiligings

Installateur

De Lange totaalinstallateur

Aalsmeerderweg 527,

S',lnd
9
se
Van

1437 EG Rozenburg (N.H.).

Installatiebedrijven Telefoon 020-6533779 Fax: 020-6533975

LntGrtandGn sprEïgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts ^Éi
H Nieuwsblad

Met spoed gevraagd

BEZORGERS/STERS
HOGE VERDIENSTE

Bel: 0250717166

Te koop
kippenhok

t.e.a.b.

Tel. 17784
b.g.g.

023-422224

Gevraagd

BEDEENEND
PERSONEEL

Strand-
paviljoen 21

Tel. 15524

waarom betaalt

u bij een ander

Meer voor
hetzelfde pr0dukt

Euro loodvrij ƒ 1,72

Super benzine ƒ 1,88'

Diesel ƒ 1 ,0ó

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

pi

emm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

1. Van Lennepweg 61-6, huur ƒ392,90 per maand, 3-kamerflatwoning
zonder CV. Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ2.525,- zijn.

2. Lorentzstraat 571, huur ƒ482,70 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerflatwoning met C.V. Toewijzing aan alleenstaanden en
2-persoonshuishoudens. Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor
deze woning mag max. ƒ2.970,- zijn.

3. Lorentzstraat 463, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen. Het
(gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning -mag max.
ƒ4.190,- zijn.

4. Lorentzstraat 97, huur ƒ 685,08 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerwoning met C.V. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2-personen. Het
(gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.235,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

vsiBimu.

^023-315855
s
ASSOCIATIE UrrVAARTVERZORGING

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers

van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

training

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

In 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in:

OPEN COMMUNICATIE
assertiviteit - tactvol confronteren - om kunnen

gaan met kritiek - doelen stellen.

Kosten ƒ 250,00 inclusief lesmateriaal.

Carmen de Haan: 023-26.11.44

ROMMELMARKT OP
KONINGINNEDAG

te Zandvoort a.d. Prinsesseweg van
9.00 tot 15.00 uur.

70 Kramen. Huur: ƒ 35,-. Inschrijving op
14, 15 en 16 april van 15.00 tot 17.00
uur in de hal van het gemeentehuis.

HANDELAREN ZIJN UITGESLOTEN.
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Indonesisch Restaurant

ORIENTAL RUMOURS
Haltestraat 21

Vrijdag 10 april is het

restaurant gesloten vanwege
een besloten feest.
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ia
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Uw belangstelling op 1 april

was grandioos! Dank U wel!

Komt u ook even naar onze leuke
paaseieren en -geschenken van

Leonidas!

LA BONBONNIERE
Thea en Ap Lammers,

Haltestraat 39A
Tel. 15584

Smit's
Reclame-Advies&Servicebureau N.V.

1992
Het leukste en meest gerenommeerde reclamebureau
van de jaren zestig houdt na 10 jaar stilte weer een
grote reünie. ,,Déja-vu met u" verwacht alle Smitsers
op 26 mei a.s. weer bij elkaar te zien. Neem contact op
met Hélène Cox, Weenahof 21, 1083 JE AMSTER-
DAM, tel.nr. (na zessen): 646 27 80, of met Nol van
Kampen, tel.nr. (na zessen): 075-28 08 85.

CASINO ZVM
organiseert op

ZATERDAG 18 APRIL

een grandioze

paasklaverjas voor koppels
Aanvang 20.00 uur.

Inschrijven bij G. Seders, tel. 18451;
J. de Jong, tel. 16219

_ Kosten ƒ 10,- per koppel; __H alleen ƒ 5,- B

Autorijschool
Phil Waaning

• 60% geslaagd voor het 1e examen
• Slaag je niet voor de 1e keer dan

CBR-examengeld terug

• Senioren training

• Overwinnen verkeersangst (voor

mensen met een rijbewijs)

Kostverlorenstr. 70 Zandvoort Tel 12071

(geldig van 9-4 t/m 31-6)

En natuurlijk staan wij vermeld in de Nationale Rij-

schoolgids van toprijscholen. (uitgave ANWB-Bovag)

C&eber'
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Glazenwasserij

specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur

tapijtreinigers

tel. 14764-14090

Sluiting gemeentelijke gebouwen
In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen
gesloten.

Op Goede Vrijdag 17 april en maandag 20 april (Tweede Paasdag) zijn alle

afdelingen gesloten.

Op Goede Vrijdag 17 april zal wel in de gebruike wijken het huisvuil

worden opgehaald.

Op dinsdag 21 april wordt het huisvuil van de maandagwljk opgehaald.

Nadere informatie: telefoon 02507-61492.

Zaterdag 11 april:

Inzamelingsactie klein chemisch afval,

glas en oud papier
De gemeentereiniging haalt zaterdag 1 1 april 1992 klein chemisch afval, glas

en oud papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt

opgehaald.

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemlcaliën

- verf, oplosmiddelen en lijm

- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen

- afgewerkte olie

- afvalglas (geen vlakglas)

- oud papier.

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in.

- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's

- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of

tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte

afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week in het Raadhuis:

- maandag 13 april 1992 20.00 uur commissie Financiën

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij bureau

Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.

Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Vergadering Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 16 april 1992, 15.30 uur

plaats : Raadhuisplein 4

Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondge-

bied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

(art.19WRO)
- Max Euwestraat 18
- Max Euwestraat 20
- Van Speijkstraat 19

Voorgenomen bouwvergunningen

- oprichten woning
- oprichten woning

-oprichten berging

^.

De bouwplannen liggen met ingang van 10 april 1992 gedurende veertien

dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector

Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m

vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Gedurende deze termijn kunnen tegen deze bouwplannen schriftelijkbezwa-
ren worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders,

postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunning
061 B91 Zandvoortselaan 1 30 - plaatsen vogelkijkhut

Belanghebbenden, die door deze vergunning 'rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig

dagen naverschijnenvan dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesluiten
(art. 22, lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 31 maart 1 992 besloten, dat op grond van artikel

21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestemmingsplannen worden
voorbereid voon
- het perceel Van Spijkstraat 19
- de percelen Max Euwestraat 18 en 20
- het perceel Kostveriorenstraat 58.

De besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met een rode
omlijning de desbetreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein
4 te Zandvoort. De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-

12.00 uur.

9 april 1992

Il Uil uitvaartverzorging

V>->/ kennemerlandbv
1 Keesomstraat 61, Zandvoort

Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

PROVINCIE

Hoord'iZtolland BEKENDMAKING

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op

de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis

(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende

de periode van 10 april I992 tot en met 1 1 mei I992 voor een

ieder ter inzage ligt het verzoek van Van Lent Heemstede BV om
ontheffing van de verbodsbepalingen) vervat in artikel 3, eerste

lid, sub a, b, d en f, van de Verordening grondwaterbeschermings-

gebieden Noord-Holland voor het in gebruik hebben van een

garage met benzinepomp aan de Kamerlingh Onnesstraat 15

te Zandvoort (395/02 1 /0 1).

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gede-

puteerde staten voornoemd (Postbus I23, 2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend worden,

indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.
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• Deelnemers en juryleden van de Grote Talentenshow werden na afloop van de halve finale in de bloemetjes gezet.
Foto Bram de Hollander

Grote Talentenshow nadert ontknoping
ZANDVOORT - Voor een goed gevulde zaal haalden afgelopen

donderdag twaalf kandidaten alles 'uit de kast', tijdens de halve
finale van de talentenjacht in Circus Zandvoort. Het door Pro-
duktiebureau Luuk Hasselman en het Zandvoorts Nieuwsblad
georganiseerde evenement stond op een hoog niveau.

Weekenddiensten 1
Weekend:
U/12 april 1992

InPOLITIE: Alarmnummer 06-11

andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voorinfo overdag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn, tijdens feestdagen via

telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-

dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
yport, tel. 02507-14437.
jtfiërenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577.. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten ]
Weekend:
11/12 april 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Palmzondag, ds.

J.A. van Leeuwen m.m.v. Jongeren-
koor, Openbare Geloofsbelijdenis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 17.00 uur: Agapé-maaltijd
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Pastor Th.W.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
'i(iout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
'J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.

Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.

02507 - 18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-
6451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mari-

anne Timmer.

"Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,

'Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum-
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maan-
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;

woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-

.1.7 u; vrijdag 9-12 u.

"Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-4004!. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnum-
mer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.

020-562.6271.
Verkoopmanager: M. Christiaanse

ïAbonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;

.£;29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1 ,75.

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:

ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

1941.

Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij-
ves, m.m.v. kinderkoor en kinderen,
Eerste Communie
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Haarlem):
Zondag 10.30 uur: Morgendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

H Burgerlijke stand g
Periode:
31/3 - 6/4/1992

Ondertrouwd:
Velletri, Marcello en De Groot, Lilia-

ne Jolanda
Dijkstra, Michel Willem Hendrik en
Kailola, Lizzy Eleonore
Van der Sloot, Willem Pieter Char-
les en Van Keulen, Ingeborg
Termaat,- Rocco en Baars, Astrid
Maria
Geboren:
Manus, zoon van: Gori, Abdelhamid
en Zwenne, Linda
Daan, zoon van: De Jong, Henri Cor-
nelis en Smit, Anouk
Erminia Bianca-Rosa, dochter van:
Van Griethuysen, Diederick Sebasti-

an en Giraudi, Bianca Rosa
Katinka, dochter van: Becker, Lam-
bertus Joannes en Oudendijk, Irm-
gard Astrid
Isaac Sebastiaan, zoon van: Van der
Zwaai, Henry Christiaan en Simons,
Frederika Alexandra
Overleden:
Vossen geb. Van Dijk, Wilhelmina,
oud 76 jaar
Husken, Johanna Constance Maria,
oud 80 jaar
Van Baaien, Peter, oud 80 jaar

Uiteindelijk plaatsten zeven kandi-
daten, waaronder de Zandvoorter
Douwe Wijnalda, zich voor de finale.

Deze wordt gehouden op donderdag
16 april.

De jury had het wel bijzonder
moeilijk om de talenten op hun op-
treden te beoordelen. De kwaliteit

was dermate hoog, dat het moeilijk
was om een keuze te maken. Toch
moest die er komen. Dat het erg
spannend was, blijkt wel uit het feit

dat niet zes maar zeven deelnemers
naar de finale overgaan. Plaatsge-
noot Douwe Wijnalda stelde zijn - in
grote getale - opgekomen fans niet
teleur. Met drie uitstekend gebrach-

te nummers plaatste hij zich voor de
grote finale.

Finale
Albert van der Heide, Billy Holly,

Ron van Vliet, Marco Marie, Dineka
en Nathalie van Duijn zorgden even-
eens voor muziek en zang van een
hoog niveau. Zij gaan met Douwe
door naar de finale. De kwaliteit van
deze kandidaten is zo hoog, dat er
een uitermate spannende finale

wordt verwacht.

Deze vindt plaats op donderdag 16

april in het Circus Zandvoort aan
het Gasthuisplein.

'Geen werving goedkope krachten
'

Scholieren maken
het strand schoon
ZANDVOORT - De leerlin-

gen van de zeven Zandvoortse
basisscholen gaan vanmiddag
het strand schoonmaken. Het
is een initiatief van de Neder-
landse Vereniging' van Stran-
dexploitanten Noordzee-
strand. "We beperken het pro-
ject tot een discussie in de klas
en anderhalf uur schoonma-
ken. Erg veel tijd kunnen we er
niet in steken, want we komen
om van de projecten", stelt

Hans Nijboer, directeur van de
Hannie Schaftschool.

Vanmiddag, van half twee tot

kwart over drie zullen zo'n 180 leer-

lingen van de Zandvoortse basis-

scholen het plastic, hout en ander
vuil van het strand afhalen. Tegelijk
wordt ook in andere kustplaatsen
een dergelijke actie gehouden. Het is

de bedoeling dat de hele strand-
strook, van Breskens tot Schier-
monnikoog, wordt aangepakt. In
Zandvoort werken de dienst Open-
bare Werken van de gemeente,
strandexploitant Paul Zonneveld en
directeur Hans Nijboer van de Han-
nie Schaftschool met elkaar samen.
Het initiatief hiertoe komt van de

Nederlandse Vereniging van Stran-
dexploitanten Nederland. Namens
de vereniging coördineert voorzitter
Paul Zonneveld de actie. „We heb-
ben wel vaker dit soort acties gehou-
den. Dan kregen we altijd te horen
dat we goedkope krachten wilden
hebben om het strand schoon te ma-
ken. We willen de kinderen echter
bewust maken van de schoonheid
van het strand. Daarom werken we
nu samen met onder andere de scho-
len. En ook daarom organiseren we
de actie vroeg in het seizoen en niet

in het hoogseizoen. Het Zandvoort-
se strand is trouwens een van de
schoonste stranden in Nederland.
Hier ruimen de strandpachters hun
eigen stuk strand op en de 'witte

stukken' doet de gemeente", aldus
Zonneveld.
Hans Nijboer van de Hannie

Schaftschool werkt graag mee aan

Achter de schermen Tim Immers

4

Ik word overal herkend'
SBSST vrnw

Tim Immers is bij een hoop jonge kijkers al een idool. „Ik krijg stapels brieven. Meestal van meisjes van rond de
dertien a veertien jaar". Foto Luuk Gosewehr

ZANDVOORT - „Ik kan bij-

na niet meer normaal over
straat lopen, overal word ik
herkend". Dat zegt de twintig-
jarige Tim Immers uit Zand-
voort. Sinds januari is hij een
echte TV-ster aan het worden
in de Nederlandse soap Goede
Tijden, Slechte Tijden op
RTL-4. Daar vervult hij de rol

van Mark de Moor.

door Joan Kurpershoek

TIM IMMERS is min of meer
bij toeval bij de serie terecht-
gekomen. „Annemarie Oster
heeft gevraagd of ik een

screentest mocht doen. Zij is de
moeder van mijn beste vriend, Jan-
tie Vis. Ze waren al een tijdje op zoek
naar iemand, volgens Annemarie
was ik ervoor 'geknipt'. Dat zei zij

tegen Olga Madsen. Meteen een dag
na de screentest werd ik al gebeld,
met de mededeling dat ik was aange-
nomen". Daarmee kwam voor Tim,
die al dertien jaar in Zandvoort
woont, een eind aan een periode van
allerlei verschillende baantjes. „Ik
heb daarvóór een tijd in de Zand-
voortse horeca gewerkt. Onder an-
dere bij Scandels, Cecils, Riche en
het Elysee Beach Hotel, èn op het
strand bij Seagull. Ik wist nog niet

wat ik precies zou gaan doen. Maar
ik heb toen niet gedacht: Laat ik
eens acteur worden".

een aantal papieren in zijn hand: „Ik
moet nog een stuk tekst leren", ver-

klaart hij, terwijl hij weer snel ver-

trekt. Ook een aantal andere perso-
nages uit de serie, 'Miriam', Daniël
en 'Arni', loopt er ogenschijnlijk
enigszins zenuwachtig rond. De op-
names gaan de hele dag door, per
dag wordt er een hele aflevering ge-

maakt.

De camerabeelden zijn overal
rechtstreeks te zien op monitors, zo-

Of hij geen last van 'planken-
koorts'? „In het begin wèl even. In
mijn allereerste scène moest ik met
een handdoek om de kamer in ko-
men lopen. Toen ik zo plotseling in

de schijnwerpers stond, in het mid-
delpunt van de belangstelling en
voor het oog van drie camera's, toen
schrok ik wel eventjes".

Sympathieker

In de rubriek Achter de Scher-
men gaat het Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de
'mens' achter bekende personen
uit deze gemeente. Deze week de
'kersverse' TV-acteur Tim Im-
mers, uit 'Goede Tijden, Slechte
Tijden.

Zenuwachtig

Het interview vindt plaats in het
studiocomplex van Joop van den
Ende in Aalsmeer. In de 'Groene Ka-
mer'. „Dit is een ruimte waarin de
acteurs zich even terug kunnen trek-

ken", zegt Tim. Op dat moment
stapt de 'boze buurman' binnen met

dat iedereen de vorderingen kan vol-

gen. Ook in de kleedkamer van Tim,
die hij deelt met 'Arni' en 'Peter'.

„We kunnen goed met elkaar op-
schieten", vertelt Tim. „We zitten

zo'n beetje op dezelfde golflengte.

We hebben veel lol met elkaar. Ei-

genlijk vormen alle acteurs hier één
grote familie".

Kik
De 'rol' van acteur bevalt Tim

best: „Het is een uitdaging en het
geeft je wel een aparte 'kik'. Als de
mogelijkheden er zijn, ga ik er graag
in verder". Een toneelopleiding
heeft hij niet. „Dat is me voor voorlo-

pig ook afgeraden. Ik kan me beter
eerst een paar maanden alleen op
mijn rol concentreren. Daarna ga ik

waarschijnlijk les nemen". Het
blijkt geen baantje om het rustig aan
te doen, vaak moeten de acteurs van
Goede Tijden, Slechte Tijden al om
zeven uur 's morgens aanwezig
zijn".

Tim moet de wedstrijdzwemmer
'Mark', het (latere) vriendje van
Dian, zoveel mogelijk karakter ge-

ven. Mark is op het eerste gezicht
een joviaal, wat nonchalant type.

Lijkt Tim er zelf op? „Ik kan er wel
een hoop dingen van mijzelf in ge-

bruiken", zegt hij. In werkelijkheid
komt hij echter veel sympathieker
over dan 'Mark'. En jonger. „De
meeste mensen zien er op TV een
stuk ouder uit", bevestigt hij.

Desondanks wordt hij op straat

veelvuldig herkend. „Vooral in an-

dere steden. In Zandvoort kennen ze

me toch al, daar weten de mensen
toch wel wie je bent. Maar in Am-
sterdam kan ik niet zomaar rond
lopen, zonder dat er omgekeken
wordt. Dat is af en toe wel leuk, be-

halve op momenten dat je er net
even geen zin in hebt. Het is even
wennen. Maar het hangt er ook van-
af hoe je je opstelt. Als je echt om je

heen gaat lopen kijken, zullen de
mensen eerder reageren".

Meisjes
Veel van zijn fans zijn huisadres in

Zandvoort al ontdekt. „Ik krijg dage-
lijks wel zo'n vier a vijf brieven bin-

nen. Vaak van meisjes van een jaar
of dertien, veertien". Vaak zijn de
meisjes 'helemaal in de war' door
hun gevoelens voor de . jonge
TV-ster. „Ze krijgen wel allemaal
antwoord", belooft hij.

het project, maar stelt: „We kunnen
er niet al te veel aandacht aan beste-
den, want we komen om in dit soort
projecten. Ik zal eens wat opnoe-
men, waar ik deze week mee werd
geconfronteerd: een project over
energie, waterwinning en de Kenne-
merduinen. Daarnaast doen de kin-

deren hun theorie van het verkeer-
sexamen en is er het schoolvoetbal-
toernooi. Al die activiteiten moeten
geïntegreerd worden in de vaste les-

sen."

Nijboer houdt naast de opruimac-
tie op het strand zelf een groepsge-
sprek in de klas. „De kinderen zijn

heel erg betrokken bij het milieu. Ze
zullen zelf wel over de brug komen
met verhalen over olievlekken, che-
mische vervuiling, kernreactoren en
dergelijke", verwacht hij. Ook de an-
dere Zandvoortse basisscholen be-
steden veel aandacht aan het milieu.
De Mariaschool hield bijvoorbeeld
onlangs een project 7Honden in de
goot' en ook de Plesmanschool staat
bekend om haar projecten met be-
trekking tot de natuur.,,Dat komt
natuurlijk ook omdat 7gezond ge-

drag' een verplicht thema is in het
basispakket van de scholen", licht

Nijboer toe.

In totaal doen 24 kustgemeenten
mee aan de actie, met ruim tweedui-
zend leerlingen uit het basisonder-
wijs. „Of we willen of niet, we moe-
ten daarom wel meedoen, want de
Zandvoortse kust kan natuurlijk
niet als enige Vuil' achter blijven",

stelt Nijboer. „Maar we doen het
graag."

Vogels veilig;

brandweer gewond
ZANDVOORT - Net als padvinders,
verrichten ook brandweermannen
vaak goede daden. Ze komen bij-

voorbeeld de kat, die de boom wel in

maar er niet meer uit kan komen,
bevrijden. Aan de andere kant zor-

gen ze ook dat het door die kat zo
felbegeerde hapje, een nest met bij-

behorende vogel, wordt veilig ge-

steld. Zo klom een Zandvoortse
spuitgast zaterdagavond rond acht
uur in de ladder om een vogelnestje
in de Max Euwestraat veilig te stel-

len. Helaas verloor hij door onbe-
kende oorzaak zijn evenwicht en viel

van de ladder. Daarbij raakte hij bui-

ten kennis. De brandweerman is per
ambulance naar het Spaarnezieken-
huis in Haarlem vervoerd. De vogel-
tjes zijn ongedeerd.

Vreemde slaapplaats
ZANDVOORT - Een 23-jarige Duit-

ser werd op 5 april slapend aange-
troffen in het trappenhuis van een
flatgebouw aan de Passage. De man
'woonde' al enkele dagen daar. El-

ders overnachten was voor hem
waarschijnlijk te duur, want hij

bleek geen geld te hebben. Z'n enige
bezit was een sleutel van een van de
flats die hij in een brievenbus had
aangetroffen. De politie heeft de
man overgedragen aan de vreemde-
lingendienst.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Winkeldief mag
poosje werken
ZANDVOORT - Een aantal

Zandvoortse ondernemers
gaat misschien jonge winkel-
dieven tewerkstellen. Dat ge-

beurt op initiatief van de plaat-

selijke politie, in overleg met
het bureau Halt.

„We proberen hiermee een menta-
liteitsverandering teweeg te brengen
bij jongeren die opgepakt zijn", al-

dus politieman Rini Cappel. „Het
Halt-bureau is erg enthousiast over
dit idee, en ook de officier van justi-

tie staat erachter". Het Halt-bureau
zoekt vaak alternatieve straffen voor
jongeren die een klein misdrijf ge-

pleegd hebben. Enerzijds hoopt het
eveneens op mentaliteitsverande-
ring, anderzijds blijven de jongeren
hiermee gevrijwaard van een straf-

blad. De Ondernemers Vereniging
Zandvoort heeft haar medewerking
toegezegd, één winkelier heeft zich
al bereid verklaard hieraan mee te

werken.
In Zandvoort zijn afgelopen jaar

ongeveer tien jongeren aangegeven
wegens winkeldiefstal. Volgens Cap-
pel is dat slechts twintig procent van
de werkelijke cijfers. Een onder-
zoekje bij twee grotere zaken in

Zandvoort leverde een aantal reëler

gegevens op. Per bedrijf waren tus-

sen de twintig en dertig gevallen van
winkeldiefstal door jongeren intern
opgelost.

Verzet tegen fusie

Vervolg van voorpagina

Op de Van Heuven Goedhart-
school klinkt verzet. „Bij een fusie

ga je er vanuit dat beide partijen van
elkaar profiteren", zegt directeur
Gerard van der Laar. Hij spreekt na-

mens de leerkrachten van zijn

school, plus de medezeggenschaps-
raad, waarin de ouders zijn verte-

genwoordigd. ,,De verwachting is

echter, dat er wel leerkrachten ko-
men, maar bijna geen leerlingen.

Dat komt neer op een verplaatsing
van teams". Verwacht wordt dat kin-

deren uit de omgeving van de Ples-

manschool later niet naar Nieuw-
-noord zullen komen, maar voor het
onderwijs zo dicht mogelijk bij huis
blijven.

De vrees bestaat dan ook, dat op
de nieuwe school een overschot aan
personeel ontstaat, waardoor op den
duur leerkrachten moeten afvloei-

en. Die maatregel zou met name me-
dewerkers van de Van Heuven
Goedhartschool treffen, omdat zij

over het algemeen een korter dienst-

verband hebben dan hun collega's

op de - veel oudere - Plesmanschool.
Van der Laar bevestigt dat: „Gezien
de dienstjaren geeft het op termijn
een niet gewenste vervanging van te-

amleden".

Fusieregeling
„Wij willen nog op twee dingen

wachten", stelt hij. „Dat zijn de Fu-
sieregeling en de Regeling Werkgele-
genheid na 1996". Beide regelingen
worden door het Rijk opgesteld. De
laatste wordt in augustus verwacht,
de eerste, de Fusieregeling, had al in
maart bekend moeten zijn, maar is

nog niet verschenen.

Beatrixschool en Hannie
Schaftschool kampioen
ZANDVOORT - Het jaarlijk-

se schoolvoetbaltoernooi heeft
opnieuw alles gebacht wat dit

toernooi tot een waar spekta-
kel maakt. Dit keer mochten
de jongens van de Beatrix-
school de beker voor een jaar
in de prijzenkast zetten. Bij de
meisjes was het de Hannie
Schaftschool, die in het bezit
kwam van de eerste prijs.

Sportiviteit, fanatisme en span-
ning waren ook nu de ingredinten,

die het voetbaltoernooi tussen de
Zandvoortse basisscholen, tot een
groot succes maakten. Bij de jon-

gens werd voor het eerst in de ge-

schiedenis van het schoolvoetbal
met zeventallen gespeeld in plaats

van elftallen. Daardoor konden de
Oranje Nassau- en de Beatrixschool
met twee teams deelnemen. De nieu-

we opzet bleek bijzonder goed aan te

slaan. Nadat de poules en de kruisfi-

nales waren afgewerkt, troffen de
Oranje Nassauschool en de Beatrix-
school elkaar in de finale.

Veel spanning en inzet van de spe-
lers en enthousiasme van de toe-

schouwers langs de lijnen, waarbij
uiteindelijk de Beatrixschool zich
door een 2-1 winst kampioen van
1992 mocht noemen. De Hannie
Schaftschool kwam goed voor de
dag door de derde plaats op te eisen.

De Van Heuven Goedhartschool
werd met een 4-1 score naar de vier-

de plaats verwezen.

Meisjes
Al was het voetbalniveau bij de

meisjes van minder gehalte, ook
hier veel voetbalplezier en felle

strijd om de winst. Ook hier een fi-

naleplaats voor de Oranje Nassau-
school, maar evenals bij de jongens
verloren de meisjes met 2-1 van een
verrassende, maar terechte kam-
pioen: de Hannie Schaftschool. De
strijd om de derde en vierde plaats
werd beslist na het nemen van straf-

schoppen. De Plesmanschool bleek
beter te kunnen richten en kaapte de
derde plaats weg voor de Nicolaas-
school.
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Als u'ns wistwatVan derVlugtin huis heeft!!!
Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw woonkomfort te verhogen!

Kom eens naar onze showroom aan

.V - de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE.

•T&iV VAN DER;\|luqt

ANTWOORDCOUPON
,

D Stuurt umi) meer informatie over (svp Invullen)

D Neemt u konlakt op voor hel maken van een afspraak over I

(svp invullen)

D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN

D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
|

D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU .

KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM) li

D WERUAKF-SYSTEEM I

D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN 'j

Cl WERU VOORDEUREN |

VELUX DAKRAMEN
,|

D VELUX CABRIO-SYSTEEM '

D HÖRMANN GARAGEDEUREN I

D HORREN
'

D ISOLEREND GLAS 1

D THERMOPLUSSUPERLITEGLAS
D INBRAAKVERTRAGENDGLAS
D GELUIDWEREND GLAS I

D ZONREFLEKTEREND GLAS
,

D DAKKAPELLEN \li

D SERRE'S V

O SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Cornwallstraat 6 Umuiden 02550-30624 ! naam .

tyfeem maakt vrij.

™tmatenaalals
oe kleur voor

^nenenbu/fen,
W&9

informatie'

weru® G! AS
: Ramen«Deuren \m^ VmP \^J

ADRES

POSTKODE+PLAATS .

TELEFOON-

.

| U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel

I
zenden aan Van der Vlugt, Antwoordnummer 314, 1970 VB Umuiden

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

leveren en plaatsen van

isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen

interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

WIJ ZIJN UIT ONS
JASJE GEGROEID:

TECHN. BUREAU
GROENESTEIN BV
IS VERHUISD.

Ons nieuwe adres luidt:

Oudeweg 30 2031 CC
Haarlem (Waard.polder)

Ons nieuwe tel.nr is

023 - 42 22 24

Via het U vertrouwde nr

18484 wordt U
rechtstreeks
doorgeschakeld, en zijn wij

zoals gebruikelijk 24 uur

p.d. tot uw beschikking.

UITZENDBUREAU

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!
Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst.
Met spoed gevraagd Afdeling administratief

GEROUTINEERDE SECRETARESSES
met WP 5 0-5.1

TEKSTVERWERKERS
met erv op WP 4 2-5 0-5 1

BOEKHOUDER MET MBA + SPD
TYPISTES

Met spoed gevraagd Afdeling industrie

HEFTRUCKCHAUFFEURS
CHAUFFEURS grootrijbewijs

INPAKKERS/STERS

(Zaterdag open van 10.00-14.00 uur).

Behalve kantoor Zandvoort
Kom langs en laat je inschrijven.

Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel
mannen als vrouwen reageren.

Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst!
Kruisweg 45, Haarlem, tel. 023-316250, 329850
Oosterduinplein 26, Umuiden, tel. 02550-37444

Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013

Gebouw 144 Kamer 021 Schiphol-Oost, tel. 020-6570621

G

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Rijschool

W. v.d. Veld

Nu ook motorrij-

lessen

Bel voor info

tel. 02507-19188

THE HUNGRY WHALE
is op Ie en 2e Paasdag geopend.

Ons Paasmenu bestaat uit:

VOORGERECHT: ^ .^^
Kippesoep of

Ganzeëi omelet

HOOFDGERECHT:
Lamsbout of

Tournedos Rossini

NAGERECHT:
Crêpe Dame Blanche of

Petit Omelet Siberienne

Koffie

Prijs per persoon ƒ 50.-

BOULEVARD BARNAART 18
2041 JA Zandvoort

RESERVEREN GEWENST 02507-30175

ROMY'S Kerkstraat

vraagt enthousiaste

dames en
meisjes

die enkele uren willen werken.
Werktijden in overleg.

Tel. 14920 of 14128.

BIG MOUSE
vraagt enthousiaste

JONGE MEDEWERKERS M/V

full-time/part-time

Werktijden in overleg.

Tel. 14920 of 14128

<9 \%

^De Qutte, ^oine

Voor gewoon, riant tafelen

Boul. Barnaart 14

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Maandag gesloten.

Stationsplein 17/22: Modern dnekam.hoekapp. op 5e
et. Ind. entree, hal, woonk. met open keuken, 2
slaapk., toilet, douche met wastafel, balkon op z.o.,

cv. Serv.k. ƒ 250,- p.m. Eigen parkeerplaats.
Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.

Karel Doormanstraat 10/2:
Onder architectuur verbouwd 4 kamerapp. op 1e et.

van recent gerenoveerd flatgebouw. Uitzicht op zee.
Ind. entree, ruime hal met witte tegelvloer, verlaagd
plafond en inbouwspotjes, grote woonk. met gestucte
wanden en plafonds, 2 slaapk., moderne badk. met
zeer exclusief sanitair en granieten vloer, ruime licht-

houten keuken met inb.app., aangrenzende eetkamer,
balkon zuidwest. De verbouwing van het app. is verge-
vorderd, doch moet nog worden voltooid. Inpandige
garage. Serv.k. ƒ240,- p.m. Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k.

Jan Snijerplein 6: Halfvnjst. woonhuis in centrum. Ind.

soulerain: 2 kamers, beg.gr. entree, hal, toilet, woonk.
met open keuken (inb.app.), bijkeuken, terras, 1e et.

badk. met ligbad, toilet, wastafel, 3 slaapk. vliering.

Tuin zuidoost. Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

OPEN HUIS
Swaluestraat 26d: zat. 11 april 1992 van 14.00-16.00
uur. Dnekam. maisonnette op 1 e en 2e et. Ind. 1e et.

woonk. met balkon, keuken, toilet, trapkast, 2e et.

badk. met douche, toilet en wastafel, 2 slaapkamers.
Serv.k. ƒ 55,- p.m. Vr.pr ƒ 142.500,- k.k.

OPEN HUIS
Frans Zwaanstraat 78: zat. 11 april van 12.00-14.00
uur. Uniek gelegen, halfvrijst. villa met prachtig uitzicht -

over duinen. Ind entree, hal, gr. zonnige L-vormige
woonk. (opp. 100 m2) met open haard en aluminium
schuifpuien, luxe eikehouten open keuken met bijkeu-

ken en inb.app., toilet, plavuizenvloer over de gehele
begane grond. 1e et. 1 grote atelierkamer met aan-
grenzende slaapruimte, grote slaapkamer met open
badkamer, douche, toilet, 2e et. vliering. Garage met
automatische deuropener. Grondopp. 327 m*.

Vr.pr. ƒ750.000,- k.k.
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Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantièn

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Dit weekend

Frambozen-
faaptje

Paas-

proefslofje
van 3,75 voor

8,75

7TTT®)

Qckte "Sakker "Balk
HOGEWEG 28, TEL. 12989

PRIJSPAKKER
ïfifevrftlff.v

BUSTIER & SLIP
Maat 36-10, 100% polyamide

Heerlijk ^acht en super vrouwelijk'

Verleidelijk bustier met knoopjes en

pikant kleine stnng-tanga

Een compleet setje, ter kennis-

making slechts 1 20,-' Gemaakt van

/wart glanzend satijn en riant

afgezet met kostbaar ro/enkant

Uitsluitend verkrijgbaar bij

Qinstine Ie Duc.dus kom

deze week zeker even

binnenstappen' .^c'SIlpP

V
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AMSTERDAM
RI (,UIU RSDW S1RAAT 107 1

1

1 020 • 6211321

UIDSrkRUÏSSlRAAI 111LI 020-62126(6

01'DIBRLGMH.C. 211 II 020-6218712

SPUI 6,1 LI 020-62(8265
(iIOI 1lND1OT2100ll'R

Cindu en Nevcin hebbei itliif

zaterdag 11 april 1992 open dag.
ijken in je toekomst als operator,

Je wordt het of je bent het al in Uithoorn.

Een zelfstandige baan als je gevoel hebt
voor techniek!

Ben je technisch ingesteld, maar nog geen ope-

rator? En wil je een ingewikkeld technisch pro-

ces in goede banen leiden? Dan kun je bij Cindu

Chemicals of Nevcin Polymers in zo'n 2 jaar

werken aan en tege-

lijk leren voor je vak-

diploma (VAPRO A
en/of B). Specifieke

diploma's vooraf zijn

niet verplicht. Het

gaat ons meer om
feeling, instelling en
inzet voor het vak
van operator. Heb je

je VAPRO al op zak

en/of ervaring als

operator, dan kun je

bij wijze van spreken bij ons meteen aan de slag.

Je kunt bij ons kiezen in de procestechniek!
Bij Cindu en Nevcin kennen we 2 soorten opera-

tors' de procesoperator en de mechanisch
operator. Je mag kiezen, al naar gelang je voor-

keur en onze behoefte. De procesoperator re-

gelt de procesgang in de installaties met behulp

van moderne meet- en regelapparatuur. Alles

wat zich binnen de gesloten systemen voltrekt,

wordt door hem of haar beheerst, bestuurd en
gecontroleerd. De mechanisch operator bedient,

regelt en controleert installaties waarin natuur-

kundige en/of mechanische processen zich af-

spelen. Zijn of haar werk is veel meer handwerk
en sleutelen, dus onderhoud plegen, reparaties

verrichten en een stuk logistiek oppakken. Hoe
het ook zij, voor beide operators geldt grote ver-

antwoordelijkheid en vakmanschap. En dat laat-

ste kun je bij ons leren of aanvullen.

Wordt het Cindu of Nevcin?
Voordeel van twee zusterbedrijven is datje kunt

kiezen uit twee werkgevers, maar later ook even-

tueel kunt overstappen. Verwantschap en deel

uitmaken van Cindu BV, (een houdstermaat-

schappij met vier werkmaatschappijen), bete-

kent niet dat beide bedrijven hetzelfde doen.

• Cindu Chemicals is een vooraanstaand fabri-

kant in de wereld van de steenkoolteerchemie.

Steenkoolteer destilleren en raffineren we met

als resultaat tal van halffabrikaten voor de berei-

ding van o.a. verf, autobanden, gewasbescher-
mingsprodukten en geneesmiddelen. Maar ook
Carbolineum en Creosootolie als houtverduur-

zamingsmiddelen en elektrodenpek, dat dient

als bindmiddel voor de zogenaamde anode die

gebruikt wordt bij de staal- en aluminiumfabri-

cage.

• Nevcin Polymers ontwikkelt, produceert en

verkoopt synthetische koolwaterstofharsen. De
belangrijkste zijn de petroleumharsen. Die ha-

len we via polymerisatie uit aardoliefracties. De
aldus verkregen halffabrikaten fungeren als

bindmiddel in verven, coatings en drukinkten.

Behalve een behoorlijke kleefkracht hebben
onze harsen ook een positieve invloed op de

samenstelling van rubbermengsels in autoban-

den, profielen, transportbanden en stalmatten.

Cindu Chemicals en Nevcin Polymers zijn alle

twee schoolvoorbeelden van een schone indus-

trie. Op het gebied van zuinig energiebeleid en

-beheer en milieuzorg komen andere bedrijven

bij ons regelmatig een kijkje nemen. Die kans ge-

ven weje nu ook. Vooreen operator zijn gezonde
arbeidsomstandigheden en een schoon milieu

dus een uitgemaakte zaak.

Wat levert 'operator' bij Cindu of Nevcin op?
Als operator verdien je een goed salaris volgens

onze eigen CAO. Zeker als je daar de ploegen-

toeslag (tussen de 20 en 28%) bij optelt. Je werkt

afwisselend en volgens dienstrooster in een 3,

4

of 5 ploegendienst, van .

07.00 tot 15.00 uur, van I

15.00 tot 23.00 uur of

van 23.00-07.00 uur.

Voor wat betreft de ove-

rige arbeidsvoorwaar-

den kun je rekenen op
een goede pensioen-

voorziening, een 13e

maand, 8% vakantie-

toeslag, reiskostenver-

goeding en minimaal 25
vakantiedagen. En niet

te vergeten de VAPRO-
opleiding (A en/of B)

waarvan wij het prak-

tijkdeel op ons nemen
en de theorie overlaten

aan de Streekschool.

De studiekosten wor-

den bovendien door

ons betaald.

Je bent bij deze uitgenodigd!

Op 1 1 april a.s. ben je van harte welkom bij Cindu
Chemicals en Nevcin Polymers aan de Amstel-

dijk Noord 35 in Uithoorn. Dat is vlakbij het cen-

trum en aan de Amstel. Van 10.00 tot 14.00 uur

kun je met eigen ogen zien wat operator zijn bij

ons inhoudt. Je kunt praten mettoekomstige col-

lega's en met medewerkers van Personeelsza-

ken.

Als je komt, kun je alvast bijgaande bon 'opera-

tor word je of ben je al' invullen en in een open
envelop zonder postzegel sturen aan Cindu
Chemicals BV/Nevcin Polymers BV, Antwoord-
nummer506,1420VB Uithoorn. Of bellen metde
afdeling Personeelszaken, telefoon 02975-
45511.

'Operator word je of ben je al'

Naam/Voornaam

Adres

Postcode/Plaats.

Telefoon

D Ja, ik kom op de open dag van 11 april 1992.

D Nee, ik kom niet, maar wil wel informatie.

D Nee, ik kom niet, maar solliciteer meteen.

ffctorfu] CINDU CHEMICALS BV
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Degradatiespook loert

op de teams van ZHC
ZANDVOORT - Voor de ZHC hockeyteams breken een paar

belangrijke weken aan. Met nog drie wedstrijden te gaan moeten
zowel de dames als de heren op hun tellen gaan passen, wat
degradtie betreft. De Zandvoortse heren gingen in en tegen
Hoorn met 2-0 ten onder. De dames boekten wel een 2-0 zege op
Kraaijen, maar zijn door een versterkte degradatie maatregel,
nog lang niet uit de zorgen.
Het op bezoek zijnde Kraaijen

heeft tegen het ZHC damesteam
geen kans gehad. De Zandvoortsen
hadden deze wedstrijd met veel
meer doelpunten verschil kunnen
winnen. ZHC mist echter een schut-
ter, die de kansen kan afmaken. Niet
alleen in deze wedstrijd mar ook in

voorgaande partijen kwam dat euvel
bij ZHC naar boven. "We oefenen
veel op het benutten van kansen",
stelde coach Thea van Hemert na
afloop. "Het wil echter niet lukken.
Het grote manco blijft het missen
van kansen. Dat mag eigenlijk niet
gebeuren".

Tegen Kraaijen moest gewonnen
worden. Met dat gegeven trok ZHC

. direct fel van leer. Het grote veldo-
verwicht leverde ZHC enorm veel
kansen op. Ook forceerde ZHC vele

' strafcorners, maar ook die waren
. aan de Zandvoortsen niet besteed.
In de tweede helft wederom een fel

aanvallend ZHC dat echter ook nu
geen raad wist met de kansen. In de
cirkel gekomen wist ZHC zich geen
raad met de bal. Na een kwartier
spelen eindelijk loon naar werken
voor ZHC. Marjolein Gielen zette
goed door en slaagde er in de bal in
het doel te werken: 1-0. De Zand-
voortsen bleven de aanval opzoeken
en kregen ook nu een paar strafcor-
ners, die niets opleverden. Na een
half uur spelen eindelijk meer ze-

kerheid toen Monique van der Staak
een chaotische situatie in de Kraaij-
en cirkel afstrafte: 2-0.

Met nog vijf minuten te spelen
sloop er wat paniek in de Zandvoort-
se defensie. Doelvrouwe Henny Jan-
sen redde echter fantastisch waar-
door de 2-0 overwinning niet meer in
gevaar kwam. Voor de onderste twee
plaatsen, die rechtstreekse degrada-
tie betekenen, komt ZHC niet meer
in aanmerking. De bond heeft echter

gemeend dat de nummer drie van
onder nog degradatie wedstrijden
moet spelen, een daarvoor komt nog
een aantal teams, waaronder ZHC,
in aanmerking. "We hebben weinig
trek in het spelen van degradatie-
wedstrijden, dus moeten we er voor
blijven knokken", aldus Thea van
Hemert.

Mannen
Door een nederlaag tegen Hoorn

moet ZHC alle zeilen bij zetten om
niet te degraderen. De Zandvoorters
bezetten nu de een na onderste
plaats, wat degradatie betekent. "We
moeten volgende week tegen Myra
iets gaan ondernemen", meende
coach Raymond Leffelaar. "Agres-
sief moeten we er tegenaan. Ook te-

gen Hoorn hebben we er wel voor
gewerkt, maar het zat niet mee. We
hoeven niet te degraderen, maar het
ziet er toch echt niet best uit".

Hoorn en ZHC waren vrij aardig
aan elkaar gewaagd en een gelijkspel

had de verhouding beter weer gege-
ven. De gastheren wisten echter be-

ter raad met de kansen en liepen uit

naar een 2-0 voorsprong. ZHC kreeg

Nummer 14 in de slag om de bal

bij die stand een strafbal te nemen,
die benut werd. De scheisrechter
keek daar echter anders tegen aan.
Hij zag de bal via de buitenkant van

het zijnet (?) in het doel gaan en gal
daarom geen doelpunt
Ondanks die tegenslag heeft ZHC

in de laatste tien minuten alles of

Folo Bram Sti|nen

mets gespeeld Ei werd een groot
veldoverwicht opgebouwd maar de
kleine mogelijkheden, die ontston-
den, werden niet benut

Zandvoorts
Nieuwsblad

OSS turnsters

presteren opnieuw
ZANDVOORT - Tijdens de atgelo

pen provinciale tui n kampioen
schappen van Nooi d Holland m de
Wethouder Veiheyhal te Amste)
dam hebben de OSS tuinstois zich
opnieuw van hun beste kant laten

zien
De beste prestatie weid goluveid

dooi Tamara Hanmng, die m catego
rie 5 een bronzen plak behaalde Het
scheelde slechts (),1!3 punt met de
eei ste plaats Ook de overige Zand
vooi tse deelneemsters kwamen
goed vooi de dag Tijdens deze slot-

wedstrijden behaalden zi] de navol
gende icsultaten Romenia Daniels
categorie b, 15e plaats Fiancisca
Rubehng, categorie 3, 16e plaats

Femke Paap, categone 'i, 24e plaats
Joyce Koopman, categorie 2, 32e
plaats Arda Paap, categorie 1, 13e

plaats. Gezien het grote dcelnemeis
veld waren ook dit goede resultaten

Het was overigens een succesvol
jaar voor OSS Volgend jaar zijn ei

opnieuw wedstrijden, waarop de
turnsters van OSS zich nu al aan het

voorbereiden zijn

Zandvoortmeeuwen besluit het

seizoen met potje slap voetbal
ZANDVOORT - Zandvoort-

meeuwen heeft in de laatste
competitie wedstrijd niet aan
klantenbinding gedaan. Voor
de Meeuwen stond niets meer
op het spel. Vooral in de eerste
helft kreeg DSK alle gelegen-
heid om alsnog via een goed
resultaat de degradatie te ont-
lopen. De Haarlemmers profi-
teerden van de te slappe hou-
ding van de Zandvoorters en
wonnen met 1-2. In de beker-
competitie is Zandvoortmeeu-
wen nog wel actief.

door Aaldert Stobbelaar

Voor Zandvoortmeeuwen zit de
competitie erop. Vooraf had men
v.eel van dit seizoen verwacht maar
het is er niet uitgekomen. De laatste

cjonfrontatie van dit seizoen was
v

(

oor de Zandvoorters een formali-
teit. In de eerste helft speelde Zand-
voortmeeuwen dan ook wel erg lus-

teloos. DSK, toch wel een zwakke
tegenstander, greep de laatste kans
óp behoud aan door de Zandvoor-
ters af te troeven. De Meeuwen had-
den wel een licht overwicht maar
jonden geen enkele kans creren. De
haarlemmers kregen zelfs de beste
kansen en Marcel Schoorl moest
eenmaal redding brengen op de
doellijn.

De slotfase van de eerste helft zou
Zandvoortmeeuwen noodlottig wor-
den. Een misverstand tusen Rocco
Termaat en doelman Duncan Bloem
werd door de DSK spits eenvoudig
afgestraft: 0-1. Op slag van rust werd
het zelfs 0-2. Willem Keur haalde
geheel onnodig een tegenstander in
het strafschopgebied neer, hetgeen
starfschop betekende, die benut
werd.
In de rust had trainer Piet Keur

kennelijk enige hartige woordjes ge-

sproken, aangezien de Zandvoorters
feller speelden. Niet groots, maar er
werd meer aan gedaan. DSK is to-

taal niet meer in de buurt van het
Meeuwen doel gekomen. Bij zo'n of-

fensief is het vaak zo, valt een doel-

punt snel, dan is het met de tegn-
stand gedaan. Nu duurde het echter
ruim twintig minuten eer Gerard
Ramkema uit een hoekschop raak
kopte: 1-2. Eigenlijk nog tijd genoeg
om dit DSK tot opgave te dwingen.
Het heilige vuur ontbrak echter bij

de Meeuwen.
Er waren wel kansen. Zo knalde

Willem van der Kuijl op de lat en zag
Mark van der Berg een inzet net
gestopt worden. DSK verdedigde
vaak met het gehele team en bleef
daardoor overeind.

Eindstand: 1. Hillegom 22-38, 2. Heemstede
22-28, 3. AUiance 22-27, 4. Schalkwijk 22-26, 5.

Concordia 22-22, 6. Terrasvogcls 22-22, 7.

Zandvoortmeeuwen 22-19, 8. Vogelenzang
22-19, 9. DIOS 22-18, 10. EHS 22-17, 11. DSK
22-15, 12. NAS 22-11.

Nanouk Marquenie beste schaakster

ZANDVOORT - De Zandvoortse jongeren doken acher het schaakbord
om aan de interne competitie mee te doen. Op het programnma stond de
21e ronde. Nanouk Marquenie boekte het beste resultaat. Zij won twee
partijen en heeft nu nog maar een half punt achterstand op de nummer
twee van de ranglijst Thomas Hesse.

• ~De ranglijst ziet er als volgt uit: l.:Flonan van der Moolen, 2 Thomas
Hesse, 3. Nanouk Marquenie, 4. Henk Willemse, 5. Rebecca Willemse, 6.

Bas van der Meij, 7. Bart Timmermans, 8. Niels Faber, 9. Remco de Roode,
10, Martine Botman, 11. Mare Habets, 12. Sandra Beugel, 13. Mariska
Boukes, 14. Jan Koning, 15. Dominic Hoogendijk, 16. Shanna Paap.
Volgende week donderdag zal het eerste proefexamen afgenomen wor-

den. Dan zal voor het eerst blijken of de schaaklessen van Dennis van der
Meijden en John Ayress enig sukses hebben gehad. Op donderdag 21 mei
aanstaande zal het officile examen afgenomen worden.

ZVM-zaterdag in

degradatie gevaar
ZANDVOORT - Het za-

terdagteam van Zandvoort-
meeuwen gaat nog een ene-
verend competitieslot tege-

moet. Door een 3-0 neder-
laag tegen het onderaan
staande RCH zijn de Zand-
voorters in ernstig degra-
datiegevaar geraakt.

Door fouten in het Meeuwen-
team nam RCH al snel een 2-0

voorsprong en die klap is Zand-
voortmeeuwen niet meer te bo-
ven gekomen. De enige wapen-
feiten van de eerste helft waren
een kopbal van Chris Kuin en
een schot van Bob Brune, die

echter geen doel troffen. Nog
voor de pauze voerde RCH de
stand op naar 3-0.

In de tweede helft toonde
Zandvoortmeeuwen een betere
werklust, maar speltechnisch
zat het er niet in. De enigen die

een voldoende haalden, Bob.
Brune en Wilham Rubehng,
probeerden tevergeefs hun me-
despelers naar een beter niveau
te slepen.

Komende zaterdag komt
Hoofddorp op bezoek, aanvang
14.30 uur.

Stand 1 NAS 19 27, 2 Altius 19-26, 3

CJW 20 25, 4. DSC'74 20 24. 5 Castn-
cum 20-23, 6 SCW 20-20, 7 Velsenoord
20-18, 8 Hoofddorp 20 18, 9 Zandvoort
meeuwen 20-15, 10 SIZO 20-14, 11 SMS
20-14, 12 RCH 20 14

znver oi

snelschaakkampioenschap
ZANDVOORT - Het kampi-

oenschap snelschaken was we-
derom een groot succes, waar-
over nog lang zal worden na
gesproken. Op het Noordhol-
landse snelschaakkampioen-
schap in Bloemendaal behaal-
de het viertal De Vries, Chteur,
Van Brakel en Bosma de twee-
de plaats in groep B. Daar de
nummer 1, het Beverwijkse
Pat Mat, normaal een klasse
hoger uitkomt dan de Zand-
voorters, mag Chess Society
Noord Holland vertegenwoor-
digen tijdens de finale van het
Nederlands Kampioenschap
op 16 mei aanstaande in Bever-
wijk.

Vooraf werd Chess Society zeker
niet tot de kanshebbers gerekend.
Zes van de tien tegenstanders spelen
in de competitie hoger dan het Zand-
voortse schaakteam en een plaats in

de middenmoot leek het hoogst
haalbare. De zaal gonsde echter met-
een na de eerste ronde toen Chess
Society, eerste klasser Aartswoud 2

met 4-0 opzij zette. Overmoed was
dan ook waarschijnlijk de oorzaak
dat in de tweede ronde met 1,5 tegen
2,5 verloren werd van het zwakker
geachte Castricum. Toen in de viere

ronde met 4-0 verloren werd van

kanshebber VHS 3 stonden de Zand-
voorters weer met beide benen op de
grond.
In de vierde ronde stond derde

klasser Kijk Uit op het programma.
Fraaie overwinningen van Ben de
Vries, Olaf Chteur en Hans van Bra-
kel leidden tot een 3-1 zege. In de
volgende ronde werd, na een zinde-

rend duel, met 2-2 gelijkgespeeld te-

gen het tweede team van Bloemen-
daal. Chess Society putte uit dit re-

sultaat dermate veel inspiratie, dat
de volgende tegenstander, het arme
De Uil 3, met 4-0 onder de voet werd
gelopen.
In de daarop volgende ronde nam

Chess vervolgens revanche op Hille-

gom 2, dat de Zandvoorters in de
bekerronde had gewipt. Nu wonnen
de Zandvoorters na ijzersterk scha-

ken met 3-1. Dankzij vier goede re-

sultaten op rij stonden de kustbewo-
ners ineens in de top vijf van het
klassement Tegen het zwakke
Bloemdaal viel het 2-2 resultaat wat
tegen, maar door een daverende
3,5-0,5 overwinning op eerste klasser
Het Oosten, waren er zeer goede po-

dium kansen. De Zandvoorters had-
den in het laatste duel tegen Pat Mat

aan een gelijkspel genoeg Pat Mat
had eveneens een gelijkspel nodig
om eerste te worden, zodat de vrede
snel getekend was. Een tweede
plaats voor Chess Society Nog nooit
m de schaakgeschiedems m Zand
voort had een schaakteam zo hoog
gescoord. De Vries, Chteur, Van
Brakel en Bosma scoorden rond de
65 procent, waarbij zeer opvallend
was de score op het vierde bord van
Simon Bosma
Dit stukje in kader

Beslissingswedstrijd
De promotiewedstrijd tegen SVS

zal plaatsvinden op vrijdag 17 april

aanstaande om acht uur 's avonds in

het Gemeenschapshuis Simon Bos-
ma zal echter vrijdag 10 april zijn

partij vooruit spelen tegen de sterke
speler Vos. Ook dit zal geschieden in

het Gemeenschapshuis om acht uur
's avonds Indien Bosma zijn sterke
tegenstander op remise weet te hou-
den, dicht teamleider Chteur zijn

team goede kansen toe. Mocht dit

duel wederom in een 4-4 eindigen,

dan zullen beide teams elkaar nog-
maals ontmoeten.

(ADVERTENTIE)

Bioscoop programma 10 t/m 16 april

DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30

BINGO
alle leeftijden, met ondertiteling.

Kaarten tot 12 jaar ƒ9,00, volwassenen ƒ 12,50

Uit 't Circus Gegooid.
Z'ii Vriendje
Kwijtgeraakt.

Hij is Hip, Cool en
Heel Eigenwijs.

DAGELIJKS OM 19.00 EN 21.30

DE JOHNSONS
vanaf 12 jaar, kaarten ƒ 12,50

\ _

DONDERDAG 16 APRIL GEEN AVONDVOORSTELLING maar
DE FINALE van de GROTE TALENTENSHOW
AANVANG: 20.00 uur KAARTEN ƒ 5,- p.p.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

DSC maatje te groot voor TZB
ZANDVOORT - Ondanks

een goede inzet is TZB er niet
ingeslaagd het hoog geklas-
seerde DSC'74 te weerstaan.
De Haarlemmers waren iets

beter en drukten dat uit door
vijfmaal te scoren. Daar stond
slechts een treffer van TZB te-

genover, zodat de eindstand 1-5

werd.

De Zandvoorters hadden er best
wel zin in tegen DSC'74. De Haar-
lemmers hadden bij winst nog kans
op de titel, dus er ontstond een be-

hoorlijk goede partij voetbal.

DSC'74 was technisch duidelijk be-

ter, had een veldoverwicht, maar
daar tegenover stond een grote inzet
van TZB. De inzet moest het echter
afleggen tegen het betere voetbal dat
dus van DSC'74 kwam. De Haarlem-
mers zorgden bij de pauze al voor
een genoeg lijkende 0-2 voorsprong.
In de tweede helft heeft TZB, in

deze stevige maar sportieve strijd,

tevergeefs geprobeerd de achter-

stand weg te werken. DSC'74 profi-

teerde van het aanvallende spel van
TZB en voerde de stand op naar 4-0.

In het Zandvoortse team werd toen
'good-old' Willem Koning ingezet en
die slaagde erin de eer te redden: 1-4.

Niet ontevreden
Met nog twintig minuten te gaan

wilde de Boys nog niet van opgeven
weten. De Haarlemmers waren ech-

ter een maatje te groot. In de slotfa-

se speelde DSC'74 een aanval goed

• TZB kopt de bal uit het gevarenveld Foto Bram SIi|nen

uit en bepaalde de eindstand op 1-5

"Toch ben ik niet ontevreden",
zou trainer Ab Bol na de wedstrijd
opmerken. "We hebben best leuke
combinaties laten zien, maar
DSC'74 was gewoon beter. Het voor-

deel van deze wedstrijd was, dat we
bleven voetballen na een achter-

stand. In andere wedstrijden was
het vaak zo dat we er mets meer van
maakten en gigantisch werden weg-

gespeeld. Nu bleven we in ieder ge-

val goed partij geven"
Komende zondag speelt TZB de

laatste thuiswedstrijd tegen WH
om half drie op het complex aan de
Kennemerweg.
Stand in de tweede klasse HVB 1

BSM 20-34, 2 DSC'74 20-32, 3 SVIJ
19-24, 4 WH 19-22. 5 THB 20-1 S, 6

Overbos 19-15, 7 TZB 19-6. 8 Spaar-
nevogels 18-5

Uur van de waarheid breekt aan
voor de Zandvoortse Schaak Club
Het wordt vanavond in Schalk-

wijk erop of eronder voor de Zand-
voortse Schaak Club. De Zandvoor-
ters en de Schaak Vereniging
Schalkwijk kwamen eerder dit sei-

zoen tot een 4-4 gelijkspel en eindig-

den gezamenlijk op de laatste plaats.

Daardoor moet de beslissingswed-
strijd gewonnen worden om niet

naar de vierde klasse af te zakken.
Bij winst zal de schaakclub volgen-
de week donderdagavond in Zand-
voort, moeten uitkomen tegen het
Noord-Hollandse Warmenhuizen.

Interne competitie
Twintig deelnemers waren er vori-

ge week donderdagavond in het Ge-

meenschapshuis aanwezig om aan
de 26e ronde van de interne competi-
tie mee te doen. Louis Dambrink
profiteerde het meest van alle tien

gespeelde partijen. Door zijn winst
op Van Elk kon hij weer belangrijke

punten inlopen op Denms van der
Meijden. Ook Edward Geerts verste-

vigde zijn vierde plek op de ranglijst

door winst op Gorter
Uitslagen uit de 26e wnde Freder-

king-De Oude 0-1, Kli)n-Choi 0-1, Gu-
de-Schelvis 1-0, Gorter-Geerts 0-1,

Berkhout-Mollerus 1-0, Franck-Ayi ess

0-1, Termes-Mai queme 1-0, Dam-
bnnk-Van Elk 1-0 Handgraaf-Van der
Meijden remise. Twint-Lindeman ie-

mise

Z75 gaat spannende
slotfase tegemoet
ZANDVOORT - Zandvoort'75
heeft afgelopen zaterdag een
prachtige kans laten liggen om
op gelijke hoogte te komen
met koploper ZOB. ZOB speel-

de namelijk gelijk, maar ook
de Zandvoorters kwamen niet

verder dan een 2-2 gelijkspel

tegen VEW.

Na een paar minuten voetballen
moest doelman Pierre Visser zich
languit strekken om een gevaarlijke

VEW aanval onschadelijk te maken.
Daar bleef het wat de gasten betrof
voorlopig bi], want Zandvoort'75
pakte het initiatief en Paul Longay-
roux werd in schietpositie gebracht
De VEW doelman redde echter
fraai Er was ruim een kwartier ge-

speeld toen VEW een kans kreeg.
Ten koste van een hoekschop werd
die onschadelijk gemaakt. De hoek-
schop leverde VEW wel een voor-
sprong op. Rothert werd geheel vrij

gelaten en kon ongehinderd inkop-
pen. 0-1.

De Zandvoorters herstelden zich
en bouwden een groot veldover-
wicht op. Schoten van Dennis Keu
mng en Rob Koning troffen echter
net geen doel. Vijf minuten voor de
rust was het eindelijk raak. Paul
Longayroux pakte de bal van een
VEW speler af en scoorde uit een
moeilijke hoek de gelijkmaker, 1-1

Zandvoort'75 probeerde nog voor de
rust op voorsprong te komen Een
gevaarlijke mzet leek doel te treffen,

doch de bal belandde in het zijnet

Geluk
Meteen na de rust had Zand-

voort'75 alle geluk van de wereld
Een vrije trap werd van richting ver-

anderd en ketste, buiten bereik van
doelman Visser, tegen de binnen-
kant van de paal. Met de schrik vri],

toog Zandvoort'75 ten aanval, op
zoek naar de tweede treffer. Een

hoekschop van Robin Luiten lever-

de een paar kopduels op en tenslotte

was het Philip van den Heuvel die de
bal hard inkopte: 2-1.

De wedstrijd leek gelopen, doch
VEW wenste zich met zo maar ge-

wonnen te geven. Een misverstand
in de Zandvoortse defensie werd
door Van Egmond afgestraft: 2-2

Met nog ruim twintig minuten te

gaan heeft Zandvoort'75 alles ge-

daan om de winnende treffer te for-

ceren, maar het zat niet mee De
ploeg van trainer Gerard Ni]kamp
kreeg goede mogelijkheden. Zo
stuurde Bas Heino de snelle Longay-
roux de ruimte in doch de inzet van
de Zandvoortse topscorer verdween
rakelings naast In de spannende
slotfase was het invaller Johan van
Marie die mee ten aanval trok Ook
Van Marie zag echter geen kans de
winnende treffer binnen te schieten
Aanstaande zaterdag speelt Zand

voort'75 de moeilijke uitwedstrijd
tegen Zwaluwen Die week daarop
zal hoogst waarschijnlijk de beslis

smg gaan vallen als koploper ZOB,
in de laatste competitiewedstrijd, op
bezoek komt

Stand dei de klasse KNVB 1 ZOB
20-29, 2 Zandvoort'75 20 28. 3 DZS
20-26. 4 Odin 20-25. 5 Zwaluwen
20-20. 6 Aalsmeer 20-20, 7 KMVZ
20-18. 8 VEW 20-18. 9 Jong Holland
20-16. 10 Kennemerland 20-14, 11

Blauw Wit 20-13. 12 Purmerend
20-13

Bekercompeliiie
ZANDVOORT - In de bekercom

petitie staat het Zandvoortse viei tal

op 23 april de wedstrijd te wachten
uit de tweede ronde Op bezoek
komt dan het sterke Hoofddorp
Deze club speelt een klasse hogo
dan Zandvoort Het zal geen gemak
kehjke party worden, maar mis
schien kan het thuisvoordeel voor

Klaverjassen bij Clicks/TZB
ZANDVOORT - De softbalverenigmg Clicks/TZB organiseert vrijdag-

avond de laatste klaverjaswedstrijd van dit seizoen. Na deze wedstrijd

wordt het totaal klassement op gemaakt.
De opbrengst van de klaverjasavond komt ten goede van de Zandvoortse

vereniging. Ook voor deze avond is het inschrijfgeld bepaald op zeven
gulden en vijftig cent. Aanvang 20 00 uur m de kantine van TZB aan de
Kennemerweg

Topscorers
WnkmiJii/l»

v. d. Mey (ZVM-zon)

Castien (Zv.75)

25 Longayroux (Zv.75)

van Rhee (ZVM-zat)

Tibboel (ZVM-zon)

10 15 20

De spanning in de voetbalcompetitie stijgt met nog twee wedstrijden te

gaan. Van spanning op de topscorers ranglijst is al maanden geen sprake
meer. Afgelopen zaterdag voegde Paul Longayroux maar weer eens een
doelpunt aan zijn totaal toe. Met 25 treffers kan de trefzekere spits van
Zandvoort'75 de eerste plaats niet meer ontgaan.

i
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PC TUNT
m

2399.-

Commodore SSL 286- 1 6/40
Personal computer in super slimline design met een ongelooflijke pnjs/kwaliteits

verhouding Specificaties: *80286 microprocessor met kloksnelheid van 16 MHz
en 1 Mb RAM geheugen en standaard geïntegreerde VGA kaart (compatible met

EGA. CGA. MDA en Hercules) *3.S " disdnve (1 .44 Mb) *40 Mb harde schijf

(28 ms) *compleet met MS/DOS 5.0 Nederlands *aansluitingen

voor 2 x serieel. 1 x parallel. 2 AT uitbreidingsslots *1 01 AT style toetsenbord

*incl. 14" VGA monochroom monitor, m#i/jf%_
Meerprijs VGA kleurenmonitor type 1930-11 9vVI

Commodore C 286 LT Notebook
Met zijn compacte behuizing past deze notebook uitstekend in een

attaché koffer. Specificaties: «Intel 80C286 processor *8/12.5 MHz kloksnelheid

*1 Mb Ram geheugen *20 Mb harddisk *3.5" diskdrive (1.44 Mb) *VGA. EGA.

MDA. CGA compatible *super twisted LCD beeldscherm *alle PC kwaliteiten nu in

een compacte, licht hanteerbare vorm *wordt geleverd mcl. MS/DOS 4.01

.

GW-Basic. accu, snellaad unit en luxe draagtas.

Commodore SL 386SX- 16/40
AT personal computer met professionele kwaliteiten. Specificaties: *80386 SX
microprocessor 'kloksnelheid 16 MHz *1 Mb RAM geheugen 'standaard VGA
kaart (compatible, EGA, CGA. MDA en Hercules). *3.5" diskdrive (1.44 Mb)

*40 Mb harde schijf (28 ms)*comp)eet met MS/DOS 5.0 Nederlands en GW-Basic

Nederlands 'aansluitingen voor 2x serieel. 1x parallel, 1x PS/2 seriële muis en

serieel 5 uitbreidingsslots: 3 x AT (waarvan 2 vri|) en 2 x XT *101 AT style

toetsenbord *incl. 1
4" VGA monochroom monitor, a f\f%f%

Met 1
4" VGA kleurenmonitor 3299F ZÖVV" ^ïïlind

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 1 8 april I992.

zolang de voorraad strekt Prijs- en drukfouten voorbehouden
*&.

! tl'?,

Amstelveen (Centrum)
Galerij II 0,020-6479466
Ook verkrijgbaar bij Dixons: Almere, Amsterdam,

Purmerend en Zaandam

Weet u wat u met uw dingetje kunt doen?

Uw keel?

Uw stem?

Uw goede humeur?

Uw kaplaarzen?

Uw leaselaarzen?

Uw dorst?

NEEM MAAR MEE NAAR

LA BASTILLE!
VRIJDAG 10 april a.s. 20.00 uur:

KOMKIJKENENZING . . . KARAOKEÜ

ZATERDAG 11 APRIL a.s.

aanvang 20.00 uur:

LIVE optreden door
DINGETJE

met de aftrap van de RUBBERTOER 1992

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

WEEKEND AANBIEDING

VA ons paaseitjes 4,35
1/2 boerencake 5,50

Palmpaashaantjes 1,75

Paasproefstollefje 3,75

^iVMii

DE MANEGE
Welkom in De Manege. De
sfeervolste soc. voor ongeb.
mensen heeft de maand april een
grandioos programma:

zat. 11 april:

zat. 18 april:

zat. 25 april:

3 zalen geopend
met jaren 80 orkest
en 2 D.J.'s

Paasparty met o.a.

allround

dansorkest.

Caribbean night met
Zuidamerikaanse
Big-Band 22 man.

Tropisch buffet met tropische
cocktails en Caribbean trio.

S.v.p. tijdig reserveren.

Corr. kleding a.u.b. Entree ƒ15,-.

Info: 16023.

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

Stichting

Het Huis in de Duinen
Herman Heyermansweg 73
2042 XR Zandvoort

In ons verzorgingshuis waar wij

143 bewoners verzorgen en de
„eerste hulp"-functie hebben voor
de bewoners v.d. 93 aanleunwonin-
gen zoeken wij voor de dienst keu-
ken:

MEDEWERKENDE
AFWASKEUKEN
11.45 uur tot 14.15 uur

Er wordt om de week het week-end ge-

werkt.

Voor nadere informatie en voor sollicitatie,

kunt u bellen met dhr. Boon (02507-13141)

Het Huis in de Duinen
Herman Heyermansweg 73
2042 XR Zandvoort

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Koffieclub „Priet Praat'
vraagt

MEISJES MET ERVARING
voor de bediening

Haltestraat 57, tel. 12690

11 april: dag van de Nationale Bomen Mars

Postcode Loterij

met de muziek mee

NATl ONALE
BOMEN MARS

blad van de Nationale Post-

code Loterij dat deze week in

uw bus valt. Als u nog geen
deelnemer bent, geef de bon
dan mee. Zo wordt u lid van
de gezelligste loterij van
Nederland en steunt u pro-

jecten ten bate van mens en
natuur. Bent u al deelnemer?
Dan kunt u de bon meegeven
voor extra loten, want: met
meet loten meer kans! Komt
er geen muziekkorps langs bij

u in de buurt'? Stuur dan de
bon meteen op. Alvast veel

pleziei op zateidag!

Zaterdag 11 april wordt de
dag van de Nationale Bomen
Mars, een dag vol muziek
voor mens on natuur. Op
die dag voeren immers
duizenden muzikanten over
het hele land aktie voor het
realiseren van natuurpro-
jecten in alle twaalf
provincies.

Daarbij komen zij ook bij u

langs om de W1N-EEN-
MILJOEN-BON op te halen
die bij uw Buitenkans zit, het

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van
de Postcode Loterij?

Heeft u de postcode-
cijfers 2282 (Rijswijk),

3755 (Eemnes) of 6533
(Nijmegen)? Dan kunt u
zich aanmelden voor de
volgende opnamen van
Hitbingo.

Bel op weekdagen
tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit!

Straks lopen er meer dan duizend korpsen door heel
Nederland om muziek te maken en uw bonnen op te halen.

In Studio Aalsmeer wordt al druk geoefend voor de Natio-
nale Bomenmars, die ook op de televisie wordt verslagen.

Buitenkans
in de bus
Deze week valt het

nieuwe nummei van
Buitenkans in uw
bus. Samen met uw
persoonlijke set Hit-

bmgokaarten voor de
volgende spelronde
plus een extra kaart

voor 1 1 april.

Lees in Buitenkans
alles over de Natio-

nale Bomen Mars. En
vergeet vooral niet

om zateidasavond bij

RTL 4 naa"r de Ster-

ren Playback Show
van Henny Huisman
en de Extra Hitbingo
te kijken. Voor u im-
mers kans op een
extra 25.000 culden!

De winnende
Hitbingo-

nummers van
31 maart:

1

2

4

5

6

8

10

16

17

18

19

20

22

24

25

26

27

29

31

32

33

35

36

42

45

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prijzen.

- Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
'T onderstaande rekeningalteschrijven.DeelnameaandeNationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding

van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

Ü1 lot (ƒ10,-) per maand U. loten (a ƒ 10,-) per maand
De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam: ü dhr. mevr.

Adres:

Postcode: J L Plaats:

150.92.04

Postbanknummer:

Datum:

Banknummer:

Handtekening:

NATIONALE

[p®©TT(g(Q)[D)[

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:

Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Architectuur
in de natuur
ZANDVOORT/HAARLEM - Ar-

chitectuur in Natuur, oftewel teke-

ningen van de Haarlemse architec-

tenfamilie Zocher zijn tot en met 20
april te zien in de Vleeshal op de
Grote Markt in Haarlem. Centraal
op de expositie staat een serie pre-
sentatietekeningen van Jan David
Zocher jr. en zijn zoon Louis Paul
Zocher. De serie werd in 1971 terug-
gevonden door een nazaat van de
Zochers hij het opruimen van het
huis van zijn grootmoeder. De teke-
ningen waren opgeborgen in een
blikken trommel en zijn uitzonder-
lijk goed geconserveerd. Behalve
deze serie van 53 architectuurteke-
ningen, bevatte de trommel reis-

schetsen, boom- en figuurstudies en
foto's. De presentatietekeningen be-

staan uit aquarellen met ontwerpen
voor villa's, tuinpaviljoens, inte-

rieurs, bruggen en grafmonumenten
m classicistische of gotische stijl, ge-

legen in de natuur. In de samenhang
tussen landschap en gebouwen voel-

den de Zochers zich thuis. De Vlees-
hal is open op maandag tot en met
zaterdag van elf tot vijf en op zon- en
feestdagen van een tot vijf.

De toegang is gratis.

kust
keur&

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

'De Bomschuit' te gast
bij de modelbouwclub
ZANDVOORT - Een ruim aanbod van telefoonkaarten uit

Nederland en andere landen en modellen van 'De Bomschuit'
zijn onder andere te zien en te koesteren tijdens de verzamel-
beurs. De beurs vindt zondag 12 april plaats in het Gemeen-
schapshuis.

Wandelen
ZANDVOORT - Wie de ontluiken-

de natuur aan de lijve wil ervaren
kan zich inschrijven voor de bos- en
duinwandeltochten in Noordwijker-
hout. Er kunnen afstanden tussen
de vijf en de veertig kilometer gelo-

pen worden. De starttijd is tussen
negen en twee uur. Wie de benen wil
strekken kan zich aanmelden bij ca-

fe-restaurant 'De Duinpoort', Lange-
velderlaan 22 in Noordwijkerhout,
tegenover jeugdherberg 'De Dui-
nark'. De routes gaan door de Bos-
wachterij Noordwijk, gelegen in het
duindistrict tussen Noordwijk en
Zandvoort. De wandeling gaat door
bos, duin en over het strand. In-

schrijven voor de korte afstanden
drie gulden per persoon, voor de af-

standen 25 en veertig kilometer vier

gulden per persoon.
Deelnemers ontvangen een me-

daille met lint.

Zondag 12 april wordt er in het
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat de maandelijkse verza-
melbeurs gehouden. Op deze beurs
zijn bekende, maar ook unieke, ver-

zamelobjecten aanwezig. Zoals:
postzegels, munten, prentbriefkaar-
ten, speldjes, grammofoonplaten,
poppen, boeken, oud handwerk, ge-

reedschap, antiek en curiosa.

Snuffelaars
Als speciale attractie is er dit keer

een ruim assortiment telefoonkaar-
ten aanwezig uit Nederland en ande-
re landen. Gast is de Zandvoortse
modelbouwclub 'De Bomschuit'.
Deze club houdt zich bezig met het
bouwen van modellen van histori-

sche gebouwen en vissersschepen.
De leden van de club laten enkele
modellen zien en geven tekst en uit-

leg over hoe zij te werk gaan.
Voor de snuffelaars is er een rom-

melmarkt, waar ook zij wellicht iets

van hun gading kunnen vinden. Wie
wil kan zelf op de buers ruilen, ko-
pen en verkopen. Voor enkele verza-
melobjecten zijn experts aanwezig,
die gratis taxeren en/of bemiddelen
bij aan- of verkoop.

Rolstoelvriendelijk
De beurs is geopend van tien tot

vijf uur en te bereiken met de buslij-

nen tachtig of eenentachtig. Uitstap-
pen bij het busstation Zandvoort.
Dat is vlak bij het Gemeenschaps-
huis. Er is ook ruime parkeergele-
genheid aanwezig aldaar.

Het Gemeenschapshuis en de
beurs zijn rolstoelvriendelijk. De
toegang tot de beurs is gratis.

Elektra
HAARLEM - De klassieke voor-

stelling Elektra is voor liefhebbers
te bewonderen in de Toneelschuur
m de Smedestraat in Haarlem. De
voorstelling wordt gebracht door
Toneelgroep Carrousel. In de To-
neelschuur zijn op 14 en 15 april de
try-outs, op 16 april de première en
daarna tot en met 18 april de 'gewo-
ne' voorstellingen. Elektra is bijna
vijfentwintighonderd jaar geleden
geschreven door Sofokles. Het gaat
over Myceeense vorstenkinderen
die hun moeder vermoorden.

• Zowel voor verzamelaars van 'rommel', als van bijvoorbeeld antiek, is er

wat te vinden op de beurs in het Gemeenschapshuis.
Archieffoto Zandvoorts Nieuwsblad

Korte tips

• Verdwaalde vuilniszak - Stel dat je

meest dierbare knuffel bij de vuilnis
wordt gezet. Wat doe je dan? Precies
de routevan die zak volgen. Vandaar
dat Niki zelf de vuilnisbak in kroop
en natuurlijk van alles beleefde op
weg naar de vuilnisbelt. De Ver-
dwaalde Vuilniszak is op 12 april te

zien in de Toneelschuur, Smede-
straat in Haarlem. Om half drie,

voor kinderen vanaf vier jaar.

• Frankenstein - Een hartverscheu-
rende voorstelling over de zin van
het leven, zo noemen de schrijvers
van het persbericht van de Toneel-
schuur de voorstelling Franken-
stein. Deze beeldende toneelvoor-
stelling is tot en met 11 april te zien
in het theater aan de Smedestraat in

Haarlem. Aanvang half negen.
• Overzee - Een Hollandse en een
Indische jongen reizen naar Indone-
sië. Wat hebben ze elkaar, met ver-

schillende achtergronden, te zeg-
gen? Ontdek dat in de Toneelschuur
in Haarlem tot en met 11 april (9

april première). Om half negen.
• Jazz - Volgende week donderdag
zijn er jazz-workshops bij de Haar-
lemse Jazzclub aan het Groot Heilig-

land 37 in Haarlem. Om zeven uur
en om kwart over negen. Wie het
durft aan te horen mag gratis luiste-

ren.
• Louisiana Radio - De band Louisia-
na Radio komt vrijdag 17 april in de
Haarlemse Jazzclub. De band speelt
zompige (wat dat ook moge zijn)

muziek en dansmuziek. Een vrolij-

ke, ongecompliceerde, geinband,
volgens de Jazzclub. Aanvang tien

uur 's avonds. Toegang twaalf gul-

den.
• Indian Portraits - De schilder
Hooymeijer verbleef in de zomer
van 1990 drie maanden in Hope, een
dorpje in Idaho. En dat zullen we
weten ook. Hij maakte werken met
landschappen, ongerepte wildernis-
sen en portretten van Indianen. Te
zien in gebouw Noord-Holland van
de Provincie, aan het Houtplein in

Haarlem. Vanaf 13 april tot en met
12 mei.
• Geluidsorgie - Psychedelische noi-

seblues, als een muzikaal moeras
waar heavy geluidsorgieën zijn sa-

mengesmolten tot verleidelijke

songs. Muziek als lustobject. Wie
daarvan wil genieten, moet volgens
het Patronaat langskomen op 10
april. Dan staan daar de bands Tar
en Monster Magnet. En zij brengen
het publiek in extase. Aanvang
kwart voor tien, entreeprijs tien gul-

den. Het Patronaat is te vinden aan
de Zijlsingel 2.

• Dodeneiland - Het Dodeneiland
van Rachmaninov, het derde piano-
concert van Bartok en de Enigma
Variaties van Elgar kunnen op dins-

dagavond 14 april beluisterd worden
in het concertgebouw in Haarlem.
Aanvang kwart over acht. Het NPO
voert het uit, onder leiding van Ho-
ward Williams. Solist is pianist Gül-
sin Onay.

Wisseling bij D66
ZANDVOORT - Bij D66 afdeling

Zandvoort heeft een bestuurswisse-
ling plaatsgevonden. Wegens ver-
trek naar Haarlem heeft Joke Lam-
mers haar functie als voorzitter
moeten opgeven. Tijdens een alge-

mene ledenvergadering is Hennie
Oosterbaan benoemd als haar opvol-
ger. Ook Nel Vreugdenhil heeft na
vele jaren het bestuur verlaten. Zij is

opgevolgd door Hans van Brero.
Wethouder Jan Termes en D66-frac-
tievoorzitter Klaas Annema spraken
hun waardering uit voor de vertrek-
kende bestuursleden.

Restauratie van
de Hervormde Kerk
ZANDVOORT - Over restauratie

van kerkgebouwen in het algemeen
en van de oude Hervormde Kerk in
Zandvoort in het bijzonder, zal ar-

chitect Jaap Schipper uit Zaandam
op 9 april spreken. De bijeenkomst
wordt georganiseerd door de Kerk-
voogdij van de Hervormde kerk.
Schipper is als architect verbonden
aan het bureau Schipper-Verbeek en
Zijlstra te Amsterdam. Hij is belast
met de retauratie van het grafmonu-
ment van Paulus Loot in de kerk en
met de vernieuwing van het kerke-
dak. Aanvang acht uur 's avonds, in
het jeugdhuis achter de kerk.

Kledingbeurs
op Duintjesveld
ZANDVOORT - De Zandvoortsche

Hockey Club biedt aan ieder die dat
wil de mogelijkheid om zomerkle-
ding te kopen en te verkopen. De
kleding kan vandaag nog tot vier uur
worden ingebracht in het clubhuis
op sportpark Duintjesveld in Zand-
voort noord. Het gaat om dames- en
kinderkleding. De verkoop is vrijdag
10 april van negen tot twee uur. Kle-
ding die niet verkocht wordt, kan
later worden opgehaald.

Klaverjassen
ZANDVOORT - De ontmoetings-

ruimte van de St. Agathaparochie,
achter in de kerk, staat vrijdag 10
april weer open voor een klaverjasa-
vond. Deze begint om 20.00 uut. Ie-

dereen is welkom.

Man kopt raam in
ZANDVOORT - Letterlijk en figuur-

lijk stootte hij zijn hoofd, de 29-jarige

Engelsman die op 3 april rond twee
uur de ruit van een bloemenzaak
vernielde. Hij was onder invloed van
drank, had de ruit niet gezien en liep

er met zijn hoofd tegenaan. Door de
botsing was hij een buil rijker en een
schadebedrag voor de ruit armer.

Rust inWD Zandvoort
heeft voor-en nadelen
ZANDVOORT - De VVD af-

deling Zandvoort heeft don-
derdag een aantal nieuwe be-
stuursleden gekozen. Vol-
gens sommige leden is daar-
mee de rust weergekeerd, an-
deren verwachten een
gedeeltelijke leegloop.

door Joan Kurpershoek

De VVD heeft J.C. Buijze uit

Bentveld gekozen als opvolger
voor oud-voorzitter Rien Cou-
vreur. De oud-directeur Publieke
Werken van de gemeente Zand-
voort Han Wertheim volgt be-

stuurslid Mia Paap op. Ook zij

had, kort na het opstappen van
Couvreur (waardoor een ruziënde
sfeer binnen de WD ontstond),
haar zetel ter beschikking gesteld.

Verder bestaat het bestuur mo-
menteel uit secretaris J. van der
Drift, H. Moerman, A. Koper en
M.C. Kortekaas.

Sommige 'insiders' verwachten
dat Buijze een 'gematigd' beleid
zal voorstaan. De verwachting is

dan ook, dat de partij haar ge-

meenteraadsfractie en wethouder
Van Caspel weinig nog in de weg

zal leggen. Dat in tegenstelling tot
het oude bestuur onder leiding
van Couvreur. Hij klaagde erover
dat fractie en wethouder 'niet luis-

teren' naar de wensen van de par-
tij. Twistpunten waren onder an-
dere de veranderingen aan de
Zandvoortselaan in Bentveld,
plus de plannen om het in- en uit-

gaand verkeer uit Heemstede
door Zandvoort-zuid om te leiden.

De gemeenteraadsfractie, onder
voorzitterschap van Wilfred Ta-
tes, steunt dit beleid van wethou-
der Van Caspel.

Moeizaam
De verkiezing van Han Wert-

heim betekent een extra verstevi-

ging voor het standpunt van frac-

tie en wethouder. Van Caspel en
Wertheim hebben in hun functies
jarenlang succesvol samenge-
werkt. De verkiezing van Wert-
heim als bestuurslid verliep ech-
ter moeizaam. Hij werd gekozen
met 23 stemmen voor en 21 tegen.

Sommige WD-ers verwachten
door de nieuwe ontwikkelingen
een gedeeltelijke leegloop van de
partij. Volgens hen zullen de 'dis-

sidenten' overstappen naar D66.

ZHC-meisjes kampioen
ZANDVOORT - Bij de Zandvoortsche Hockey Club is de eerste kampioen
bekend. Na een spannende competitie is het eerste jeugdteam bij de meisjes
kampioen geworden in de eerste categorie. Met nog n wedstrijd voor de boeg,
tegen Bloemendaal aanstaande zaterdag, zijn zij met drie punten voorsprong
onbereikbaar geworden voor de rest van de teams.

Afgelopen zaterdag werd de altijd moeilijke wedstrijd tegen Magnus in Scha-
gen, op gewoon gras, met 2-1 gewonnen. De doelpuntenmaaksters aan de
Zandvoortse kant waren Sabine de Bruin en Willemijn Ackermans.

Op de foto het kampioensteam. Staande van links naar rechts: coach Ruud
Willigers, Sharon Faber, Rebecca Willigers, Hellen Plantanga, Jacqueline Bou-
man, Sanneke Castien, Willemijn Gielen. Onderste rij van links naar rechts:

Brenda Verburg, Sabine de Bruin, Corine de Muijnck, Willemijn Ackermans en
doelvrouwe Amber Amende. Denise van Duuren en Saskia de Boer staan niet op
de foto, maar hebben zeker meegewerkt aan dit kampioenschap.

ZANDVOORT - Sommige Zandvoortse winkeliers zetten

deze weken weer hun beste beentje voor. Vooral een
aantal bakkers en/of bakkersvrouwen. Met de Paasdagen
in het zicht worden de etalages en/of toonbanken versierd

met prachtige Paaseieren en aanverwante artikelen. Dat
blijkt wel uit deze foto van Bram Stijnen. Veelal is het

handwerk waar de nodige uurtjes in zijn gaan zitten. Behal-
ve in deze branche, is de Paassfeer ook al volop in tal van
andere winkels te 'proeven'.

Foto Bram Stijnen

imm %og:en/oor
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de badplaafsldoor
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De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Enkele weken geleden las ik in
deze krant, onder de rubriek Mi-
cro's een bericht, dat Music All In
zou zijn opgeheven. Daar deze an-
nonce niet was voorzien van een
naam of telefoonnummer, besloot
ik, nieuwsgierig als altijd, mijn
licht op te steken bij de dirigent
Dico van Putten. Evenals mijzelf
toonde ook hij zich verbaast. Om
u uit de droom te helpen: Music
All In bestaat nog steeds. Het
heeft op dit moment twaalf leden.
De zangers en zangeressen zijn

uitstekend bij stem en onder lei-

ding van van Putten kweelt het
koor nog steeds het hoogste lied.

Evenals destijds bij het Zand-
voorts Mannenkoor heeft er ook
bij dit ensemble onlangs een na-
tuurlijke selectie plaatsgevonden.
Met andere woorden: enkele leden
hebben hun partituur aan de wil-

gen gehangen. Hun afscheid is

evenwel niet zonder strubbelin-
gen gelopen. Volgens van Putten
moet de advertentie dan ook ge-

zien worden als een wraakactie.
Hijzelf zit daar niet mee. „Verve-
lender wordt het echter, als in dit

dorp de verkeerde geruchten de
ronde doen", meent hij. Vandaar
dat ik u maar even op de hoogte
breng van de werkelijke situatie.

Commentaar hoeft u ditmaal van
mij niet te verwachten. Het enige
dat ik hierover kwijt wil is, dat ik
het niet erg netjes vind, dat een
dergelijk bericht in de krant komt.
Niet alleen omdat het niet waar is,

maar ook dat de schrijver zich ver-

schuilt in de anonimiteit. Zoiets
noem ik laf.

Schitterend
Ciska en Hans Halderman vier-l

den dit weekend hun 25-jarig hu-|

welijksfeest. Gezien het feit dat
vandaag de dag een op de drie hu-
welijken voortijdig wordt afgebro-
ken is dit op zich al een fenomeen.
Het echtpaar Halderman besloot
er dan ook iets moois van te ma-
ken. Bij Gran Dorado werden ge-

durende dit weekend twee bunga-
lows gehuurd. Samen met de fa-

milie en vrienden konden zodoen-
de de bloemetjes eens flink wor-
den buiten gezet. Het moet
gezegd, het werd een schitterend
feest. Ciska zelf is afkomstig uit

Amsterdam. Met deze tweede 'hu-

welijksreis' sneed het mes voor
haar aan twee kanten. Jaarlijks
houdt haar familie een reunie. Dit-

maal was het haar beurt om deze
bijeenkomst te organiseren. Het
nuttige met het aangename kon
zodoende worden verenigd. Voor
de gasten stonden er heel wat acti-

viteiten op het programma. Zo
werd er een bezoek gebracht aan
het casino, werden er wandeltoch-
ten in de omgeving georganiseerd
en konden er bezoekjes worden
gebracht op de verschillende loka-

ties in dit dorp. Zo ziet u maar
weer, dat je van alles iets leuks
kunt maken.

Lolbroeken
Af en toe schrik ik mij te pletter.

Als fervent scooter-berijder ver-

toef ik regelmatig langs Zand-
voorts dreven. Vooral als het zon-
netje schijnt is dit een aangename

bezigheid. Nu kent ook deze bad-
plaats heel wat voorangskruisin-
gen. Als weggebruiker weet ik, dat
ook een (brom)fietser op een
voorangsweg het andere wegver-
keer voor moet laten gaan. Die zo-

genaamde 'haaietanden' staan er

immers niet voor niets. Sommige
automobilisten scheppen er blijk-

baar een genoegen in om mij en de
andere berijders van een tweewie-
ler het leven eens flink zuur te

maken. Vaak komt het voor, dat
als wij een zijstraat naderen, ei

een onverlaat met grote snelheid
op ons af komt stormen om net op
het laatste moment bovenop zijn

rem te gaan staan. Ik wil deze lol-

broeken ook in het belang van
mijn dorpsbewoners bij deze dan
ook vriendelijk verzoeken derge-
lijke geintjes in het vervolg achter-

wege te laten. Ook kalmerings-
middelen zijn duur vandaag de
dag.

Metamorfose
Een compliment aan het adres

van onze Zandvoortse overheid en
ondernemers is zeker op zijn

plaats. Zoals ook u wellicht is op-
gevallen ziet ons dorp er zo vlak
voor het nieuwe seizoen weer
piekfijn uit. Op enkele plaatsen is

men nog bezig de zaak zn orde te

maken. Met name in de buurt van
de Jan Steenstraat worden op dit

moment nieuwe rioleringen ge-

legd. De plantsoenendienst is de
afgelopen periode met man en
macht in de weer geweest om de
groenvoorziening op pijl te bren-
gen. Ook de ondernemers lieten

zich niet onbetuigd. Een goed
voorbeeld zijn de schitterend op-
geknapte panden in de Kerkstraat
en de Haltestraat. 'Club 25' is in-

middels geheel afgebouwd. Dit
Grand Café blijkt nu al een aan-
winst voor ons dorp. Ook de
'Scots Inn Bar' aan de Haltestraat
heeft een ware metamorfose oru_
dergaan. Zijn verwarmde terras,

en geheel vernieuwde interieur!

noodt nadrukkelijk uit tot een>

aangenaam verpozen. Ik kan u!

een bezoekje aanbevelen aan del

voormalige Le Pomme naast Fri-!

tuur d' Anvere. Onder de nieuwe!
naam Papillon doen de nieuwe ei-;

genaren hun best de klanten het;

ook daar naar de zin te maken.;
Restaurant Delicia is nu definitief?

verkocht.
"

i

i

Zoals ik u al eerder berichtte!

had de firma Bakker uit Amster-i
dam dit pand enkele maanden ge-|

leden overgenomen. Volgens de.

belastingdienst voor een te laag!

bedrag. Hij betaalde 'slechts' vijf-!

eneenhalve ton. De eigenaar van!

de kledingzaak Eldert de Boer en;

Joris van Roosmalen van 'Niveau';

beiden uit de Kerkstraat boden en;

betaalden aanzienlijk meer. De ge-;

ruchten gaan zelfs tot meer dan;
een miljoen gulden. Op dit mo-!
ment is men achter de afgeplakte-

ruiten bezig de zaak op te knap-!

pen. Wat er in komt, is op dit mo-l
ment nog niet bekend. Een ding is|

echter zeker. Een restaurant!
komt er niet meer in.

;

Dit was het weer voor deze week;
Blijf gezond, tot de volgende week.^

BRAM STIJNEN',

• Winterbekentenissen - De toneel-

komedie 'Brutale Winterbekente-
nissen' is te zien, woensdag 15 april

in de schouwburg in Velsen. Het
stuk is geschreven door Paul Hae-
nen. Spelers zijn Ton Lutz en Ann
Hasekamp. Het draait om een man
die samenwoont met vrouw en ex-

-vrouw en zijn twee kinderen. Uiter-

aard staat deze samenstelling garant

voor de nodige strubbelingen. Aan
vang kwart over acht. Prijzen tussei

de 28 en 23 gulden. Pas 65 betaalt di

helft. !

• Cajé - De Canadese schilderes Caj<

exposeert vanaf maandag 13 apri

tot en met dinsdag 12 mei in he
Provinciehuis aan de Dreef 3 ii

Haarlem. Het werk is te zien vai

negen tot vijf uur, gratis.

Feestelijke evenementen
op Koninginnedag
en Bevrijdingsdag

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Zowel op Ko-
ninginnedag als op Bevrij-
dingsdag zijn er feestelijke eve-
nementen te verwachten in
Zandvoort. De Stichting Vie-
ring Nationale Feestdagen
Zandvoort heeft voor heide da-
gen een programma opgesteld.
De jeugdspelen zijn verscho-
ven naar Bevrijdingsdag.

Op Koninginnedag, 30 april, is er

een rommelmarkt op de Prinsesse-
weg die om negen uur 's morgens
begint. Vanuit de Pellikaanhal in

Zandvoort-noord vertrekt om kwart
voor tien het muziekkorps Metro
voor een rondwandeling door de
nieuwe wijk en het centrum, met als

einddoel het Raadhuis. Daar wordt
om half elf een aubade gehouden,
met medewerking van verschillende
koren uit Zandvoort. De traditionele
ballonnenwedstrijd zal niet ontbre-
ken.

Bevrijdingsdag
De kleine kinderen kunnen om

half twaalf in het Circus Zandvoort
gratis een theatervoorstelling vol-

gen. Ouderen, vanaf 55 jaar, krijgen
een gezellige middag aangeboden in

gebouw De Krocht, die om twee uur
begint. De feestdag wordt 's avonds
vervolgd met een concert van drie

muziekkorpsen, vanaf kwart voor

acht op de Grote Krocht. De dag
wordt afgesloten met een vuurwerk,
onder auspiciën van de Stichting
Zandvoort Promotie.
Bevrijdingsdag wordt dit jaar

eveneens feestelijk gevierd, na de of-

ficiële opening om kwart voor tien

door burgemeester Van der Heijden.
Dat vindt plaats bij de Kleine
Krocht. Op dat moment start ook
een optocht met versierde kinder-
en andere fietsen, rolstoelen en
steps. Iedereen kan hieraan deelne-
men. De voorzitter van het comité,
Jan Brabander, zal om half twaalf
aan de winnaars de prijzen uitrei-

ken.
De feestelijkheden worden ver-

volgd met een straattekenwedstrijd
op het Raadhuisplein, die om 11.45

uur begint. Oud-onderwijzer Gé
Loogman deelt om 13.00 uur de prij-

zen uit, in de leeftijdsklassen 4 t/m 6,

7 t/m 10 en 11 t/m 15 jaar. Om twee
uur beginnen allerlei kinderspelen
op het Gasthuisplein. Ook hierbij

zijn prijzen te winnen, Jan Braban-
der reikt deze om 16.30 uur uit. Deze
dag wordt eveneens - bijna - afgeslo-

ten met een openlucht concert op de
Grote Krocht, door de IJmuider
Harmonie, aanvang 19.45 uur. Om
negen uur volgt het allerlaatste eve-

nement: muziek en rad van avon-
tuur in gebouw De Krocht, met me-
dewerkingvan Pieter Joustra en met
muziek van Trio Dico van Putten.
De entree is gratis.

SECEUROP
NEDERLAND

RUIM 33 JAAR
GESPECIALISEERD IN

BEVEILIGEN EN BEWAKEN VAN
VELERLEI SOORTEN

OBJEKTEN IN MET NAME DE
RANDSTAD

Seceurop Nederland B.V.
afd. personeelswerving

Postbus 9021
1006 AA Amsterdam

De aktiviteiten van Seceurop Nederland B.V. vinden veelal

plaats in en om Amsterdam, vele opdrachtgevers hebben de
specifieke beveiligingstaak aan ons uitbesteed.

Teneinde te kunnen voldoen naar de groeiende vraag aan deze
professionele vorm van dienstverlening, willen wij ons team

BEVEILIGINGSBEAMBTEN
op korte termijn uitbreiden.

De taak van de beveiligingsbeambte is veelomvattend, te veel

om dit hier te kunnen beschrijven. We willen u graag in een
persoonlijk gesprek hierover informeren en u inlichten omtrent
uw mogelijkheden binnen Seceurop Nederland en onze
wensen ten aanzien van nieuwe medewerkers.

Enkele algemene voorwaarden die wij stellen zijn:

- opleiding op minimaal LBO-C niveau
- leeftijd vanaf 20 jaar

- bereidheid tot het volgen van vakopleiding

- goede beheersing van de Nederlandse taal

- liefst in het bezit van rijbewijs B
- woonafstand vanaf Amsterdam niet meer dan 35 kilometer
- flexibele instelling

Aanstelling geschiedt in principe op basis van een vaste
arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 40 uur per week, echter
in overleg is part-time aanstelling ook mogelijk.

Wanneer u denkt aan deze eisen te kunnen voldoen en niet

opziet tegen onregelmatige diensten, nodigen wij u uit een kort

briefje te schrijven aan nevenstaand adres, met daarin:

- uw persoonlijke gegevens
- uw opleiding(en) en eventuele werkervaring
- uw motivatie om naar deze funktie te solliciteren

- opgave waar u eventueel telefonisch bereikbaar bent
- een recente pasfoto

Wij zien uw sollicitatie gaarne vóór 15 april tegemoet.
Na ontvangst van uw brief ontvangt u spoedig bericht.
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Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh

, o a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123

Oppas gevraagd/
aangeboden

Gezellig gastgezin 2 kind van
7"jr en Vh jr biedt zich aan,

kan elke dag, ook vakanties

Tel 02507-13213

Winkelpersoneel
gevraagd

Boetiek Azur zoekt verkoop-
ster, leeftijd 16 t/m 25 jr Voor
info tel 02507 15175

BOETIEK AZUR zoekt

SCHOENENVERKOOPSTER
leeftijd 16 t/m 25 jaar Liefst

met ervaring Tel 02507-1575

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr zelfst huish hulp, 4 uur

per week Tel 12527 na 1800
uur

Wie wil voor mij wassen en
strijken Bellen voor 10 30 uur

Tel 02507-30989.

Schoonmaak-
personeel
gevraagd

Schoonmaakster gevraagd
voor 3 ocht per week
Tel 17084 Jan Filmer

Oproepen
Mededelingen

* 9 april 1983 9 april 1992
Marleen Vink 9 jaar

Lieve, grote dochter van mij

hartelijk gefeliciteerd en een
heleboel kusjes, Mamma
* Anneke nu al stijf en 30,

april pas 40 1 Nog even volhou
den 1 Granny

Broodjes bestellen?

18789
BROODJE BURGER BELLEN

/ 2,50 bezorgkosten
boven / 25 gratis bezorgd

DANSEN ALS VROEGER?'
Koninginnedag 30 april asm
"De Boei" aan de Kerklaan te

Vinkeveen tel 02972-1734

* Gangmakers dank zij jullie

hadden wij een geweldig zil-

veren huwelijksfeest Hans en
Ciska, bedankt

• He ouwe, wat tekent het

snel, he, 50 jaar Groetjes en
gefeliciteerd Claudia, Robin,

Fanny en Rene + Astrid

• Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres' Dat hebben wij voor u 1

Inl tel 02907 5235

* Hoera' Renske kan fietsen

dankzij meester Bothe en
meester Henneman van de
Nicolaasschool

+ In uw agenda nog een leeg

plekje? Bezorg dan ook eens
Tafeltje Dekje Inl bij Welzijn

Ouderen, tel 02507-19393

• Mariska zaterdag bijna 16,

taart met kaarsjes misschien,

slingers, toeters en ballonnen,

waar zijn we aan begonnen
Van Harte P M Mi

• Mijn oudste kleinkind Mar-
leen vandaag 9 jaar Een hele

fijne verjaardag met veel ca-

deautjes Gefeliciteerd, kusje
van Oma Zonneveld

* Ons grootste nichtje wordt
vandaag 9 jaar

Marleen hartelijk gefeliciteerd

en 5 kusjes van Peter, Inge,

Donen, Melanie, Roel

• Rubrieksadvertentie? Zie

voor adres en/of telefoonnr.

de colofon in deze krant.

Divers personeel
gevraagd

Schoonmaakbedrijf
"CLEAN" vraagt voor de och-
tenduren di en vrij

,
jongen of

60 + om het huisvuil bij div

fl geb buiten te zetten
Voor info tel 075-161851.

• Reflectanten op adverten-

ties onder nummer gelieven

ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-

afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit

voorkomt vertraging in de be-

handeling

• Piet Drommel schrik niet, 't

is waar, 1 1 april 50 jaar Van
harte, de Drommeltjes

• Piet heel gauw komt nu de
dag dat je met de belbus rei-

zen mag De Jonkies

• Pieter en Andrea sta er bij

stil dat die ouwe Opa worden
wil

• Plakkers bedankt voor het
grandioze feest Hans & Ciska

• Tien met Piet voortaan

langzaam aan, met vlug is het

voortaan wel gedaan.

De Familie

* Vandaag nog 9, morgen
10 H g Niels, Jan + Ria

H g grote neef, Jan jr.

• Robin en Ulaudia rustig

aan met je ouweheer Hij kan

niet zoveel hebben meer
Tante

* Sandra veel plezier vrijdag

avond, maak het niet te bont
met al dat koekgehap, want
zaterdagavond moet je weer
op stap Van harte HLMM

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

VIDEOTHEEK
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Weggelopen of

gevonden dieren

• BELONING 1 Vermist omg
Z'vrt nrd, rood katertje, blauw
bandie Tel 02507-12363

Woninginrichting

• 4 krukken, blank grenen
zitting, zga n ƒ75
1 divanbed m polyester ma-
tras ƒ50 Tel 13858

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Tk aang 3 delig eiken

wandmeubel, i z g st
,

pr

ƒ250 Tel 02507-19994

• T k dubbel divanbed (on-

derschuif) m 2 binnenvenng
matrassen ƒ 150 Tel 13858

• T k Luxaflex, totale breed-

te 4 mtr, kl oud-rose, ƒ300,
kan ingekort worden 30210

Witte eethoek met manou-
stoelen + kussens en bijpas-

sende lamp Vr pr ƒ 750 Tel

12731

Kunst en antiek

VEILINGGEBOUW AMSTEL-
VEEN, heden inbreng van

goederen, Frans Halslaan 33,

Tel 0206473004, ma gesl

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEoU E makelaars o.g. LhJ

Tel. 02507-12614 NVM

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Gebruik bij het invullen \an uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt. komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt ol' komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden ol'

lettergrepen

Indien uw ad\ertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u omvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave \an redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad ed: 22:
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Groente van
de barbaren
is rabarber
RABARBER, met zijn

prachtige rode stelen, is

een van de gewassen
waarover veel bakerpraatjes
de ronde doen. „Rabarber is

slecht voor je botten" en „na 2

1

juni moetje geen rabarber eten
want dan zitten er giftige stof-

fen in" zijn veelgehoorde op-
merkingen, bericht het Voor-
lichtingsbureau voor de Voe-
ding.

Van oorsprong komt rabarber uit

Aziatisch Rusland (Siberië en Mon-
golië). De geschiedenis ervan gaat
ver terug. Een Chinees document
uit 2700 voor Christus maakt al mel-
ding van de rabarbercultuur. Rabar-
ber dankt haar naam aan de oude
Grieken. Zij noemden het de groente
van de barbaren die voorbij de rivier

Rha woonden. Rha was de Griekse
naam voor de rivier de Wolga.
In het begin van de zeventiende

eeuw begon de verbouw in Europa
en wel in Italië. In Amerika begon
men een eeuw later, maar het duur-
de nog tot de negentiende eeuw
voordat het gewas ingeburgerd be-
gon te raken.

Zuur
Alleen de stengel van de rabarber

is eetbaar. Tijdens de Eerste We-
reldoorlog, een tijd van voedsel-
schaarste, werd aangeraden ook het
blad te eten. Dit leidde tot veel geval-

len van voedselvergiftiging, soms
zelfs met dodelijke afloop. Tot op
heden is nog niet precies duidelijk
welke stoffen in het blad daarvoor
verantwoordelijk waren.
Rabarber is een zure groente.

Door krijt toe te voegen wordt de
smaak minder zuur. Op een kilo ra-

barber wordt een theelepel krijt (te

koop bij de drogist) toegevoegd. Het
geeft wel een smaakverandering die
niet iedereen waardeert. Krijt ver-

mindert ook het 'stroeve-tandenge-
voel'. Dit stroeve gevoel wordt ver-

oorzaakt door het oxaalzuur, dat
niet alleen in grote hoeveelheden in
rabarber voorkomt, maar ook in
snijbiet en spinazie.

Een ander effect van krijt is dat
minder suiker hoeft te worden toe-

gevoegd. Voor een kilo rabarber is

tweehonderd gram suiker nodig,
met krijt slechts honderd gram. In
het algemeen is het beter suiker pas
toe te voegen wanneer de rabarber is

afgekoeld; dan kan met minder wor-
den volstaan.
Rabarber wordt nooit rauw gege-

ten. Bij de meeste mensen komt het
in de vorm van moes op tafel. Ande-
re verwerkingsmogelijkheden zijn

rabarbertaart, rabarberjam en ra-

barberwijn.

Niet schadelijk
Waar het verhaal vandaan komt

dat het eten van rabarber na 21 juni
schadelijk voor de gezondheid zou
zijn, is volgens het Voorlichtingsbu-
reau voor de Voeding moeilijk te
achterhalen. In ieder geval is het
pertinent niet waar. Een verstandige
volkstuinder echter zal vanaf half of
eind juni zijn rabarber met rust la-

ten; de plant is dan toe aan een rust-

periode en moet voedingsstoffen
verzamelen voor het volgende sei-

zoen. Wie bij voorbeeld tot eind au-
gustus doorgaat met het oogsten
van rabarber kan de plant voor het
volgende jaar wel afschrijven.
Naarmate de rabarber later wordt

geoogst, wordt de groeten vezeliger
en gaat de smaak achteruit. Late ra-

barber moet daarom langer worden
gekookt dan vroeger.

Recept
Recept voor twee personen: Ra-

barbercompöte met Umer: 250 g ra-

barber, 1 zakje vanillesuiker, 100 g
Umer.
Was de rabarber en snijd de sten-

gels in stukke van 2 cm. Kook de
rabarber in weinig water in 10 minu-
ten gaar. Roer er van het vuur af de
suiker door. Laat de rabarber afkoe-
len. Klop de Umer luchtig. Verdeel
de rabarber over 2 coupes en schep
de Umer erop. Per portie: 260 kJ (60

kcal) , 5 g eiwit, 1 g vet, 7 g koolhydra-
ten.

Met aardbeien: Roer 50 g gewassen
en kleingesneden aardbeien door de
rabarber.
Met sinaasappel: Roer 1 kleingesne-
den sinaasappeldoor de rabarber.
Met vanillevla: Neem in plaats van
Umer vanille- of blanke vla.

Menusuggestie: Varkensfilet,
sperziebonen, aardappelpuree, ra-

barbercompóte met Umer.

Voor vragen over voeding kunt u op werk-
dagen van half twee tot vijf uur uur de Voe-
dlngstelefoon van het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding raadplegen 070-3510810.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Openluchtmuseum van modern wonen
HUIZEN ALS kolenkitten

die ten op zichte van el-

kaar draaien, achterover-
hellende onderkomens, gebo-
gen bouwblokken, lichtstrook-
huizen, souterraintypes in fris-

se kleuren, 'woondozen' voor
jongeren, vrouwvriendelijke

huizen en flats als 'vliegers'. Ze
passen allemaal in een stra-

mien van een halve cirkel, de
stedebouwkundige opzet van
openluchtmuseum modern
wonen. Opnieuw krijgt de
theorie van vakbeurs NWR-
Bouw RAI een Flevolands
staartje in de praktijk.

door Yvonne Mulder

Op loopafstand van het stadshart
van Almere-Stad is vanaf 17 april
tien dagen lang 'op ware grootte' te

bekijken hoe in de toekomst ge-

woond wordt. Een nieuwe buurt in
Pilmwijk vormt de tweede buitenex-
positie, die in samenspraak met de
vakbeurs bouwen en wonen is ont-
wikkeld door de nationale Woning-
raad (NWR) en de RAI in Amster-
dam. Bezoekers uit binnen- en bui-
tenland kunnen sommige woningen,
er zijn zo'n veertig model-exempla-
ren, ook van binnen bekijken.
Tienduizenden vergaapten zich al

een keertje eerder aan een buitenex-
positie in Almere. Twee jaar geleden
stond een Muziekwijk-buurt model.
De komende expositie is twee keer
zo groot. Op de 'Film-RAI' zijn 580
woningen te zien, verdeeld over 38
projecten. Verder maken een basis-

school en een gezondheidscentrum
deel uit van de voorbeeldbuurt. Te-
samen geven zij een visie op op bou-
wen en wonen in de jaren negentig.
Tal van gerenommeerde makers,

waaronder Herman Hertzberger,
Cees Dam, Luzia Hartsuyker en

Achteroverhellende woningen in Almere-Filmwijk

Aldo van Eyck
speelden in op
de huidige woon-
wensen en be-
hoeften van de
consument. Zo
kunnen bewo-
ners bij sommi-
ge ontwerpen
zelf de indeling

Filmwijk Almere:
vrouwvriendelijke en

onderhoudsarme huizen

van hun huis bepalen. In enkele pro-
jecten beslisten de bewoners ook
over de vorm en de kleur van de
buitenkant van hun woning.

Vanzelfsprekend verschillen de
onderkomens in prijs. Er zijn zelfs

heel kostbare bij, maar toch is voor
elk wat wils: sociale huur- en koop-

woningen, pre-

miehuur- en pre-
miekoop en
huur- en koop-
woningen in de
vrije sector.

Het standaard-
gezin is niet

^^""^""""""^ standaard meer,
vandaar dat on-

derkomens aangepast zijn aan de
wooncarrière van mensen in ver-
schillende levensfasen. Zo is er een
huisvesting speciaal voor jongeren,

voor tweeverdieners; ouderen zijn

welkom in een woongemeenschap.
Er zijn vrouwvriendelijke en onder-
houdsarme woningen. Het thuis-

werk-huis maakt opmars en in di-

verse projecten wordt 'milieube-
wust' gebouwd.
'Wonen op stand' in torenachtige

projecten is mogelijk en huizen in

driehoekige flats, in een vlieger, is

ook realiteit in het moderne mu-
seum van het vlakke land.

Verhuiswagens
Bij het woord nieuwbouw heeft ie-

dereen onmiddellijk de voorspelba-
re rijtjeswoning, en masse uit de
grond gestampt, voor ogen. Dat is

niet verwonderlijk, want jarenlang
stond in de woningbouw kwantiteit
op de eerste plaats. Nu er wat meer
evenwicht is gekomen in vraag en
aanbod denken opdrachtgevers
meer aan de kwaliteit en de visuele
aspecten van onderkomens.
De voorbeelden in het Almeerse

openluchtmuseum zijn realiteit,

geen toekomstdromen, want degene
die de manifestatie bezoekt, treft

geen lege huizen aan. Op het ogen-
blik rijden verhuiswagen af en aan
in het pretpark van wonen.
Aan de stedebouwkundige opzet

van de wijk ligt de vorm van een
halve cirkel ten grondslag, waardoor
de meeste straten en de bouwblok-
ken gebogen zijn. Nadeel daarvan is

dat de buurt vrij weinig doorkijkjes
heeft naar de open ruimte, zoals
men die gewend is te zien in Almere.
Van binnenuit lijkt de 'Film-RAI'
een volle, vrij gesloten wijk, al is

museum-buurt ruim opgezet met
pleinen en veel groen in de open
lucht.

Tijdens de beurs in de RAI zijn de meeste
woningen in de Almeerse wijk al bewoond,
maar een drietal is opengesteld voor het pu-
bliek. Deze buitcnexpositie kan van 17 tot en
met 26 april bezocht worden en tijdens de
vakbeursdagcn (13 tot en met 16 april).

DE JONGSTE ontwikkelin-
gen in de bouwwereld

worden gepresenteerd op
de NWR Bouw RAI 92 van 13

tot en met 16 april. Kwaliteit is

een van de hoofdthema's van
de vakbeurs. De ondertitel

'Bouwen en Wonen' geeft aan
dat ook tal van andere aspec-
ten van de woningbouw aan de

orde komen.

door Everhard Hebly

De centrale rol die besluitvormers
spelen met betrekking tot bouwop-
drachten komt op de Bouw RAI aan
de orde. De complexiteit van de
bouwwereld vereist goede commu-
nicatie en de vakbeurs speelt daar
goed op in. Onder meer met een op-
vallend paviljoen genaamd 'Bou-
wend Nederland', waarbij alle partij-

en die aan de basis staan van de
woningbouw betrokken zijn.

Bezoekers kunnen er kennis ne-
men van actuele onderwerpen als

omgevingsarchitectuur en kwaliteit
in de bouw. Bovendien laat een tien-

tal gemeenten zien welke bouwmo-
gelijkheden binnen hun grenzen lig-

gen.
Kwaliteit staat tijdens de beurs

Kwaliteit in bouwen en wonen
staat centraal op beurs in RAI
centraal. Dat kan ook niet anders,
want de Nationale Woningraad
(NWR), onder wiens auspiciën de
Bouw RAI georganiseerd wordt,
weet als geen ander dat de consu-
ment kwaliteitsbewust is. „Niet voor
niets vertimmerde de doe-het-zelver
vorig jaar voor ongeveer vijf miljard
aan zijn woning," aldus N. van Vel-

zen, directeur van de NWR.

Toetsen
Hij stelde onlangs dat de rijkso-

verheid zijn greep op de woningkwa-
liteit aan.het verliezen is. „Dat hoeft
geen bezwaar te zijn als anderen -

zoals gemeenten, architecten en
aannemers - zich van hun verant-
woordelijkheden bewust zijn en een
op de toekomst gericht kwaliteitsbe-
leid ontwikkelen en in praktijk bren-
gen. Een belangrijke bijdrage aan
het handhaven en verbeteren van de
kwaliteit in de gebouwde omgeving
is het initiatief van de NWR en een

NWR Bouw RAI 92
zevental andere organisaties om te

komen tot de oprichting van een on-
afhankelijke stichting voor de certi-

ficering van kosten-kwaliteitstoet-
sen voor gesubsidieerde huur- èn
koopwoningen."
Maar de Bouw RAI heeft meer te

bieden dan de kwaliteitsdiscussie al-

leen. Vanzelfsprekend zijn de leve-

ranciers van bouwmaterialen het
sterkst vertegenwoordigd. De beurs
richt zowel op de commerciële als

non-profit bouwwereld. Het exposi-
tieprogramma omvat daarom niet

slechts produkten, materialen en
systemen, maar ook iedere vorm
van dienstverlening: advies, ont-

werp, uitvoering, installatie en fi-

nanciering.

Wat betreft bouwmaterialen volop
aandacht voor renovatie en onder-
houd en met name uit de hoek van
de dak- en gevelsector is er een op-
vallende toename van het aantal
deelnemers. De organisatie heeft er
dit keer naar gestreefd om leveran-
ciers van gelijksoortige produkten
bij elkaar te zetten. En dat is voor de
bezoekers wel zo handig, want de
beurs is zeer overzichtelijk inge-

richt. Overigens staat niet alleen het
Europacomplex in het teken van de
bouw. Gelijktijdig worden in de RAI
nog een tweetal vakbeurzen georga-
niseerd, te weten Intertraffic en Bin-
nenbouw TGB. Eerstgenoemde is de
internationale beurs voor ontwerp,
beheer en onderhoud van verkeers-
en vervoersinfrastructuren. Binnen-
bouw TGB is gericht op utiliteits-

bouw en technisch gebouwenbe-
heer.

De drie vakbeurzen liggen duide-
lijk in eikaars verlengde en bezoe-
kers aan de ene beurs hebben auto-
matisch toegang tot de andere twee.
Voor de doorsnee-consument is het
echter het meest aantrekkelijk om
de buitenexpositie in Almere te be-
zoeken.

Arti-tufting maakt wand- en

vloerkleden op bestelling
DE WEEFGETOUWEN in

het atelier van de sociale
werkplaats aan de Am-

sterdamse Nieuwe Kerkstraat
zijn volop in bedrijf. Er wordt
druk gewerkt aan een wand-
kleed in opdracht van een
kerk in Utrecht. Tien meter
verderop zit Efrain Offerman,

die voor een andere klant
werkt aan een vloerkleed. Met

een apparaat dat nog het
meest wegheeft van een boor-
machine, schiet hij kleine

draadjes wol door de strak ge-

spannen basisstof, zodat aan
de voorkant van het kleed

pooltjes ontstaan.

door Johan Moes

Wand- en vloerkleden op bestel-

ling, dus. Dat is de specialiteit van
Arti-tufting, een onderneming die
ruim twintigjaar geleden werd opge-
richt als één van de sociale werk-
voorzieningsprojecten van de ge-

meente Amsterdam. „En alle moge-
lijke motieven en afbeeldingen kun-
nen gemaakt worden. Je kunt het zo
gek niet bedenken of het is mogelijk,
zowel voor particulieren als voor in-

stellingen." zegt het hoofd van het
weef- en tufting-bedrijfje, Ciska Hos-
per.
„Tuften is een techniek die in de

• Textiel is een tijdje uit de mode geweest,
veranderen, constateert men bij Arti-tufting

maar dat is snel aan het

Foto Bram de Hollander

(ADVERTENTIE)

jaxter is géén butler . .

.

De kritische en goed geïnfor-

meerde relaties van

Van Reeuwijk weten wel beter

Toch is de Baxter er voor uw
gemak Pure degelijkheid op
een presenteerblaadie Wie

Baxter kiest, kiest kwaliteit.

Informeert u maar eens bij

Van Reeuwijk, ze weten er

alles van.

van§|ecuwijk
Sniep 7, Tel.: 020-69941 11,
Meubelboulevard Diemen. In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

tapijtindustrie gebruikt wordt voor
het restaureren van tapijt en vloer-

bedekking," vertelt Ciska Hosper.
„Je kunt met een tuft-apparaat op
heel kleine oppervlakken heel nauw-
keurig werken. In het tuft-apparaat
zit een holle naald waardoor een
aantal wollen draden tegelijk in de
basisstof geschoten kunnen worden.
Daardoor kun je bijvoorbeeld heel
mooie kleurmêleringen maken en is

het heel goed mogelijk kleuren in

elkaar te laten overlopen."

Zwaar
„Over het algemeen zijn geweven

kleden heel geschikt als wandversie-
ring en zijn getufte kleden meer ge-

schikt voor op de vloer. In een getuft

kleed wordt gemiddeld vier kilo wol
per vierkante meter gebruikt en dat
maakt zo'n kleed nogal zwaar. Daar
staat tegenover dat geweven stof

voor meer doeleinden kan worden
gebruikt, bijvoorbeeld voor de be-
kleding van meubels."

Arti-tufting moet het hebben van
opdrachten, tot voor kort vooral van
instellingen en beeldend kunste-
naars, maar steeds vaker van parti-

culieren. Ciska Hospers: „Textiel is

een tijdje uit de mode geweest, maar
de laatste tijd merk ik dat het weer

steeds meer in de belangstelling
komt. Ik denk dat het binnen vijf

jaar weer helemaal terug is."

„Soms komen mensen hier met
een eigen ontwerp, dat hier alleen

nog maar op ware grootte moet wor-
den nagetekend en daarna kan wor-
den uitgevoerd. Maar het gebeurt
ook wel eens dat iemand alleen
maar een globaal idee heeft van het
wand- of vloerkleed dat hij wil en
bijvoorbeeld alleen weet welke kleu-
ren erin verwerkt moeten worden.
In dat geval maken wij een ontwerp,
dat voordat het uitgevoerd wordt,
natuurlijk altijd eerst wordt goedge-
keurd door de klant."
„De prijzen van onze kleden zijn

vooral afhankelijk van het ontwerp.
In de uitvoering van een ingewik-
keld ontwerp gaat meer tijd zitten en
zijn daarom duurder en doorgaans
kost het weven ook meer tijd dan
tuften zodat een geweven kleed weer
duurder is dan een getuft kleed. De
getufte kleden variëren van zeshon-
derd tot twaalfhonderd gulden per
vierkante meter. Geweven kleden
kosten per vierkante meter tussen
de vijftienhonderd en zesduizend
gulden."

Arti-tufting is

Kerkstraat 126.

6264495.

te vinden in
Amsterdam,

de Nieuwe
tel. (020)

• Leveranciers van gelijksoortige produkten komen op de Bouw RAI bij

elkaar te staan, wat het geheel voor het publiek overzichtelijker maakt

Kruiswoordpuzzel
Welk woord kunt u maken

met de opgegeven letters: 46,

35, 56, 2 28, 45, 58, 43, 4 35, 19, 1,

71, 23, 39

HORIZONTAAL: 1 werkplaats; 6

infectieziekte; 12 versiering; 14 vr.

munt; 15 boksterm; 17 bijwoord; 18

gedwee; 20 kinderuitroep; 21 deel
van de dag; 22 wild zwijn; 24 jaarge-
tijde; 26 grondsoort; 28 snelle loop;

29 loterijbriefje; 30 gewrichtsholte;
32 sleepnet; 33 heer 34 vaartuigje; 35
zoogdier; 37 voorz.; 38 gangtapijt; 39
appelsoort; 41 bakplaats; 42 kleur; 43
roofdier; 47 vat met hengsel; 50 num-
mer; 52 ongaarne; 53 god van de lief-

de; 54 laatstleden; 55 geluk; 57 om-
slag; 58 zandheuvel; 59 vr. dier; 60
onsierlijk; 62 rode kleurstof; 64 stop;

65 voorz.; 66 onbep. hoofdtelw., 68
vrij; 69 zuurgraad 70 de dato; 71

zangstuk; 73 vertrek; 75 zonne-
scherm; 76 Europeaan.

VERTICAAL: 1 veldbloem; 2 laag-

tij 3 snaarinstrument; 4 Europeaan;
5 boom; 7 ofschoon; 8 deelgenoot; 9

rijstbrandewijn; 10 muzieknoot; 11

dagvlinder; 13 bergrug; 16 voorz.; 18

deel van een auto; 19 soort erwt; 21
gasvormig element; 23 voegw.; 24
landstreek; 25 kleur; 27 maanstand;
29 stuk stof; 31 onbep. vnw.; 34
knaagdier; 36 krijgsmacht; 38 Euro-
peaan; 40 korte tijdsduur 44 lijmstof;

45 pi. in N.-Holland; 46 vlaskam; 47
vissersmandje; 48 drietenige struis-

vogel; 49 doortochtgeld; 51 zuivel-

produkt 54 metaal; 56 frekw. modul.;
59 voorz.; 61 slaginstrument; 63
kloosterzuster; 64 tabak; 67 gesteen-
te; 69 duinvallei; 71 titel; 72 voorz., 73
op deze wijze; 74 muzieknoot.

Oplossing puzzel vorige week: We-
reldreiziger

Rcdacticadrcs ATV: Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)

Coördinatie Trudy Steenkamp
Vormgeving Paul Busse

Oldtimer show/veiling
Liefhebbers van antieke au-

to's kunnen met Pasen hun hart
ophalen in Tiel. Op vrijdag 17

tot en met maandag 20 april zal

het Van der Valk Motel in het
teken staan van de eerste Low-
land Classic Car Auction. Mini-
maal zestig, stuk voor stuk zeer
bijzondere, oldtimers staan vier

dagen lang te kijk en te koop. De
netto opbrengst van deze show
komt geheel ten goede aan het
jubilerende Veilig Verkeer Ne-
derland.
Voorafgaand aan de veiling op

tweede paasdag worden er drie

showdagen gehouden. De och-

tend voor de veiling vindt er een
speciaal concours d'élégance
plaats in Tiel: een schouwspel
waarbij alle auto's in stijl ge-

showd worden en inzittenden
geheel gekleed gaan volgens de
rond het bouwjaar heersende
mode.

De Lowland Classic Car Auction
;

wordt gehouden op vrijdag 17 en zater-

dag 18 april van tien tot zes uur. Zondag '

19 april van twaalf tot zes uur. TwcedeJ
paasdag om elf uur 's morgens: con-"

cours d'efégance. Toegangsprijs voor
alle drie de dagen tien gulden. De vei-

ling begint om twee uur. Toegang uit-

sluitend op vertoon van de catalogus

(f 25,-, verkrijgbaar bij alle Van der
Valk vestigingen).

Anti-lek fietsband
Het Amerikaanse merk voor •

fiets- en fietsaccessoires Specia- >

lized brengt dit voorjaar een
anti-lek binnenband op dê.

markt: de Airlock binnenband.

"

Maar liefst vijf jaar ontwikke-
ling gaat vooraf aan de introduc-
tie van de Airlock zelfdichtende^
binnenband, die negentig pro'-f'

cent van alle voorkomende lek
1-'

ken vroegtijdig om zeep helpt
In die jaren is koortsachtig ge-

'

zocht naar een vloeistof die in :

de binnenband wordt aange-

,

bracht en die beschikt over vol-

1

doende lek-dichtende eigen-

1

schappen. „:

De Airlock binnenband is in
alle gangbare maten te krijgen

^

voor zowel stadsfietsen als,

ATB's en racefietsen. De band-
weegt, afhankelijk van de maat,'
25 tot 85 gram meer dan een;
conventionele band. Iedere'

band die binnen zes maanden-
lek is gestoten wordt gratis om-
geruild. De band kost ƒ 19,50.

Wave-coupe
'Wave-collection' is de nieuwe
lijn voor het haar. Het accent
van deze lijn ligt op losse coupes
waar men zich prettig bij voelt

en die makkelijk en snel weer in

model te brengen zijn.

Door de speciale knip- en snij-

techniek krijgt het haar een
vlotte en tikje nochalante uit-

straling, waarvan het speelse ef-

fect extra benadrukt kan wor-
den met natuurlijke deelkleu-
ringen. En als het haar wat
meer beweging nodig heeft, is

een ondersteunende permanent
een onderdeel van de behande-
ling.

In principe is de 'Wave-collec-

tion' geschikt voor elk haartype
en kan ze toegepast worden op
iedere haarlengte, zowel voor de
dames als de heren.

Wandelmarkt
Op zondag 12 april, van elf tot

vijf uur, wordt er in de bovenza-
len van Marcanti te Amsterdam
een wandelmarkt gehouden.
Tijdens deze informatiemarkt
van wandelaars voor wande-
laars zullen veel informatie-

stands het nieuws melden van
reisorganisaties, buitensportbe-
nodigdheden, gidsen en kaar-

ten. Verder zijn er optredens
met speciale pelgrimsmuziek
en worden er dia's vertoond van
wandelervaringen.

Gebouw Marcanti is te vinden in de
Jan van Galenstiaat 10. De toegang be-

draagt vier gulden, kinderen tot vijf

jaar gratis, kinderen van vijf tot twaalf
jaar betalen één gulden. Voor meer in-

formatie: 020-627.4455.
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Autorubnel. SHOWROOM verschi|iil elle week m alle

edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad,

Buiteiweldertse Courant Diemer Courant De Nieuwe

Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,

Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant, De Ronde

Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en

bovendien in Oiue Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagblad), De Zoanse Gezinsbode

luitgave Noorderpersl en he' Witte Weel blad luitqave

Van Groenigen!

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op

vrijdag ook geplaatst in Het Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m ^n,dag tussen 8 30 en

20 00 uur Tel 020-ÓÓ58686 Fax 020-665632

1

Schnlteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM Postbus 156, 1 000 AD Amsterdam

Afgeven kan ook Het Parooi Wibautslraat I3l

Amsterdam

Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|ii Laan van de Helende

Mees-ers 42 1 B, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp,
NieuwSlroot 33, Zandvoort, Gasthuisplein l 2

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die

voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de

volgende dag m Het parool geplaatst en de volgende

week in alle Weekmediaki anten en m Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weel blad

Totale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-pri|S ƒ 5,91
mm-pri|S met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zt|n exel ó% BTW,

Gewone advertenties, tarief op aanvraag

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Fiat Meer Waar Voor Uw Geld!

Rat Panda 1000 CUE, ser, T-

uitv, m sp. v, bj 6-'9l, 8500
km V.pr ƒ 12950 020 6002496

FIAT VERMEY B V,

Keuze uit ruim 35 occasions

A. Philipsweg 13, Uithoorn

Tel 02975 62020

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions Tel 020 6470909

Panda 34, 2-'84, rood, APK
gek , i nw st

, ƒ 3 495
Centrum Auto's 020-6250096

Ford

Escort Laser 6-'86, 5 bak,

i nw st
, ƒ 8 950,- Centrum Au-

to's 020-6250096

Ford Sierra 2 CL, LPG, nw.

mod '88, metallic beige,

ƒ 10.950, inruil gar. fine

Tel 02990-37825

Sierra bj '84, sportvelgen,

blauw metal stereo / 4900-,

Tel 020-6153933 of 6692610

Lada

LADA 1500 station, APK-gek
bj '84, ƒ 1850,-

Tel 075-163008

Peugeot J5 type 1400,

70000 km, ƒ16 000,-

075-163008

'89,

Lada 2104 Comb, m. 'c

APK, rijdt nw, ƒ2 750.

Tel 020-6105478

, nw

Lada 1200, m '85, i nw.st.,

plaatje, APK, ƒ 1.450

Tel.- 020-6105478

een

BMW

Asmoco
Off BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-sene

b) '83 t/m '91

Inrutl/leasing/financiering

020-6943093

BMW 316, 4 deurs, b). '86,

LPG, kl rood, iprst, sport-

velg
, ƒ 10 950, inruil mog Tel

.

02990-37825

T.k BMW 320, bj. '79, nette

auto, pr ƒ 3250. 02987-4808

•Auto te koop'' Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het

resultaat.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, blazers,

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Tevens luxe wagens o.a
•

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Tevens importeur van STARCRAFT
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels

Keurenolem 9, A'dam-Osdorp, Tel.: 020-6670121.

Citroen

Citroen BX, 6-'87, LPG, 5-bak,

get. glas, siervlg, . . ƒ7950-
Tel. 020-6153933 of 6692610

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered
pnjz. Verk van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

T k. 2 CV, b|. '84, APK 04-'93,

Vr pr. ƒ 2750. Tel. 020-6936359.

Citroen Visa + Axel div., bj.

tot '87, met APK
Tel. 020-6105478.

'84

2 x Visa, '85, en '87| van 1e

eigen. I z.g.st. v.a.: ƒ4250.-

Tel. 020-6153933 of 6692610

BX 16 TZI, '89, 36000 km.,

ƒ 18.500,-

AX GT mj., '89, 25000 km.,

ƒ 16.750,-

AX11TRE, bj. '87, 80 000 km.,

ƒ9 500,-

Visa D, '87, 100000 km.,

ƒ8.750,-

Autobedrijf J. WALST
Tel.. 075-163008

ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ55,- per dag

mcl BTW en verzekering

en o a BX en ZX
Tel 020-6932750

S. Stevmstraat 12a, A'dam

•Bewijsnummers van een ge-

plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe-

gezonden als u dat bij de op-

gave van de advertentie ken-

baar maakt. De kosten daar-

voor bedragen ƒ3,-

Visa Leader GTi uitv., 4-'87,

silv. mett., i.nwst., ƒ6950
Centrum Auto's 020-6250096.

Daihatsu

Daihatsu Pic up busje, met
open laadbak, b j '86, ƒ 4 950,
inruil mog Tel : 02990-37825.

DAlHATSU-dealer NIEROP
b.a.: Cuore TG, rood, km
28.000, '89 Charade TS diesel

grijs/metallic, km 120 000, '88

Vancouverstraat 2-12, A'dam
west, tel. 020-6183951.

WESTDORP
De nieuwe Samara DIVA

uit voorraad leverbaar
met 2 jaar volledige gaiantie

Ruime keus uit nieuwe
en jonge Lada's

met BOVAG-garantie
100 % financieren of leasen

OCCASION VAN DE WEEK:
Lada Samara 1 3 7-'89 ƒ 10 500

ADRES VERKOOP
Adm de Ruyterweg 396-398,

A'dam, tel. 020-6825983.

Panda, bj '86, zwart, stof be-

kled, stereo, in nw st. ƒ 5500
-

Tel • 020-6153933 of 6692610

Regata 100 S bj. '85, anth met.

striping, 5-bak, siervlg. elec.

ram ƒ4950.- in nw st. Tel

020-6153933 of 6692610

Wegens auto v.d. zaak zwarte

Fiat Uno 11 S ie, bouwj.

31 07 91, 5000 km, prnot.k.

Tel, 020-6610432 na 20.00 uur

Hyundai

De Scoupé staat in alle kleuren

in onze Showroom en is uit

voorraad leverbaar

Grote keus sportvelgen

AUTOKROOY
T T. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.' 020-6310615.

Meer Garage
HYUNDAI DEALER

Ook voor uw
OCCASIONS

: Lirinaeuskade 5-7,

'•''Amsterdam-

020-6929548

Lotus

LOTUS ELITE
4-cihnder Chapman, '76,

kleur wit, motor gereviseerd,

compl. gerest., als nieuw
AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel: 02902-1697/1981.

Mercury/Lincoln

Mercury Capn Ghta, aut 6 cyl.

stereo, siervlg. i.z g st. ƒ 2750.

Tel 020-6153933 of 6692610

Mitsubishi

Peugeot
205 XE Accent, wit 34.500

205 XE Accent, blauw 37.630

205 GTI 1.9, groen met 35.100

205 GE Junior, wit 57.100

205 XE Accent, rood 67.400

309 XR, rood 46000
309 XRD. d grijs met 68.000

309 XL Profil wit 37.370

309 GL Profil wit 34.600

309 GL 1.3, rood 71.000

405 GL 1 6i, grijs met 28 700

405 GL, wit 27.000

405 GR 1.6, bruin met 85000
405 SR 1,9 wit 120.000

405 GRD blauw 115.000

405 GRD blauw met 75.000

505 GR 2 2 mj., grijs met 55.000

Opel Kadett 1.3, wit ... . 96.000

Lancia Yio Fire, grijs met 13.000

Ford Escort, grijs met., Ipg 110.000

Renault 5 GTS, blauw 32.000

Fiat Panda 750, groen 26.000

Ford Scorpio 20 GL, grijs met 110 000

Volvo 360 GLT, grijs met 1 12,000

Leeuwekeur Gebruikte

Auto's

zeker en beter
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen

eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking

• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul-

lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)

1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451

Halte Sneltram: ,,Zonnestetn"
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84,2 x Mitsubishi Galant, GLX
'85, i.zg.st va ƒ4950.-

Tel 020-6153933 of 6692610

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions Tel. 020-6433733.

Mazda

Haarlemmermeers grootste

Occasioncentrum

Hartgerink en Klomp
Biedt u keuze uit + 100 gebruikte auto's, w o. 50 Mazda's

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
(Industrieterrein Noord)

Telefonische informatie 02503-20129/36644

Mazda 't Amsterdammertje,
Amstel 340, t.o. Carré.

Tel. 020-6236491.

Van maandag t/m vrijdag van
8 00 tot 18.00 uur

• „SHOWROOM":
De autorubriek voor

Amsterdam en omgeving.
Oplage 750 000 ex.

Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA.

Tel 020-6658686

Mini

Mini-Metro, m. 86, wit, 46000
k.m., nw. staat. 02520-15234.

Nissan

Te koop Datsun Cherry 1200
De Luxe. Bj. '80, i.z.g.st.,

APK tot 02-'92. 02975-67103,
zeer betr.baar. ƒ1150.

Opel

Ascona 1.6, 1983, 75 000 km, 2
drs , i.nw.st.

Centrum Auto's: 020-6250096.

Gave Opel Kadett caravan,

oud model, 5-drs, b.j. '85, v 1e
eig. ƒ5000. Tel.. 020-6992636.

Kadett 1.2 S, 60.000 km, echt
i.nw.st., ƒ 10.950.

Centrum Auto's- 020-6250096.

MANTA hatchb , autm. mj., TT,

ecom, get. glas, APK '93, reg.

onderh., in z.g.st. 02963-3218.

Opel Kadett, '82, apk, 7/92,
nwe startmotor, dynamo, uit-

laat, ƒ2750. 020-6890094.

Opel Kadett, b.j. '83, nw. APK,
i.z.gst., metallic grijs, ƒ3.950,
inruil mog. Tel.: 02990-37825.

T.k. mooie Opel Kadetj 1,2 S,
'85, blauw, 5 drs, nw. APK, pr.

ƒ6950. Tel. 02908-1343

Div. Opel Kadetts, bj '80 tot
'87, n w APK.
Tel.- 020-6105478.

Peugeot

Autobedrijf OLTHOF BV biedt
aan met 1 vol jaar garantie-

Peugeot 205 1.4, d.blauw,
6-

'89, 38000 km., ƒ15 250,-

Peugeot 205 1.4, wit, 10-'89,

13500 km„ ƒ 17 250,-

Isolatorweg 40, A'dam-Sloter-
dijk, tel. 020-6823520.

• „SHOWROOM",
de autorubriek in

Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel

Amsterdam en omgeving
Oplage 750 000 ex

Tel. 020-6658686

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft9

Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 761540 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort.
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid Totale oplage 761540 exemplaren

- Geefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarotn de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-,

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Naam _ __ __ _

Adres _ - _ _ - . _--___
Postcode + Plaats _

>-*

Telefoonnummer _ _ Handtekening . _

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor

1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

bon
In 4 dagen zo'n 761540

vonkende verkoop-
contacten.

V

prijs exel

6% BTW
prijs mcl

6% BTW
1



onze
Geen kwaad woord over het Zandvoorts Nieuwsblad. Dat is zó'n krant

En dat kan ik als voorzitter van een tennisclub en als vader van een

voetballende zoon weten. De redactie neemt natuurlijk niet alles op,

want kritisch zijn ze wel. Maar als het even kan, komt ons nieuws

in de krant.

Ja, ik vind zo'n abonnement gewoon een noodzaak als je ten-

minste geïnteresseerd bent in wat er in je woonplaats ge-

beurt. Als je niks weet, kun je ook nergens over meepraten

en eventueel actie ondernemen. Daarbij is het Zand-

voorts Nieuwsblad heel erg actueel. Wat dat betreft lijkt

het wel een dagblad.

Ik heb me laatst met een paar buurtbewoners in-

gespannen om een levensgevaarlijke situatie bij

ons in de omgeving onder de aandacht van het

gemeentebestuur te brengen. Mede door een

artikel in de krant is dat toen verder aan

het rollen gebracht en werd er iets

aan gedaan.

Ik heb natuurlijk ook m'n dagblad, maar

dat kan nooit zo uitgebreid over onze woonplaats schrijven

als het Zandvoorts Nieuwsblad dat doet. Kijk en dat is nou de

reden dat ik die krant niet zou willen missen.

Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een

abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die

schrijft over de plaats waar u woont.

*^>.

bon <y^ s^<l^

N3.tUU.rliik ^e "crant moet ^ hebben. Omdat ik graag wil weten
'

wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking

ontvang ik Het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 12,-.

Zandvoorts ^
ü Nieuwsblad
Naam: (m/v)

Adres:



PHILIPS 63 CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type 25GR9760; Platte 63cm FSQ beeldbuis

met rechte hoeken, CTI-techniek voor meer
kontrast en betere kleurscheiding, teletekst

met geheugen voor 3 pagina's, 60 voorkeu-

zezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
groene toets voor persoonlijke instelling van
beeld en geluid, On Screen Display, 2x20 Watt
stereo luidsprekerboxen en inklusief infrarood

afstandbediening. Adviesprijs*2075.-

GRUNDIG 63 CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
ST63-555; Luxe 63 cm Flat Square beeldbuis,

teletekst, 2x20 Watt stereo luidsprekerboxen,

en infrarood afstandbediening. Adv. '2179.-

ü BLAUPUNKT70CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type IS70-39; Donkere 70cm Flat Square beeld-

buis, 50 voorkeuzezenders, automatisch zen-

derzoeksysteem, teletekst, 2x15 Watt stereo

luidsprekerboxen, euro-AV-aansluiting en in-

frarood afstandbediening. Adviesprijs*2195.-

JVC 63CM KLEUREN-
STEREO TELETEKST
Type AVS250; 63cm Flat Square Beeldbuis,

48 voorkeuzezenders, 24-uur timer, dubbele
scart-aansluiting, teletekst met geheugen,
stereo 2-weg luidsprekerboxen en inklusief in-

frarood afstandbediening. Adv. *1979.-

PHILIPS 55CM KLEUREN-TV
INKLUSIEF TELETEKST
Type 21 GR2554/1 0B; 55cm Flat Square beeld-
buis, automatisch zenderzoeksysteem, 60
voorkeuzezenders, On Screen Display, tele-

j

tekst met geheugen voor 3 opeen volgende

j

pagina's, groene toets voor persoonlijke in-

stelling van beeld en geluid, sleeptimer en in-

klusief infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1475.-

ONS FILIAAL

HAARLEM SCHALKWIJK
is wegens een ingrijpende verbouwing

tot 17 april gesloten, maar. .

.

DE VERKOOP GAAT DÓÓR
wij "doden" de tijd met

PROHTB*

SUHIEKE

PRIJZEN SPEKTAKEL!
U BELT020-6476219/6474939

Van maandag t/m zaterd

WIJ BEZORGENGRATIS! !

!

SONY HI-FI STEREO
VHS-HQ VIDEORECORDER
SLV615VP; 4 DA-PRO koppen voor perfekte beeld-

kwaliteit, Long Play (max. 8uur!), Dual Mode Shut-

tle, optimaal bedieningsgemak, digitale tracking,

8 programma-timer tot 1 maand vooruit, 60 voor-

keuzestations, VPS, hifi stereo geluid, Audio Dub-

bing. Programmeerbare afstandbediening met
LCD-display en Shuttle. Adviesprijs *1990.-

SONYVHS-HQ 3 KOPPEN VIDEO
SLV315VP; Perfekt stilstaand beeld, Slow Mo-
tion, High-Speed Rewind, eenvoudige en snel-

le bediening, Dual Mode Shuttle, On Screen Dis-

play, digitale tracking, autom. koppenreiniger,

VPS, 8 programma timer. Afstandbediening met
LCD-display. Adviesprijs*1220.-

mm 949

VHS-HQ VIDEORECORDER
MET DUBBELE SPEELDUUR
Max. 8uuronafgebroken opnemen/weergeven opéén
band! Ideaalom alle evenementen (EK-voetbal, Olym-

pische spelen etc.) in 1992 vast te leggen, 40 voor-

keuzezenders, kabeltuner, stilstaand beeld, timervoor

8 programma's tot één jaar vooruit, afstandbedie-

ning met LCD-display en 'Easy-Programmer'.

nr^y^n
PHILIPSVHS-HQ3K0PPENVIDE0
Perfekt beeldkwaliteit met Super Slow-Motion
en stilstaand beeld, stap voor stap, reverse weer-

gave, tuner voor 6 programma's binnen 31 da-

gen, OTR, GO-TO. Volledig elektronische, mi-

croprocessor gekontroleerde bediening, af-

standbediening met LCD-display. Adv *1145.-

799.-

SONY MIDI-SYSTEEM
inkl. CD-SPELER EN BOXEN
NEWS-D305; 'Beste koop'consumenten-
gids Nov.'91 ! Versterker 2x75 Watt, 7 bands
equalizer met spectrum analyzer; Digitale tu-

ner met 30 voorkeuzezenders; Dubbel cas-
settedeck, 2x reverse, dolby-B, high-speed dub-
bing; CD-speler, 1 Bit, Shuffle Play, 12 direkt

keuze toetsen; Luidsprekerboxen 3-weg sys-

teem. Infrarood afstandbediening. Adv. *1 440.-

B§Èr 1169.

PHILIPS MIDI-SET INKL.
BOXEN EN CD-WISSELAAR
AH41 6; CD-speler met carrousel voor 5 CD's,

50 nummers programmeerbaar Shuffle Play;

Versterker 2x30 Watt, 3 bands equalizer, Bass
Boost; Digitale tuner met 20 voorkeuzezen-
ders; Dubbel cassettedeck, dolby-B; Luid-

sprekerboxen, 2-weg systeem. Elektronische
bronkeuze. Afstandbediening. Adviesprijs*1 025.-

f

BAUKNECHT VAATWASSER
Type GSF21 20; Luxe afwasautomaat geschikt

voor 12 standaard couverts, variabele ser-

vieskorf, 3 programma's met programmaver-
loop aanduiding, boven en onder sproeiarm,

zeer zuinig en door zelfreinigende binnenkant
weinig onderhoud. Adviesprijs*1199.-

nws
PRIJS 799.-

ZANUSSI KOEL

/

VRIES KOMBINATIE
Type Z918/8rs; Een echte koel/vries kombinatie

van 230 liter totaalinhoud. Op "ooghoogte" de koel-

ruimte met automatische ontdooiing en beneden
het 4-sterren vriesgedeelte. Adviesprijs*1179.-

BCC
IftW

Type 301

BOSE LUIDSPREKERBÖXEN
's werelds meest gekozen luidspreker! Uniek Direct

Reflecting Systeem voor stereo in de hele kamer,

diepe basweergave, ruimtelijkgeluid. 3 luidsprekers,

speciaal ontwikkeld Dual Frequency Crossover
Networkvoorperfekte geluidsweergave. Adv. *574.-

PIONEER HI-FI MINI-SET INKL
CD-SPELER EN BOXEN
N30; 'Beste koop'consumentengidsNov.'91.
Superieure kwaliteit en kompakte top-moder-
ne vormgeving. Versterker 2x20 Watt, Sound
Field Control; Digitale tuner; Dubbel-auto re-

verse-cassettedeck; Programmeerbare timer;

CD-speler, 1 -Bit; -Luidsprekerboxen 3-weg
systeem; Smart operation. Afstandbediening.

Adviesprijs*1199.-

BCC

vH'vi

379.nfr# per stuk

SONYCOMPACT-DISCSP. CDP591
Opvolger van de CDP590; 'Beste koop'consu-
mentengids mrt-'91! 1 Bit Pulse principe met 4D/A
converters voorsuperieure geluidskwaliteitzonderruis

en vervorming! 20 Direct Select keys, Multi-disc pro-

gram, muziekkalender, Shuffle Play. Afstandbediend

metvolume regeling. Leverbaarin zilverofzwart. *550.-

379.-

749.-
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INDESIT 800 TOEREN
WASAUTOMAAT
Type W820WD; 800 toeren wasautomaat,
trommel roestvrijstaal, 17 wasprogramma's,
regelbare centrifugegang, halve wasknop, op-

timaal bedieningsgemak en formica bovenblad.

Adviesprijs*999.-

E3& ftfiO

MOULINEX KOMBI
MAGNETRON
INKL GRILL EN DRAAISPIT
Type FM 2945GSB; Luxe kombi magnetron,
24 liter- inhoud, 850 Watt vermogen, draaiplateau,

1300 Watt GRILL, grill-funktie simultaan met
magnetron te gebruiken, DRAAISPIT met lek-

bak, RVS binnenwand, binnenverlichting, vei-

ligheidsvergrendeling, grillrooster, witte deur
en gratis receptenboek. Adviesprijs*989.-
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BADHOEVEDORP
Nieuwe Meerdijk 41

'Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële

importeur of fabrikant

Aanbiedingen
gelden zolang de'
voorraad strekt.
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NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN

VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER

EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN
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Donderdag 16 april 1992 Los nummer ƒ 1 ,75 52e jaargang nummer 16 ^rVeek ^^edia Oplage: 5.150

Burgemeester over Israëlreis:

'Eleganter' om
raad in te lichten
ZANDVOORT - Het was wel-

licht 'eleganter' geweest de
commissie Bestuurlijke Zaken
van tevoren op de hoogte te

stellen. Dat standpunt nam
burgemeester Van der Heijden
vorige week in, naar aanleiding
van vragen over zijn reis naar
Israël.

Van der Heijden gaf woensdag in

de commissie Bestuurlijke Zaken
tekst en uitleg over zijn - onverwach-
te - reis naar Israël. Daar werd eind
vorige maand een congres gehouden
voor burgemeesters uit de hele we-
reld, met als thema 'Steden in bewe-
ging'. De reis, waarvan alleen de
vlucht door de gemeente werd be-
taald, was tevoren besproken met de
wethouders. Maar Van der Heijden
had er 'geen moment aan gedacht'
om de gemeenteraad op de hoogte te

stellen van deze 'dienstreis'. De bur-
gemeester bedacht nu dat het 'ele-

ganter' was geweest om dat wèl te

doen.

Trots
De fractievoorzitters van PvdA, Je-

anette van Westerloo, en D66, Klaas
Annema, hadden er tijdens de laat-

ste raadsvergadering op aangedron-
gen, dat Van der Heijden een verkla-

ring zou afleggen. Op dat moment

was de burgemeester zelf nog in Is-

raël. Volgens Van der Heijden mag
een burgemeester zijn trots op zijn

gemeente ook over de grenzen uit-

dragen. Wat dat betreft vervult hij

de rol van 'ambassadeur van Zand-
voort'. In dergelijke contacten moet
deze gemeente zich laten leiden
door de 'economische potentie' en
niet door het - in verhouding geringe
- aantal inwoners.

Van der Heijden heeft in Israël
ook voor een uitwisseling van ideeën
gezorgd. Zelf heeft hij onder andere
de belasting op strandstoelen ter

sprake gebracht. Van de burgemees-
ter van Lissabon verwacht hij bin-

nenkort een programma ter bestrij-

ding van de handel in drugs.

Onduidelijk
De commissie heeft zich neerge-

legd bij de verklaring van Van der
Heijden. Flieringa, Gemeente Belan-
gen Zandvoort, kon zich met het
standpunt verenigen, CDA-fractie-
voorzitter Bosman ging ervan uit

dat het college - vóór de reis - de
belangen zorgvuldig heeft gewogen.
Annema en Tates (VVD) hopen
voortaan van tevoren op de hoogte
gesteld te worden van dergelijke za-

ken. Voor Van Westerloo is het ech-
ter onduidelijk gebleven, wat het nut
van de reis is geweest.

(ADVERTENTIE)

BEACH-HIM
Kerkstraat 13
Passage 22

02507-12841
02507-12309

Voorjaarcollectie

Replay-

Bleu System

Armani Jeans

Hom - Bolier -

Speedo (swim wear)
1 Sonneti - Luhta

Salty Dog -

Tom Tailor

Twintigjarig contract voor circuit
ZANDVOORT - De Stich-

ting Exploitatie Circuit Park
Zandvoort krijgt het circuit-

terrein waarschijnlijk voor
twintigjaar in gebruik. De ge-

meente overweegt voor die
periode een erfpachtcontract
af te sluiten. De commissie
voor financiën ging afgelo-
pen maandag al akkoord.
Het voorstel van Gran Dora-
do om er een golfcourse aan
te leggen, is daarmee van de
baan.

De commissie voor financiën
had maandag de nodige bedenkin-
gen tegen zo'n lange verbintenis.

Vooral omdat de toekomst van het
circuit nog onzeker is. Dat geldt
enigszins ook voor de inkomsten.
Als pachtprijs wordt een som van
ruim vier ton voorgesteld, die jaar-

lijks eventueel verhoogd kan wor-
den, afhankelijk van de inkomsten
van het circuit. Het college van bur-
gemeester en wethouders verwacht
dat die de komende jaren zullen stij-

gen. Het maximum pachtbedrag zou
een miljoen gulden per jaar zijn.

A-status
De commissie voor financiën was

nog niet helemaal overtuigd van de
inkomstenstijgingen. De A-status,
waardoor het circuit de belangrijk-

ste autoracebaan in Nederland

wordt, is nog steeds niet binnen. En
er moet nog een aantal belangrijke
sponsorcontracten afgesloten wor-
den. Dat laatste was ook de reden
voor de circuitdirectie om een lange
erfpachtperiode aan te vragen. Met
de bestaande - vijf jaar durende -

huurovereenkomst zijn nauwelijks
sponsors te interesseren. Als het cir-

cuit na vijfjaar het veld zou moeten
ruimen, zouden alle investeringen
voor niets geweest zijn.

PvdA, GBZ en D66 voelden maan-
dag meer voor een hoger bedrag, dat
in één keer voldaan zou moeten wor-
den. Bij terugkeer van de Grand Prix
zouden er immers veel meer inkom-
sten komen, onder andere door de
televisierechten. Wethouder Ing-

wersen bestreed dat. Een Grand

Prix daar moet geld bij, aldus Ing-

wersen.

Alternatief
„Een alternatief voor dit terrein

is er met", zei hij maandagavond.
Dat is helemaal het geval als de
gemeenteraad akkoord gaat met
een contract voor twintig jaar.

Dan is het voorstel van Gran Dora-
do van de baan. De directie van de
bungalowparken-exploitant wil
het circuitterrem overnemen om
er extra bungalows te plaatsen en
een golfcourse aan te leggen. Vol-
gens directeur Kruijff zou Zand-
voort daarmee een flink bedrag
aan onroerend-goed- en toeristen-

belasting binnenhalen.

s.i.Nïïa:fc *j r ivri v.-ïjv Eni-4
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Luisteren
Luisteren naar mensen is «5
een van de belangrijkste ta Cf
ken van een bestuurder
Dat blijkt uit een interview met Pie

ter Joustra, deze week in de rubriek

'Achter de Schermen'

Aan de lijn

Zijn papieren 7akken beter

dan plastic'? Mag een gloei-

i
lamp in de vuilnisbak'' De milieutele

foon krijgt jaarlijks duizenden vra

genstellers aan de lijn Vandaag op
de ATV pagina Verder vijver gra

ven in de tuin en tips voor de vrije

,
dagen

Bezorging: tel. 17166
Advertenties: tel. 17166

' Redactie: tel. 18648

Leerlingenactie

voor Kinderfonds
ZANDVOORT - De leerlingen van

de Nicolaasschool gaan deze week
de deuren langs om klusjes te doen.
Tegen een kleine vergoeding. De op-
brengst van deze actie komt ten goe-
de van de Ronald McDonald Huizen.
Deze staan bij grote ziekenhuizen en
maken het mogelijk dat ouders en
andere familieleden in de buurt van
een ziek kind kunnen blijven. An-
ders moeten sommigen dagelijks
urenlang reizen en/of hoge hotelre-
keningen betalen.

Alle leerlingen van de school doen
mee. De streefbedragen zijn 2,50 gul-

den voor de kleuters, 15 gulden voor
de middenbouw en 25 gulden bij de
oudere kinderen. Er kunnen allerlei

klusjes gedaan worden, van bood-
schappen doen tot auto's wassen.

- ZANDVOORT - Een Mechelse her-
der van een inwoner uit Zandvoort is

vorige week kort na een aanrijding
overleden. De hond stak de Burg.
van Alphenstraat onverwacht over.

Honderdtachtig Zandvoortse scholieren hebben donderdag grote stukken strand schoon gemaakt.Foto Bram stijnen

Kinderen ruimen drie ton afval op
ZANDVOORT - De leerlingen van de Zandvoortse

basisscholen hebben donderdag op het strand bijna
driedur-"--.c' kilo afval opgeruimd. De kinderen haalden
onder andere flessen, wrakhout, stukken touw en huis-
houdelijk afval van schepen weg. De actie werd in 23
gemeenten langs de hele Nederlandse Noordzeekust
gehouden en was een initiatief van de Nederlandse Vere-
niging van Strandexploitanten Noordzeestrand. Mede-
werking werd verleend door de Foundation for Envi-

ronmental Education in Europe, de organisatie die jaar-
lijks 'blauwe vlaggen' uitdeelt aan gemeenten met goede
toeristische voorzieningen. De Zandvoortse strand-
pachter Paul Zonneveld, voorzitter van de NVSN, toon-
de zich na afloop erg blij met het resultaat van de actie.

Deze vond plaats op de stukken strand zonder strandpa-
viljoens. In heel Nederland deden er zo'n 35 scholen
mee met in totaal zo'n 2000 leerlingen. In Zandvoort
waren dat er honderdtachtig.

Cognac gestolen
ZANDVOORT - Uit een restaurant

aan de Boulevard Barnaart is vrijdag
een bedrag van 1500 gulden gestolen.

De toegang tot het bedrijf was ver-

kregen door het inslaan van een ruit.

Behalve het geld zijn ook enkele fles-

sen cognac verdwenen.

Zie onze

openingsadv.

elders in deze krant

„DE BODE"
Bodeweg 1, hk. Kerkstraat.

Ruit ingegooid
ZANDVOORT - Op de spoorbaan

is zondag een drieëndertigjarige
man uit Haarlem aangehouden. Hij
had op de Kamerlingh Onnesstraat
een ruit ingegooid. Volgens de poli-

tie verkeerde de man in 'depressieve
toestand'.

Secretaris Gevers bij afscheid van gemeenteraad:

'Politiek en ambtelijk apparaat niet op elkaar afgestemd'
ZANDVOORT - Politiek

Zandvoort en het ambtelijk ap-
paraat zijn nog niet op elkaar
afgestemd. Dat zei gemeente-
secretaris H.J.M. Gevers afge-
lopen week bij zijn afscheid
van de gemeenteraad. Voor
een zo goed mogelijk functio-
neren van de gemeente is dat
wel noodzakelijk. Het afstem-
men wordt een taak van zijn

opvolger, aldus Gevers.

Gevers gaat weer terug naar zijn

'thuisland', de provincie Brabant,
waar hij opnieuw gemeentesecreta-
ris wordt. De gemeente Veghel
wordt zijn nieuwe werkgever. Ook
daar wacht hem een reorganisatie,

zoals hij in de afgelopen driejaar en
tien maanden in Zandvoort heeft ge-

leid. Al moet er nog wel het een en
ander gebeuren op het raadhuis, zo
het Gevers vorige week weten, in de
raadsvergadering die speciaal voor
zijn afscheid bijeen was geroepen.
„Eén ding dat mij in Zandvoort is

opgevallen - en dan begeef ik mij op

glad ijs omdat het mijn deskundig-
heid in ieder geval niet is - is het
verschil tussen besturen en poli-

tiek", aldus Gevers. „Men heeft mij
verteld dat besturen onder andere
betekent, dat je naar elkaar luistert

en bereid bent compromissen te

sluiten." Politiek Zandvoort is ech-
ter teveel bezig met het verwerven
van macht, zo liet hij doorscheme-
ren.

Problematiek
„Ik denk dat het goed is om die

twee met elkaar congruent te laten
lopen." Het is volgens hem niet goed
voor de voortgang van het besluit-

vormingsproces, als besturen en
'schuiven met macht' met elkaar
verward worden. „Ik heb de afgelo-

pen jaren in Zandvoort buitenge-
woon veel geleerd: hoe bepaalde za-

ken juist wel kunnen, en hoe bepaal-
de zaken beter niet kunnen."

Gemeentebestuur en ambtelijk
apparaat moeten nog op elkaar afge-

stemd worden, aldus Gevers. „Een
problematiek die mijn opvolger ter

• Burgemeester Van der Heijden (I.) overhandigt secretaris Gevers een
kunstwerk, hetzelfde cadeau als raadsleden bij hun afscheid krijgen.

Foto Bram Stijnen

hand dient te nemen en die zowel ambtelijk apparaat is afgelopen ja-

bestuur als ambtelijk apparaat ren een cultuurverandering ingezet
groot voordeel kan bieden." Bij het die een zekere afstand tot het be-

stuur met zich meebracht. „Een te

geringe afstand is denk ik met goed,
een te grote afstand evenzeer niet.

Maar het verschil in verantwoorde-
lijkheden moet duidelijk zijn. Amb-
tenaren zitten op de adviesstoel, be-

stuurders op de beslissingsstoel. Ge-
scheiden verantwoordelijkheden
waar iedereen zich aan moet hou-
den. Dat betekent dat het ambtelijk
apparaat wat anders is gaan wer-
ken."

Met name zakelijker, aldus de ge-

meentesecretaris. „Het zit in een
groeiproces in de richting van zake-
lijk werken." Als het aan hem lag,

zou ook het bestuur van de gemeen-
te een zakelijker aanpak krijgen.

De raadsleden waren 'met de pet
rondgegaan' en hadden voor Gevers
als afscheidscadeau een tuinbankje
gekocht.
Van burgemeester Van der Heij-

den kreeg de scheidend secretaris

een doosje met Zandvoortse koek-
jes, bloemen voor zijn vrouw, plus
een kunstwerk, hetzelfde geschenk
als raadsleden bij hun vertrek krij-

gen.

Zandvoortse Zaken 'terug'
ZANDVOORT - Het radioprogramma Zandvoortse Zaken is

vanaf aanstaande zaterdag weer in de lucht, zij het met een
andere presentator. Het wordt - tussen 10.00 en 12.00 uur- uitge-
zonden.

Waterstanden

Datum HW
16 apr
17 apr
18 apr
19 apr
20 apr
21 apr
22 apr
23 apr
24 apr

LW
03.21

04.02
04.43
05.22
06.00
06.41

07.21

08.05
08.55

HW
11.15

00.03
01.00
01.46
02.35
03.16
03.51
04.26

LW
15.41

16.26
17.02
17.45
18.26
19.05
19.49
20.29
21.25

]
23.36
12.00
12.35
13.46
14.24

15.09
15.56
16.05
16.34

Maanstanden:
VM vnjd. 17 apr. 06.43 u.

Sprmgtij 19 apr. 17.45 u. NAP+95cm

Het programma is na het vertrek
van presentatrice Sigrid Schopman
en de medewerkers Rob Staats en
Cor Draaijer enkele weken uit de
lucht geweest. Het wordt nu gepre-
senteerd door bestuurslid Daan
Huying.
„Tot er een duidelijke beslissing is

genomen", zegt woordvoerder Mi-
chael Reyenga. Programmaraadslid
Rini Cappel probeert nog steeds om
beide partijen weer tot elkaar te

brengen. Het gelijknamige program-
ma op woensdagavond, voorheen ge-

presenteerd door Stefan de Roo,
komt op dit moment nog niet terug.
Wel zullen 's avonds in 'Muziekbou-
levard', van 18 tot 20 uur, ook actua-
liteiten aan de orde komen.

(ADVERTENTIE)

UJCIGRAT)

N" m°ntuur -et meek.eu-
rende 9,a«" op sterkte

geslepen voor maar 99,.. E„
^toch keus uit 750 monturen.

V
«<?k mogelijk i„ dubbe| .

fOCUS en varifocus. ,nfor.

•«eer naar de voorwaarden.

,nc,usie' 9ratis oogmeting.

HANSANDEns

CRATtS 06 '0226776 Max. sterkte van -4 tot + 4 enkelvoudig tot cilinder 2. De aanbieding is geldig t/m 9 mei en
(tifdmtkmtmtvm) bij inlevering van deze advertentie. Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing.

(ADVERTENTIE)
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Natuurlijk, die krant moet ik hebben.

f , Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Zand\ oorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

\
\\ü Nieuwsblad

Naam (m/v) I I l I I I l l l I I
i 'i i i

\dres- I I I l I 1 I I l l I I I 1 I i i i i
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|

\X K

Ciro/lianknr. I_l I I I l I I I I

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ 16,00 Dhalf jaar ƒ 29,00 Djaar ƒ52.00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uu abonnement ook telefonisch aan ons

opge\en 020-668 13 00

Stuur de/e bon in een open einelop naar

Weekmedia. Antwooidnunimer 10051. 1000 1'A

- Amsterdam l' hoeft geen post/.egel te plakken

L_
710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Papa S

van harte gefeliciteerd

met je 34ste verjaardag.

Kusje Ranion

O")

v V V V / V V V V -/ /V v V

Oaar het onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedan-
ken, willen wij langs deze weg onze dankbaarheid uit-

spreken, voor de betrokkenheid die u op uw eigen wijze
heeft getoond, bij het overlijden van onze lieve man,
vader en opa

Piet Goossens

Uit aller naam:
A. Goossens-Schouten

Zandvoort. april 1992

ADVERTENTIES

Marjan Schraal

welkom terug in je

dorp met je kinderen.

Jaap, Netty, Kees,

Michel, Sandra en Mark

uw drukker voor:

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

i|. herenkopsalon

PROVINCIE

Voor een Vakkundig, Modern
en Betaalbaar Kapsel

even bellen 1Z305
Winkelcentrum Noord-Zandvoort

Wij zijn geopend:
dinsdag t/m vrijdag van S.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

goossens hercnkopsotonl

Ook voor: -
Drogisterij

Staatsloten

_ Tabaksartikelen

De drogisterij is ook op maandagmiddag
geopend van 14-00 uur tot 18.00 uur

Ruime parkeergelegenheid! r r

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
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VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis

(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende

de periode van 1 7 april 1 992 tot en met 1 8 mei 1 992 voor een

ieder ter inzage ligt de verzoeken van:

1.
J.

Driehuizen

2. Stichting Nieuw-Unicum

om ontheffing van verbodsbepalingen vervat in artikel 3, eerste lid,

van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden

Noord-Holland ten behoeve van:

ad I. het voorhanden hebben en het gebruiken van schadelijke

stoffen en parkeergelegenheden, perceel Max Planckstraat 2

te Zandvoort (395/210/01)

ad 2. het bouwen en het hebben van een woon- en verzorgings-

centrum voor lichamelijk gehandicapten, Zandvoortselaan 1 65

te Zandvoort (395/037/01).

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gede-

puteerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis

(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende

de periode van 1 7 april 1 992 tot en met 1 8 mei 1 992 voor een

ieder ter inzage ligt het verzoek van Stichting Kennemer Sport-

park om ontheffing van de verbodsbepaling(en) vervat in artikel 3,

eerste lid, sub a, d, en q, van de Verordening grondwater-

beschermingsgebieden Noord-Holland voor het in gebruik hebben
van sportvelden en een caravanpark aan de Kennemerweg (395/

261/01 en 395/268/01).

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gede-

puteerde staten voornoemd (Postbus 1 23, 2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend worden,

indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.

E
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woningbouwvereniging eendracht maakt macht

RUILRUBRIEK
1

.

4-kamerwoning, Keesomstraat, huur ƒ613,29 per maand (excl.

stookkosten)
Gevraagd: woning in het centrum.

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer
en geboortedatum uiterlijk op 30 april a.s. bij EMM.

spelregels

GROTE PAASPRSJSVRAAG!

Zoek in de advertenties van uw
Zandvoortse detaillisten de
mandjes.
Zet de letter op de aangegeven
plaats en stuur of breng uw
oplossing voor 23 april naar

Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12

2042 JM Zandvoort

Onder de goede inzenders verloten

wij 21 heerlijke taarten

123456789 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
!

Dit is mijn oplossing

Naam:
Adres:

Poscode + woonplaats:

VWttfflW

023-315855
^ ASSOCIATIE UlTVAWVERZORGIisiG
Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

ppbaargelegenhëid mogelijk in één der rouwkamers
,

van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Voor iets aparts!

Onze paaseieren en
geschenken

van LEONIDAS

LA BONBONNIERE
Thea en Ap Lammers,

Haltestraat 39A
Tel. 15584

WAAROM BETAALT

U BIJ EEN ANDER

MEERVOOR
HETZELFDE PR0DUKT

Euro loodvrij ƒ 1,72

Super benzine ƒ 1,88'

Diesel

PIS
ƒ 1,06

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel) ,

Autorijschool
Phil Waaning

• 60% geslaagd voor het 1e examen
• Slaag je niet voor de 1e keer dan

CBR-examengeld terug
• Senioren training

• Overwinnen verkeersangst (voor
mensen met een rijbewijs)

Kostverlorenstr. 70 Zandvoort Tel 12071

(geldig van 9-4 t/m 31-6)

En natuurlijk staan wij vermeld in de Nationale Rij-

schoolgids van toprijscholen. (uitgave ANWB-Bovag)

THE HUNGRY WHALE
is op Ie en 2e Paasdag geopend.

Ons Paasmenu bestaat uit:

VOORGERECHT: ^ s&^
Kippesoep of

Ganzeëi omelet

HOOFDGERECHT:
Lamsbout of

Tournedos Rossini

NAGERECHT:
Crêpe Dame Blanche of

Petit Omelet Siberienne

Koffie

Prijs per persoon ƒ 50.-

BOULEVARD BARNAART 18
2041 JA Zandvoort

RESERVEREN GEWENST 02507-30175

&

VOOR AL UW:
* DRUKWERK
* RECLAMEBORDEN ^^
* AUTORECLAME ^/^
* RAAMBELETTERING
* LICHTRECLAME
* STICKERS
* ZELFKLEVENDE TEKSTEN

in meer dan WO lettertypes

ZANDVOORT 02507-17297

V0ICE BOX 06-57119340

Sluiting gemeentelijke gebouwen
In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen
gesloten.

Op Goede Vrijdag 1 7 april en maandag 20 april (Tweede Paasdag), zijn alle

afdelingen gesloten.

Op Goede Vrijdag 17 april zal wel in de gebruikelijke wijken het huisvuil

worden opgehaald.

Op dinsdag 21 april wordt het huisvuil van de maandagwijk opgehaald.

Nadere informatie: telefoon 02507-61492.

Verkeersbesluiten
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve

bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, hebben burgemeesteren wethouders besloten:

- tot het opheffen van de gereserveerde invalidenparkeerplaats ter hoogte

van het perceel De Ruijterstraat 20 te Zandvoort
- tot het creëren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats aan de

noordzijde van de Dr. CA. Gerkestraat, voor het perceel Dr. CA. Gerkes-

traat 57 te Zandvoort.

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voorde geschillen van bestuurvande Raad vanState,

postbus 2001 9, 2500 EA Den Haag, binnen dertig dagen na publikatle van het

besluit.

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,-

aan griffierechten verschuldigd.

Parkeren met 24-uurs toezicht
In het kader van de bestrijding van de autocriminaliteit heeft het college in

samenspraak met exploitanten van enkele parkeerterreinen besloten tot het

nemen van een proef met parkeren met 24-uurtoezicht. Dit betekent, dat ook
's nachts toezicht op de geparkeerde auto's zal zijn. Dit geldt van 22.00-09.00
uur.

Met ingang van Goede Vrijdag zullen de parkeerterreinen op de Boulevard

Favauge en bij De Zuid , de Watertoren en het station tijdens plekdagen aan
de proef deelnemen.

Voor alle terreinen geldt van 22.00-09.00 uur het vaste tarief van f 1 0,-.

Voor nadere informatie over precieze data en de deelnemende parkeerterrei-

nen: WV, Schoolplein 1, telefoon 02507-17947 of bureau Voorlichting,

telefoon 02507-61492.

Voorgenomen bouwvergunning
Burgemeesteren wethouders zijnvoornemensom mettoepassing van art. 19

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen voor:

- aanleggen zwembad op perceel Boul. Paulus Loot 23.

Het bouwplan ligt met ingang van 21 april 1 992 gedurende veertien dagen ter

inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,

Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag t/m

vrijdag van 9.00-12.30 uur. Gedurende voormelde termijn kunnen tegen dit

bouwplan schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van burge-

meester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde bouwvergunningen
- 045B92 Hogeweg 74 oprichten vijf appartementen
- 046B92 Lorentzstraat oprichten tijdelijke kantoorruimte.

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
- 110B91 Marisstraat 34 uitbreiden entree woning
- 003B92 Westerparkstraat 25 plaatsen berging
- 043B92 J. van Heemskerckstraat 19 verbreden muuropening.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig

dagen naverschijnenvan dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde hinderwetvergunningen
Bij burgemeester en wethouders zijn ingekomen de aanvragen om een
vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben
van:

1 een supermarkt gelegen aan de Grote Krocht te Zandvoort

2 een golf & country club gelegen aan de Kennemerweg 78/80.

De aanvragen en de andere stukken die op de aanvragen betrekking hebben
liggen met ingang van 16 april t/m 18 mei 1992 ter inzage bij de sector

Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar

ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens openingsuren ook
ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 18 mei 1992 schriftelijk worden in-

gediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de
stukkenterinzage gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het be-

voegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Degene, die bezwaar heeftgemaaktopde bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in een
volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om bezwaar te

maken danwei om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van

bestuur van de Raad van State.

16 april 1992

II Uil uitvaartverzorging

VS-y kennemerland bv
,r-^ Keesomstraat 61 , Zandvoort

Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJ
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inKoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.
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Van der Heijden: 'Toerisme is de kurk waar de economie op drijft
'

Velsen wordt geen concurrent van Zandvoort
ZANDVOORT - Zandvoort is niet bang voor de plannen van de

gemeente Velsen om dat dorp om te toveren tot een badplaats
van allure. "Het versterkt de kust als speergebied," stelt burge-
meester Van der Heijden. Simon Paagman van de Stichting
Zandvoort Promotie zegt: "Zandvoort heeft een eigen karakter,
dus trekt toch een eigen publiek." Wel is de gemeente van plan
om haar eigen sterke punten meer naar voren te halen. In de
Structuurschets die binnenkort uitkomt wordt beschreven hoe.

door Marianne Timmer

De gemeente Velsen heeft een
plan gepresenteerd om die
badplaats op te krikken. In
augustus komt er een grote
jachthaven 'Seaport IJmuiden', ook
'moet er een luxe-hotel gebouwd
worden en zijn er plannen voor een
promenade met zeventig winkels en
horecagelegenheden.
"Ik moet nog zien dat het er

komt," zegt
Simon
paagman.
"Waar halen ze
die 75 miljoen
vandaan? Wij
hebben ook al

enige tijd

plannen om een
eiland met een ——f^™*™»»™
jachthaven voor
de kust aan te

leggen. Maar wij zijn ook nog steeds
op zoek naar financiering.
Ondertussen hebben we wel al

een Casino, een Gran Dorado en een
Elysée binnengehaald. En Velsen
moet nog beginnen. Laat ze eerst
maar eens de daad bij het woord
voegen."

Mocht het zover komen dan nog
is hij niet bevreesd. 'Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd', is zijn

parool. "We moeten de Nederlandse

kust als een totaalproduct zien. In
het kader van Europa r92 ligt er een
sterkere nadruk op het toerisme.
We moeten dus zien dat iedere
kustplaats zijn eigen identiteit

houdt."

Eigen kracht
Burgemeester Van der Heijden

Simon Paagman: 'Eerst de daad bij

het woord voegen

'

reageert in soortgelijke woorden
op de plannen van Velsen. "Elke
omgeving heeft zijn eigen kracht.
De strandgedeelten boven
IJmuiden zijn rustig.

Scheveningen, Zandvoort en
Noordwijk zijn wat bruisender.

Zo kan de gast kiezen." Van der
Heijden verwacht dat de toerist die
Velsen aandoet, ook zo af en toe
naar Zandvoort komt en andersom.
"Ik ben blij dat Velsen die plannen

maakt. Zo moet het ook. Elke
gemeente moet autonoom plannen
ontwikkelen, zodat zij zich blijft

onderscheiden."

De charme van Zandvoort noemt
hij: "Het gezellige centrum, de
kleinschaligheid, de terrassen, het
acht kilometer lange strand met 39
paviljoens. Dat is uniek. En
daarnaast het achterland. Je zit zo
in het duin, Amsterdam en
Haarlem."

De sterke punten van Zandplaats
moeten meer naar voren komen.
Hoe dat gaat gebeuren staat in de
Structuurschets, die binnenkort
uitkomt. Van der Heijden: "We
willen de kwaliteit van het dorp
verbeteren, op alle fronten. Niet
alleen voor de toeristen, maar ook
het welzijn van de bevolking. We

gaan het wonen
en recreëren
opwaarderen.
Als dat gelukt is,

of er uit deze
plannen andere
plannen komen,
dan zien we wel
weer verder."^^"i Om te komen
tot de
Structuurschets

heeft de gemeente advies
ingewilligd van alle belangen-
organisaties van het dorp. Naar
aanleiding hiervan heeft de
stedebouwkundige een plan
opgesteld.

Kurk
Dat is bijgesteld en hieruit is de

uiteindelijke Structuurschets
gerold. Het plan wordt
vermoedelijk volgende maand

• Het acht kilometer lange strand, met de 39 standpaviljoens is uniek in Nederland en een van Zandvoorts sterke
punten, volgens burgemeester Van der Heijden. Archieffoto weekmedia

behandeld in de commissies.
Net als Paagman verwacht Van

der Heijden dat het toerisme van
zal toenemen: "Internationaal
gezien is het toerisme de
belangrijkste bron van inkomsten

van de wereld. In tegenstelling tot

bijvoorbeeld de landbouw zit er nog
groei in deze sector. Het is de kurk
waar de economie op drijft."

Vandaar ook dat de badplaats

probeert de gasten zo lang mogelijk
binnen te houden. "We ontwikkelen
niet voor niets steeds meer
seizoenverlengende activiteiten,"

aldus de directeur van de Stichting
Zandvoort Promotie.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Gemeentesecretaris Gevers:

'Ambtelijk apparaat
voldoende kwaliteit'
„Het ambtelijk apparaat

heeft voldoende kwaliteit in
huis om - in het algemeen - de
problemen die zich hier voor-
doen, het hoofd te bieden". Dat
zei gemeentesecretaris Gevers
tijdens zijn afscheid van de ge-

meenteraad, 'de eerste en de
laatste keer' dat hij het woord
mocht voeren in de raad.

Gevers heeft tijdens zijn ambtspe-
riode (een 'record' omdat het zo kort
was, aldus burgemeester Van der
Heijden) veel aandacht geschonken
aan de ambtelijke organisatie. „Daar
is de voornaamste energie in gaan
zitten.

Ik heb geprobeerd om van het
ambtelijk apparaat weer een een-
heid to maken, om voorbereiding en
uitvoering van activiteiten op elkaar
af te stemmen en er samenhang en
coördinatie in te brengen".

Een tweede punt van aandacht is

geweest: „Ook in Zandvoort een
stuk volwaardig medezeggenschap
van de grond te krijgen". Gevers
heeft de medezeggenschap, waarvan
hij eerder deze maand afscheid nam,
zowel in de oude als de nieuwe stijl

meegemaakt.

„Een stuk mondigheid, inbreng en
deskundigheid heeft ertoe bijgedra-
gen, dat datgene dat ik voor ogen
had, een beetje bewaarheid is gewor-
den".

Toch is daarmee niet alles gezegd.
„Wat ik achterlaat, is een uitermate
boeiende gemeente waar nog ver-
schrikkelijk veel te doen valt, amb-
telijk en bestuurlijk.

En het zal altijd wel zo blijven.

Voor mij kenmerkt het Zandvoort.
Het staat nooit stil", aldus Gevers.

Weekenddiensten ]
18/19/20 april 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In an-

dere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer 06-11.

Indien géén spoed 023-159500 of - voor
info overdag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen),

Centrale Post Ambulancevervoer
(CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waarne-
mingsregeling: J. Anderson, B. van
Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Faar-
dekooper, H. Scipio-Blüme, F. Wee-
nirik. Informatie daarover tijdens

weekend, avond/nacht vanaf 16.30 uur,

èn tijdens feestdagen via telefoonnum-
mer 30500. De spreekuren van de
dienstdoende arts zijn zowel op zater-

dag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur
en van 17.00 tot 17.30 uur. Een af-

spraak is niet nodig. Inlichtingen om-
trent de diensten van dokter Flieringa

worden verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts
bellen.'

Apotheek:
Zaterdag: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.

Zondag/Maandag (Ie + 2e Paasdag):

Zeestraat Apotheek, J.W, Neutel, tel.

13073. Openingstijden (alléén voor re-

cepten): zaterdag 10.00-13.00 en
17.00-18.00 uur, zondag en maandag
11.30-12.30 en 17.00-18.00. Buiten de
openingstijden: informatie over de re-

geling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is

het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's

avonds, 's nachts en in het weekend te

bereiken via de doktersinformatie-
dienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de
Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Gombert,
Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.

02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereniging
v.h. welzijn der dieren (02507) 14561,

Vermissingsdienst 023-383361, Asiel

Zandvoort (tevens pension)
02507-13888, Asiel Haarlem 023-244443.

"Centrum Voor Vrijwillige Hulpverle-
ning: Voor informatie, advies en hulp
tel. 17373, op alle werkdagen van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort:
(voorheen Dienstencentrum) Konin-
ginneweg 1, tel. (02507) 19393. Spreek-
uur op dinsdag- en donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewo-
ners van 55 jaar en ouder) gebruik te

kunnen maken, dient men zich 24 uur
van te voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00

uur. De kosten per persoon bedragen
vanaf 1 juli 1991: ƒ1,50 voor een enkele
rit, ƒ2,- voor een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort:
Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur.

Kerkdiensten i
16 t/m 20 april 1992
(Papen)
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Witte Donderdag 19.30 uur: ds. J.A.

van Leeuwen, Viering Heilig Avond-
maal
Goede Vrijdag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, Viering Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag 19.30 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Hervormd Kerk-
koor en Fluit-ensemble.
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en
Muziekgroep.
Gereformeerde Kerk:
Goede Vrijdag 19.30 uur: ds. C. van
de Vate
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate,
viering H.A.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
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Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd
door eigen leden.
Roomskatholieke Kerk:
Witte donderdag 10.00 uur: Eucha-
ristieviering voor ouderen, Th.W.
Duijves m.m.v. ouderenkoor. Om
19.30 uur: Boeteviering en Eucharis-
tieviering, H.J. Kaandorp m.m.v. da-
mes- en herenkoor
Goede Vrijdag 15.00 uur: meditatie-
ve viering rond woord en kruis,
voorgangers de dames B. Bleijs en
M. Wassenaar
Zaterdag 22.00 uur: Paaswake,
Th.W. Duijves, m.m.v. dames- en he-
renkoor
Zondag (Eerste Paasdag) 10.30 uur:
Th.W. Duijves, m.m.v. dames- en he-
renkoor. (Kinderopvang aanwezig).
(Tweede Paasdag geen dienst)

Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: drs. I. Clement
(Oecumenische Paasviering)
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

H Burgerlijke stand 1
Periode:
7 - 13 april 1992
Ondertrouwd:
Keur, Edward en Jansen, Anna Hen-
riette Cornelia Maria
Bakker, Ronald Peter en Adams,
Nelly
Geboren:
Jim, zoon van: Zuidam, Hendrik Ru-
dolph en Van Norden, Elisabeth Del-
phina Eduard Marie

Overleden:
Schut, Cornelis, oud 71 jaar
Hoogendijk geb. Paap, Sijtje, oud 90
jaar
Teeuwissen, Wim, oud 45 jaar
Castien, Johannes Lodewijk, oud 51
jaar
Tang geb. Hooft, Catharina, oud 93
jaar

Achter de schermen

ZANDVOORT - „Het is

puur mijn eigen schuld. Ik
kan geen 'nee' zeggen". Zo re-

ageert Zandvoorter Pieter
Joustra, als blijkt dat hij bij

een 'waslijst' aan activiteiten
betrokken is. In de meeste
gevallen vanuit een bestuurs-
functie op politiek of cultu-
reel vlak. Daarin zijn praten
en luisteren heel belangrijk.
Op bepaalde gebieden is hij

nog steeds actief. En als het
moet, schuwt Joustra een
'rauwere' omgeving niet. „Ik
ben wel eens door een politie-
hond gebeten".

„Ik heb een jaar opgetrokken
met de FC Bunnik Side, destijds
een beruchte supportersgroep van
FC Utrecht. Ik ging mee naar alle

uitwedstrijden en op den duur
werd ik helemaal in de groep opge-
nomen. Ik werd een van hen. In
die club heb ik nog wel eens
schreeuwende politiemannen
achter me aan gehad en ben ik

zelfs een keer door een politie-

hond gebeten".
Zo pleegde Joustra op zijn eigen

manier onderzoek voor het bou-
wen van een nieuw stadion voor
FC Utrecht. Hij was destijds hoofd
van de afdeling Sportaccommoda-
ties bij Ballast Nedam. Naast dit

'onderzoek' werden nog eens tien-

tallen stadions elders in de wereld
bekeken. Tegenwoordig geeft hij

nog bijna dagelijks advies hier-

over aan de Fifa, de Uefa en aan
regeringen.
En ook nu reist de zevenenveer-

tigjarige Joustra de wereld af voor
zijn werkgever. Maar tegenwoor-
dig is hij hoofd public relations
van Ballast Nedam Utiliteits-

bouw. In die functie organiseert
hij van alles wat een mens kan
bedenken, waaronder congress-
sen en zelfs een partijtje tennis
tussen ministers en de grote 'bon-

zen' uit de Nederlandse onderne-
merswereld. „Die kunnen elkaar
daar informeel ontmoeten", aldus
Joustra.

Zandvoort
In alle kringen is één ding ont-

zettend belangrijk, vindt hij: „Het
draait allemaal om de communi-
catie. En dat geldt ook binnen een
gemeente als Zandvoort". De com-
municatie zou hier beter kunnen,
stelt Joustra, in bredere kring:

„Soms denk ik wel eens: Zand-
voort bestaat uit slechts vijfhon-

derd mensen. Die mensen kom je

overal tegen en zijn overal voor in.

Als je ze opbelt, zijn ze morgen
bereid je te komen helpen".

Hij wijst op de politiek in Zand-
voort. „Praten en vooral veel luis-

teren zijn heel belangrijk. Op die

manier kun je proberen lastige

problemen op te lossen. Maar dat
gebeurt niet veel meer. Het is stil-

letjes geworden in politiek Zand-
voort. Er is geen overleg meer. Als
iets in je eigen straatje te pas
komt, dan ben je voor. Zo niet, dan
ben je tegen".
„Het gevoel van inspraak is

voorbij, en dat is jammer". Als
voorbeeld noemt hij de plannen
voor een andere verkeerscircula-
tie, door Zandvoort-zuid. „In dat
soort gevallen moet er gepraat
worden met alle betrokkenen,
maar dan ook wel oprecht. En dan
niet alleen met de mensen uit

zuid, maar ook met de bewoners
van de Brederodestraat. Wie weet
kom je samen wel tot excellente
oplossingen".
Joustra heeft zelf een aantal ja-

Pieter Joustra

• „Het is stilletjes geworden in politiek Zandvoort", zegt oud-politicus
Pieter Joustra (rechts). „En het gevoel van inspraak is voorbij, en dat is

jammer". Foto Bram Stijnen

'Vooral luisteren is belangrijk'
ren actief in de Zandvoortse politiek

meegedraaid. Op jonge leeftijd

kwam hij bij de WD. „Op een gege-
ven moment word je gevraagd en
nog eens een keer gevraagd. Tot je

een zwak moment hebt en geen 'nee'

durft te zeggen. En als je ja zegt, dan
moetje het ook goed doen". Het ge-

volg was, dat hij al heel snel, op zijn

drieëntwintigste, gemeenteraadslid
werd. Daarmee trad hij in het voet-

spoor van zijn vader Fetze. Tien jaar
lang was Pieter raadslid. „We heb-
ben in die tijd met deWD een gigan-

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het

Zandvoorts Nieuwsblad op
zoek naar de 'mens' achter
bekende personen in deze
gemeente. Dezeweek
Pieter Joustra, onder

anderebekend van allerlei

bestuursfuncties.

tische groei meegemaakt, we klom-
men van drie naar zeven zetels". Ge-
durende zes jaar was hij fractievoor-

zitter. „Door die functie kom je zo in

een tiental commissies. Daardoor
kun je je héél breed oriënteren. En
dat is heel interessant, omdat je er

veel van leert. Door de verschillende
dingen te combineren, kun je een
frisse kijk op de zaken krijgen".

Het 'regelen' blijkt hem met de
paplepel ingegoten. „Ik denk dat ik

het van mijn ouders heb. Dat waren
echte regelaars. Voor de oorlog had-
den ze twee grote hotels aan de bou-
levard, Hotel Seinpost en Hotel
Noordzee. M'n moeder beheerde 't

één, m'n vader 't ander. Zij zaten
overal tussen en in. Dan leer je als

kind dat je aan een half woord ge-

noeg kunt hebben. En je leert impro-
viseren".

Vliegende Schotel
Joustra's reeks bestuursfuncties

begon in feite bij de Vliegende Scho-
tel, een jongerensociëteit die gehuis-
vest was in het Jeugdhuis achter de
Hervormde kerk. „Ik kwam daar
eindjaren vijftig, toen ik zestien jaar
oud was. Die club telde een paar
honderd leden, tussen de zestien en
zesentwintig jaar. Wij probeerden
ervoor te zorgen, dat er elke avond
wel weer iets anders te beleven viel.

We hadden een eigen cabaretgroep,
een musicalgroep èn een filmgroep.

Maar we hadden soms ook zware
discussieavonden". Volgens Jou-
stra is 'half Zandvoort vanuit de
Vliegende Schotel met elkaar ge-

trouwd'.
„Op m'n achttiende werd ik

voorzitter van die club. Toen heb
ik eigenlijk het 'vak' geleerd. Daar-
door werd ik gevraagd voor de
Jeugdraad en later als Ouderling.
Behalve met het collectezakje
rondgaan betekende dat ook: op
huisbezoek gaan en naar de men-
sen luisteren". Dat bleek een van
de sterke kanten van Joustra. „Je
merkt dan ook dat mensen vaak
zelf een oplossing voor hun pro-
bleem aandragen, ook al hebben
zij dat niet altijd in de gaten".

Pieter Joustra heeft sindsdien
allerlei bestuursfuncties aangebo-
den gekregen. En aangenomen,
'omdat het zo moeilijk is om nee
te zeggen'. Maar hij doet het ook
met plezier. Daarnaast wordt hij

gevraagd voor allerlei activiteiten

in het dorp, vaak om de presenta-
tie op zich te nemen. „Het is leuk
om dingen te organiseren; doordat
je een hoop mensen kent, gaat dat
vrij makkelijk. Ik ben geen mens
om stil te zitten. En is het niet

belangrijker om te geven dan te

ontvangen?"

Wim Hildering
Momenteel is Joustra onder an-

dere voorzitter van toneelvereni-
ging Wim Hildering en regio-gou-

verneur van Lions International.

Het voornaamste doel van de
Lions is, kansarme kinderen in de
wereld te helpen. De Zandvoortse
afdeling van de Lionsclub werd 28
jaar geleden nog door Joustra se-

nior opgericht. Toen zijn ouders
overleden waren, werd Pieter be-

naderd om lid te worden. „Kenne-
lijk heb ik met mijn opvoeding een
visitekaartje meegekregen".

Als het om eer gaat verwijst hij

naar de 'stille werkers' in Zand-
voort. „Er zijn zoveel dingen in

deze gemeente die wij als vanzelf-

sprekend beschouwen. Maar ach-

ter de schermen zijn heel veel

mensen actief. Kijk bijvoorbeeld
maar naar al die bloemen in het
dorp, geplant door Publieke Wer-
ken. Het lijkt hier wel de Keuken-
hof. Of bijvoorbeeld de vrijwilli-

gers van Tafeltje Dek Je, die men-
sen thuis hun maaltijd bezorgen.
Al die onbekenden, daar drijven

we op in Zandvoort".

Jongeren vernielen

nesten van ganzen
ZANDVOORT - Een aantal

nesten van de ganzen die op
de eilandjes in de meertjes in
het binnencircuit broeden, is

vernield door jongeren. Mar-
cel Meijer is woedend op de
daders en roept de Zandvoor-
ters op, een oogje in het zeil

te houden.
"Aan de sporen te zien zijn het

jongeren met crossfietsen ge-

weest, die de nesten vernield heb-
ben en de eieren kapot hebben ge-

gooid," vertelt een teleurgestelde
Marcel Meijer. Hij heeft geconsta-
teerd dat, sinds het schoolvoetbal-
toernooi plaatsvond, de eieren van
de broedende vogels kapot ge-

gooid zijn.

Meijer hoorde het nieuws van
zijn zoons. "Die hebben daar in de
buurt een hut en waren ook ver-

ontwaardigd. Het allerergste is

dat zij er wellicht de schuld van
krijgen, omdat zij die hut daar
hebben. Daarom loop ik nu ook
regelmatig rond in de buurt van de
nesten. Als ik de daders te pakken
krijg, zal ik ze eens flink aanpak-
ken. Ik hoop ook dat andere men-
sen een oogje in het zeil houden,
want het vernielen van nesten is

natuurlijk een laaghartige
streek."
In de meertjes van het binnen-

circuit 'wonen' tientallen ganzen,
die rond deze tijd broeden. De me-
ren zijn vrij ondiep en als het niet

al te hard regent, zoals de afgelo-

pen periode, zijn sommige eiland-

jes in de meren te bereiken te voet,
of zelfs, zoals nu dus is gebeurd,
per crossfiets.

Tweede keer
"Het is al de tweede keer dat de

nesten vernield zijn", meent Meij-
er. "De eerste keer dat het gebeur-
de, was vlak na het schoolvoetbal-
toernooi en deze week was het op-
nieuw raak." Nadat de nesten ver-

nield waren, kozen de ganzen aan-
vankelijk het hazepad, maar
keerden terug op hun stek en be-

gonnen opnieuw te werken aan de
gezinsuitbreiding. "Maar als de
vogels langdurig getreiterd wor-
den, dan zie je ze natuurlijk niet

meer terug", denkt de dieren-
vriend. Meijer beschouwt de vo-

gels enigszins als zijn 'kinderen':

"Met onze voetbalclub, Zand-
voortmeeuwen, hebben we de die-

ren 'geadopteerd'. Van de winter
hebben we ze van voedsel voor-
zien", verklaart hij.

De politie heeft nog geen mel-
ding ontvangen van Zandvoorters
die zich boos maken over de ver-

nielde nesten. "Zolang wij niets ge-

hoord hebben, kunnen we niets

doen. Maar als we een officiële

melding hebben van dit vandalis-

me, zullen we wat ondernemen",
belooft politievoorlichter Hans
Konijn.

Twee Zandvoorters in

finale Talentenshow
ZANDVOORT - Het wordt

spannend vanavond in het Cir-

cus Zandvoort. Twaalf kandi-
daten, onder wie twee Zand-
voorters, strijden in de finale
van de grote Talentenshow om
een platen-perscontract voor
vijfhonderd singles.

Maar liefst vijf juryleden buigen
zich vanavond over de zangkwalitei-
ten van de deelnemers: Harry Slin-

ger (ex-Drukwerk), Edwin Gitsels
(hoofdredacteur van de Hitkrant),
Johan de Graaf (professioneel disk-

jockey), Cor Draaijer en Joan Kur-
pershoek (redacteur Zandvoorts
Nieuwsblad) . Aan hen de zware taak
om rond middernacht de verlossen-
de woorden te spreken wie nu uitein-

delijk de felbegeerde eerste prijs in

ontvangst mag nemen.
Voor de nummers twee en drie

zijn er overigens ook aardige prijzen
te winnen. Zij krijgen respectievelijk

twee dagen opnamewerk in de stu-

dio van Frank Affolter (broer van
Heddy Lester) en duizend full-co-

lour foto's.

Selectie

De twaalf kandidaten zijn geselec-

teerdin drie voorronden en twee hal-

ve finales. Uit een kleine veertig
deelnemers zijn voor de finale geko-
zen: Private Vices en Douwe Wijnal-
da (beiden uit Zandvoort), Debby
Schreuder, Frank Williams, John
Darren, Ruud Oudejans, Billy Holly,
Ron van Vliet, Albert v.d. Heijden,
Nathalie van Duin, Marco Marlé en
Dineka.

Vanavond is tevens de laatste mo-
gelijkheid om onderstaande bon in
te leveren. In samenwerking met het
Zandvoorts Nieuwsblad wordt er on-
der de toeschouwers van alle voor-
gaande wedstrijden die een bon heb-
ben ingeleverd, een prijs verloot. De
finalist van de Talentenshow maakt
aan het eind van de avond bekend
wie de grote publieksprijs, aangebo-
den door de Zandvoortse zaak Idee-
CD, in de wacht sleept. De prijs is

een cd-bon ter waarde van tweehon-
derd gulden,

Kaartjes voor de grote finale van
vanavond zijn nog verkrijgbaar,
voor vijf gulden, bij de kassa van het
Circus Zandvoort. Voor meer infor-

matie kan men terecht bij Luuk
Hasselman Produkties, tel. 020-

6390932.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon maakt
u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in het Circus
Zandvoort, Gasthuisplein 5. De bon kan donderdagavond tijdens

de finale worden ingeleverd. De prijswinnaar wordt aan het eind
van de finale-avond bekend gemaakt.

WEËEMMMIS
Naam:

Adres:

Poslcode: Woonplaats:
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Vanaf 1 7 april kunt u bij ons terecht.

Voor heerlijke vlees- en visgerechten van de
houtskoolgrill of oven- en pangerechten.

Dineren op het strand, met uniek uitzicht over
zee.

Ook voor gezelschappen e.d.

Voor Informatie of

reservering
tel. 02507-17580

^yj.Sy yVVVVVVvyt>VyVWWVWvVrvVrTTYyTO

w
k Heerlijk Texels zuiglam

SVSaBs stukje lende
Runderroilade (15 min. braden)

Alles voor: fondue,
gourmette en barbecue

TOPSLAGERIJ

VREEBURG
Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451 - Zandvoort

Visrestaurant

Strandpaviljoen 4

PAASMENU
groentesoep
* * •

gepocheerde tongscharfiletrolletjes

met garnalensaus
of

gebakken tongscharfilet

met garnalensaus
• • •

Bosbessen Bavarois

ƒ 39,50 p.p.

Voor reserveringen

02507/13431

D£ KAA5H0EK
Haltestraat 38

2042 £N 2andvacrrt

£el. 02507 - 15000

Versier uw paastafel met een boterlammetje

of leuke gekleurde eieren.

Onze reklame dit weekend: mm?
500 0R. VERSE B0ERENB0TER 4,95

EIERSALA0E Q „
§00 GR. PITTIGE KAAS 5,95

Kom even kijken naar onze leuke paasgeschenken

DE KAASHOEK
Haltestraat 38
Zandvoort

N^s;

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE
Gratis Paaskuiken

marsepein
bij ontwikkelen

en

afdrukken

van uw

kleuren-

f negatieffilm

Deze aktie duurt

van 15-4 tot en met 30-4

en zolang de voorraad strekt.

UW KODAK
EXPRESS

HALTESTRAAT 37
TEL. 15810
ZANDVOORT

• UW FOTO'S IN 1 UUR KLAAR
en uw vergroting van 13x18

15x21
20x30

ÓÓK IN 1 UUR KLAAR! !

!

* SPECIALE AANBIEDING
geldig van 16/4 t/m 15/5-'92

VERGROTING 20x30
(alleen van kleinb. negatief)

VOOR SLECHTS

"Haarmode Marjo Fijma"

WINKELCENTRUM
ZANDVOORT-NOORD
Pasteurstraat 12
2041 VA ZANDVOORT
tel. 02507-14866

(Altijd ruime parkeergelegenheid aanwezig)

training

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

In 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in:

OPEN COMMUNICATIE
assertiviteit - tactvol confronteren -
omgaan met kritiek - doelen stellen.

Kosten ƒ 250,00 inclusief lesmateriaal.

Carmen de Haan: 023-26.11.44

BIG MOUSE
vraagt enthousiaste

JONGE MEDEWERKERS M/V

full-time/part-time

Werktijden in overleg.

Tel. 14920 of 14128

Voop een geslaagd Paasweekend

Bloemen van:
Bloemenhuis J. Bluys

De specialist

in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

P.S. o. o. mooie paasstukjes

nieuw bij J. M. Coiffeurs
natuurlijke haarkleuren op plantenbasis

HAVANA
BAMBOE
RODE
MEIDOORN

Kleuren: de hele dag
omringen ze ons. Ze
zijn ook erg

belangrijk; kleuren

zorgen voor het

accentueren of juist

het kamoufleren van
tal van zaken. Denk
maar aan kleding,

make-up, maar ook
aan de kleur van het

haar.

SS»7"™!

1' f ' • ""»-*
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HERFSTLOOF
TEAK
TARWE
PALISSANDER
Duidelijk is dat steeds
meer mensen bij

haarkleuren 'terug

willen naar de natuur',

waarbij tegelijkertijd

de voordelen van
traditionele

kleurprodukten
behouden moeten
blijven.

IGORA BOTANIC is

de oplossing:
natuurlijke

haarkleuren op .

plantenbasis.

'n Bloemetje,
een haas

of een ei

Hef hoort er allemaal bij

PRETTIGE PAASDAGE

D „erica"
J grote krocht 24
/ zandvoort, 02507-12301

J. M. Coiffeurs
voor mannen en vrouwen

Galery Kerkstraat, Zandvoort, tel. 14040

jQ^ltpÓt We make friends

'PAASAKTIE
Bij aankoop van ƒ 200,- kieding krijgt u een paar leuke
Jackpot of Cottenfield sokken cadeau.

mode, Grote Krocht 23

Tel. 02507-18412 ook zondag geopend

Ook met de Paasdagen geopend.
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Lions bejubelt kampioenen

Traditioneel wor-
den de Paasra-
ces weer verre-
den op het cir-

cuit in Zand-
voort. Aan de
start zullen 25
racewagens ver-

schijnen.

Paasraces op het circuit
ZANDVOORT - De traditio-

nele Paasraces op het Circuit
Park Zandvoort zijn elk jaar
weer sportieve hoogtepunten.
De toeschouwers kunnen op
maandag tweede Paasdag zeer
veel spectaculaire races ver-
wachten.
Zo komen er maar liefst drie For-

mule-klassen aan de start: Formule
Opel Lotus, Formule Renault en de
Formule Ford 1600. Maar ook alle

categorien van de populaire Koni
Produktiewagens komen op de
baan. Eveneens zijn de verwachtin-
gen hoog gespannen in de strijd om
de 'Citroen AX cup en de Renault
Cljo Cup. Aan de start zullen grote
deelnemersvelden verschijnen.
Startvelden van zo'n vijfentwintig
racewagens. Ook de liefhebbers
voor automobielhistorie komen aan
hun trekken, want de racedag wordt
om twaalf uur geopend door de MG
competitie.
Na de opening komen om tien

over half een de Formule Ford 1600
rijders aan de start. Allard Kalff zal
ook nu, zoals tijdens de openingsra-
ces, proberen op de hoogste trede
van het erepodium te komen. In de
Kóni-Produktiewagenrace tot 1400
cc (

' die om tien voor half twee van
start gaat zijn het Kees Kreijne en
Egbert Top, die het elkaar lastig

gaan maken.
Öm twee uur is het de beurt aan de

Formule Renault coureurs. Voor
deze klasse bestaat veel belangstel-

ling van uit het buitenland. Allard
Kalf kan om tien over half drie felle

tegenstand verwachten in de pro-
duktiewagenrace tot 2000 cc. In de
openingsrace van dit seizoen stuur-
de Kalff zijn Alfa 33 naar een prach-
tige overwinning.

Nieuweling
De Citron AX cup wordt verreden

om tien voor half vier terwijlom vier

uur de strijd in de Open NK Formu-

le Opel Lotus losbreekt. In deze
klasse wordt reikhalzend uitgeke-
ken naar de prestaties van nieuwe-
ling Jos Verstappen, maar ook
Frank Eglem behoort tot de favorie-

ten. Om tien over half vijf volgt de
race van de grote toerwagens boven
de twee liter. Het veld wordt in deze
klasse uitgebreid met twee BMW
325i Coups, met achter het stuur Ger
van Krimpen en een Finse gastrij-

der. De dag wordt om tien voor half
zes afgesloten met het eerste treffen

tussen de Renault Clio coureurs. Er
zijn maar liefst 24 wagens aan de
start en zeker de helft daarvan
maakt kans om als eerste door de
finish te gaan.
De toegangsprijzen voor dit ra-

ce-evenement bedragen vijftien gul-

den voor een duin/tribune kaart en
vijfendertig gulden voor een pad-
dockkaart. Kinderen tot twaalf jaar
betalen halfgeld. Verdere informatie
is te verkrijgen via het Circuit Park
Zandvoort, 02507-16004.

Clubschaken erg spannend
ZANDVOORT - Bij de Zand-

voortse Schaak Club behaalde
Nico Handgraaf een verrassen-
de overwinning op Louis Dam-
brink. Daarmee werd de aan-
val van Dambrink op de twee-
de plaats afgeslagen, maar er
blijft nog van alles mogelijk in
deze ongemeen spannende
competitie.

Er werden zes partijen gespeeld in

de 27e ronde van de interne schaak-
competitie. Door de overwinning
van Handgraaf verstevigde hij zijn

negende positie. Bijna zestig punten
kon Handgraaf aan zijn totaal toe-

voegen. De Uitslagen uit deze ronde
waren: Klijn-Gude 0-1, Schiltmeijer-

-Mollerus 1-0, Choi-Wiggemansen
0-1, De Oude-Gorter 0-1, Marquenie-
-Franck remise.

Bij de jeugdafdeling van de
schaakclub werden vorige week
maar liefst tien partijen gespeeld.
Evenals vorige week, wist Nanouk
Marquenie het beste resultaat te

scoren. Door twee partijen winnend
af te sluiten is zij Thomas Hesse
gepasseerd en bezet de tweede
plaats op de ranglijst. In de komen-
de weken zal de ranglijst best nog
wel verandering ondergaan omdat
de rivalen elkaar nog ontmoeten.

Vanavond doen de ruim zestien
jeugdige schakers een zogenaamd
proefexamen"vóór de "pionnen- to-

ren- en koningsdiploma's. Op don-

derdag 21 mei zal het echte examen
worden afgenomen.

Bekercompetitie
Vanavond treedt een viertal scha-

kers, te weten Edward Geerts, John
Ayress, Dennis van der Meijden en
Jack van Eijk, in de ring in een thuis-

wedstrijd tegen Hoofddorp. Het is

de tweede ronde van de NHSB-be-
kercompetitie. De Zandvoorters, die

bij de zestien beste clubs van Noord-
-Holland zitten, zullen een zware
strijd tegemoet gaan. In de externe
competitie komt Hoofddorp name-
lijk uit in de tweede klasse. Toch zal

het kwartet schakers er alles aan
doen de punten in Zandvoort te hou-
den.

ZANDVOORT - Voor de basketbalvereniging
The Lions was het zaterdag een ongekend
vreugdevolle avond. Twee teams werden kam-
pioen en in de bloemetjes gezet. Het dames-
team, onder leiding van coach Rob Benjamins,
pakte de titel en ook het Zandvoortse kadetten-
team werd kampioen. Alleen was het jammer
dat de heren van The Lions nipt verloren, waar-
door het degradatiegevaar nog altijd aanwezig
is.

door Aaldert Stobbelaar

Het leek in de eerste tien minuten
nergens op. Het damesteam van The
Lions speelde kennelijk met zoveel
zenuwen in de benen dat het tweede
team van KTC zelfs een voorsprong
nam. Na tien minuten keek Lions
tegen een 3-6 achterstand aan. Niets
lukte. Veel vrije worpen werden ge-

mist en ook een zuiver schot ont-

beerde Lions. Toen na dertien minu-
ten basketballen eindelijk KTC
werd voorbijgestreefd, kreeg het
spel van Lions een geheel ander aan-
zien.

Nu plotseling wel vlot lopende
aanvallen, een gesloten defensie en
Lions liep uit naar een 20-9 voor-
sprong bij de rust. Van zenuwen was
geen sprake meer, waardoor Lions
op weg ging naar de titel. KTC had
niet veel meer in de melk te brokke-
len. De Zandvoortse dames voerden
de press goed uit, waardoor veel bal-

bezit werd verkregen. Hiervan werd
nu goed gebruik gemaakt: 26-9.

Vooral Irene van Bruggen, goed
voor tien punten, zorgde er voor dat
Lions de voorsprong uitbouwde. De
dames van KTC zagen het niet meer
zitten en vergaten hun sportieve
plicht te doen. Door het met opzet
maken van persoonlijke fouten bleef
er met nog tien minuten spelen
slechts een speelster over. Daardoor
werd de wedstrijd bij een score van
36-15 afgebroken. De reglementen
bepaalden dat Lions tot winnaar
werd uitgeroepen en het feest kon
beginnen.

"Ik ben zeer tevreden over de
slechts vijftien punten tegen", stelde
coach Benjamins. "Ik wist van te

voren dat het aanvallend moeilijk
zou lopen. Voor de dames was het de
eerste keer dat gestreden werd om
de titel, dus er was te veel spanning.
Zij hebben zich er later goed over
heen gezet. Ik mag wel zeggen dat
het een goed seizoen is geworden. Er
is veel en hard getraind en de speel-

sters pikten het goed op. Ik had wel
het gevoel dat het zou gaan lukken."

Kadetten
Door een gave 84-49 zege op Heiloo

konden ook de kadetten van The
Lions feestvieren. "Een verrassend
kampioenschap", zou coach Rob
Benjamins het noemen. "Vier van de
vijf basisspelers vielen weg en moes-
ten aangevuld worden. Als je dan

opnieuw kampioen wordt, is dat ver-

rassend. Ook bij dit team kwam de
grote traingsintensiteit goed tot uit-

drukking."
De Zandvoortse talenten hadden

er duidelijk zin in en in een hoog
tempo werd Heiloo overklast. In de-

fensief oogpunt speelde Patrick
Kors een prima partij terwijl aanval-
lend Klaas Peereboom met 26 pun-
ten goed op dreef was. Heiloo, dat in

de eerste confrontatie met Lions
ook al ruim verslagen werd, was
kansloos. De Zandvoorters speelden
een prachtige partij basketbal wat
tot een 84-49 zege leidde. Robin Kei-
ler (17), Maurice Reus (14), Hamil-
ton Caldwell (13) en Menno Vrie-

land (11) kwamen eveneens in de
dubbele cijfers.

Mannen
De nederlaag van de mannen van

The Lions was nipt en jammerlijk,
maar kon toch de vreugde over de
eerder behaalde kampioenschappen
niet wegnemen. Die vreugde was nog

CINEMA CIRCUS

1 c

BIOSCOOPPROGRAMMA 17 tot en met 23 april

Dagelijks om
i 13.30 en 15.30 uur BINGO.
; Alle leeftijden.

;• Met ondertiteling.

I
Kaarten tot 12 jr. ƒ9,-,

: volwassenen ƒ 1 2,50.

Uit 't Circus Gegooid.
:.ï;'.

;

. Z'n Vriendjè;|j
i
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Hij is Hip, Cool en '

'/ ; Heel Eigenwijs, jï

Dagelijks om 19.00 en 21.30
uur THE ADDAMS FAMILY
vanaf 1 2 jaar,

kaarten ƒ12,50
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In de Paasvakantie gezellig naar de middagfilm
en daarna eten bij MacDonalds (hamburger,
patat en frisdrank) voor maar ƒ 12,50 p.p.

minimaal 6 personen.

Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Beslissing tussen Z'75 en ZOB
in de allerlaatste wedstrijd
ZANDVOORT - Door de ui-

terst moeilijke wedstrijd tegen
Zwaluwen met 0-1 te winnen,
heeft Zandvoort'75 de kansen
op de titel geheel in eigen hand.
Koploper ZOB maakte even-
eens geen fout en blijft de
Zandvoorters een punt voor-
gaan. De laatste competitie
wedstrijd, op zaterdag 25 april
moet de beslissing brengen.
Dan komt ZOB op bezoek in
Zandvoort. Het belooft een ui-

terst spannend slot van deze
tot nu toe zeer succesvolle
competitie te worden.

De wedstrijd tegen Zwaluwen, die

met vrees tegemoet werd gezien, is

eigenlijk gemakkelijker verlopen
dan verwacht werd. De Zandvoor-

ters kwamen al snel op voorsprong
en hadden de score nadien een beter
aanzien kunnen geven. De kansen
die vooral in de tweede helft werden
gecreerd bleven onbenut. Zwalu-
wen, dat nog kans had op een perio-

detitel, kon echter doelman Pierre
Visser niet in de problemen bren-
gen.

In de Zandvoortse verdediging
maakte Jan Willem Luiten zijn ren-

tree. De libero was gedurende drie
maanden niet beschikbaar wegens
een zware knieblessure. De achter-
hoede kon de terugkeer van Luiten
best gebruiken. Er ging weer veel

meer rust vanuit. Zandvoort'75
kwam na drie minuten voetballen al

op een 0-1 voorsprong hetgeen later

genoeg zou blijken te zijn.

Een door Robin Castien genomen
hoekschop werd fraai ingekopt door

De succesvolle kunstzwemsters Saskia Wester en Ingrid Kraaijenoord.

Goede prestatie kunstzwemsters
ZANDVOORT - Afgelopen

weekend hebben twee kunst-
zwemsters van de vereniging
'De Zeeschuimers' deelgeno-
men aan de Nederlandse kam-
pioenschappen. Ingrid Kraaij-
enoord en Saskia Wester lever-

den daarbij behoorlijk goede
prestaties.

Saskia Wester en Ingrid Kraaije-
noord hadden zich via voorrondes
geplaatst voor deze finale en moes-
ten zich proberen waar te maken. De
techniek werd niet slecht gezwom-
men door de twee Zandvoortse da-
mes, gezien het feit dat zij slechts
driemaal per week trainen. Dit ver-

geleken met de kampioenen van Ne-

verdediger Bert van Meelen.

Zwaluwen drong gelijk wat aan en
daarbij moest Ivar Steen eenmaal
op de doellijn redding brengen. Ook
doelman Pierre Visser moest hande-
lend optreden, wat hem goed afging.

Toch was Zandvoort'75 het grootste
gedeelte van de wedstrijd het meest
in de zestien meter te vinden van de
tegenstander. Vele hoekschoppen
werden geforceerd maar de tweede
treffer bleef uit.

In de tweede helft heeft Zand-
voort'75 de strijd geheel onder con-
trole gehouden. Zwaluwen werd niet
meer gevaarlijk, terwijl er kansen
genoeg waren voor Zandvoort'75 om
de strijd definitief te beslissen. Het
bleef echter 0-1 hetgeen voldoende
was om in de strijd om de titel te

blijven.

"We waren weer in oude doen",
stelde trainer Gerard Nijkamp. "We
hebben de laatste weken een terug-

slag gehad, maar tegen Zwaluwen
hebben we de strijd geheel gecontro-
leerd. We hebben het nu in eigen
hand. Het wordt een echte finale.

We zijn nu zover dat we het direct

moeten kunnen maken. We hebben
volgende week thuisvoordeel en ik

verwacht toch wel veel publiek. Ik
heb vertrouwen in de ploeg. Als
ploeg zijn we beter dan ZOB, maar
er komen in zo'n wedstrijd altijd an-
dere dingen kijken. Deze beslissen-

de wedstrijd moeten we echter naar
ons toe kunnen trekken".
De wedstrijd tegen ZOB begint op

25 april aanstaande om half drie.

Stand in de derde klasse KNVB: 1.

ZOB 21-31, 2. Zandvoort'75 21-30, 3.

Odin'59 21-27, 4. DZS 21-26, 5. Aals-

meer 21-21, 6. Zwaluwen .21-20, 7.

KMVZ 21-19, 8. VEW 21-19, 9. Jong
Holland 21-16, 10. Kennemerland
21-16, 11. Purmerend 21-14, 12. Blauw
Wit 21-13.

derland, die minstens tweemaal per
dag trainen.
Saskia Wester behaalde een 36e

plaats en haar clubgenote Ingrid
Kraaijenoord eindigde op een 69e
plaats. Bij de uitvoeringen op mu-
ziek moesten Ingrid Kraaijenoord
en Saskia Wester een duet zwem-
men. Dit ging heel erg netjes waar-
mee zij een zeer fraaie 18e plaats
behaalden.

Elk jaar gaat het weer iets beter
met de Zeeschuimers op de Nationa-
le kampioenschappen. Ook volgend
jaar zullen zij weer proberen door de
voorrondes heen te komen, om dan
een eervolle rangschikking te be-

werkstelligen tijdens de Nederland-
se kampioenschappen.

Louis Bloktoernooi
ZANDVOORT - Op Hemelvaarts-

dag, donderdag 28 mei aanstaande,
zal de Zandvoortse Schaak Club, al-

weer voor de twaalfde keer, het lan-

delijk bekende Louis Blok rapid-

toernooi organiseren.
In vijf partijen van maximaal vijftig

minuten zullen de deelnemers, inge-

deeld op sterkte en per groep van
zes, strijden om de drie prijzen.

Inschrijvingen kunnen nu al aan-

gemeld worden bij de secretaris van
de Zandvoortse Schaak Club, Jack
van Eijk, telefoon 02507-13644 of bij

voorzitter H.Lindeman, telefoon
02507-13224.

groter geweest als Lions had gewon-
nen, maar tegen het hooggeplaatste:
en sterke Racing Beverwijk was do
67-71 nederlaag geen schande. Beide
teams waren gelijkwaardig wat ook
wel bleek uit een 35-35 ruststand.
De eerste veertig seconden van de

tweede helft werden Lions noodlot-
tig. Racing Beverwijk liep toen uit

naar een 35-44 voorsprong. Lions
heeft geweldig gestreden om de ach-
terstand weg te werken maar het
lukte niet. Bij 67-71 klonk het laatste

fluitsignaal.

"Het is goed voor de club dat de
dames kampioen zijn geworden",
meende coach van de mannen en
tevens voorzitter The Lions Johan
Beerepoot. "Met het mannenteam
willen we ook graag hoger op, maar
dat zal nog wel even op zich laten
wachten. De wedstrijd tegen Racing
Beverwijk was ongemeen spannend.
De hele ploeg heeft keihard gewerkt
en ook goed gespeeld. We moeten
nog even oppassen dat we wegblij-
ven van de laatste plaats, maar dat
lukt, denk ik wel."

Het Lionsdamesteam pakte de titel. Folo Bram Slijnen

Chess Society en SVS
nog steeds in evenwicht
ZANDVOORT - Ook de voor-

uit gespeelde partij in de pro-
motiewedstrijd tussen SVS en
Chess Society Zandvoort heeft
de balans tussen beide teams
niet kunnen verstoren. Na
slechts 28 zetten kwamen Boer
en Vos remise overeen.

Na veel overwegingen besloot
team-captain Cliteur afgelopen vrij-

dag toch te kiezen voor Jacob Boer
om aan te treden tegen de sterke
speler Jan Vos van SVS. Jacob Boer,
slechts twee maanden lid van de
Chess Society, was ooit een van de
talenten in het Nederlands jeugd-
-schaakleven. De inmiddels 47-jarige

speler schoof het actief wedstrijd-
schaken zo'n vijfjaar geleden aan de
kant om thans weer de draad op te

pakken bij de enthousiaste Zand-
voortse schaakvereniging. Bekend
was echter dat de met zwart spelen-
de Boer een flinke kluif zou hebben
aan de geroutineerde Haarlemmer
Vos.
In deze partij, die op het zevende

bord gespeeld werd, bediende het
nieuwe Chess-lid zich van de Sici-

liaanse verdediging. De Haarlem-
mer kwam wat comfortabeler uit de
opening doch een flinke misreke-
ning leek Chess de zo belangrijke 1-0

voorsprong te bezorgen. Jacob Boer
wilde zijn debuut echter iets teveel

glans geven en wilde de klus 'te

mooi' klaren. Dit gaf zijn opponent
Vos de gelegenheid toch voldoende
spel te krijgen om remise af te dwin-
gen wegens zet-herhaling.

Tevreden
Teamleider Olaf Cliteur was ech-

ter best tevreden over het behaalde
resultaat. "Beide spelers kunnen
een aardige partij schaken en het
was tenslotte voor ons een partij

met zwart", aldus Cliteur die aan-
staande vrijdagavond om acht uur
in het Gemeenschapshuis samen
met Hans van Brakel, Ton van Kem-
pen, Ben de Vries, Peter van der
Beek, Hans Drost en Kees Koper de
strijd voort zal zetten tegen SVS.

ZVM buiten nog niet op dreef
ZANDVOORT - De handballers-

(sters) hebben inmiddels de zaal
verruild voor het spelen in de open-
lucht op asfalt. Dat gaat de Casi-

no-ZVM teams wat resultaten be-
treft nog niet erg goed af. De dames
speelden 10-10 gelijk tegen DSOV.
De heren leden een 16-10 nederlaag
tegen AOG.
De nederlaag van de Zandvoortse

mannen was bijzonder geflatteerd.

Casino-ZVM liet uitstekend veldspel
zien, wat tot gevolg had vele kansen.
In het benutten van die kansen
schiet Casino-ZVM duidelijk te kort.

Technisch gaat het de Zandvoorters
goed af en werd AOG prima partij

gegeven. AOG wist echter de kansen
beter te benutten. Ruststand 9-6.

In de tweede helft zette Casi-

no-ZVM de achtervolging in, kwam
terug tot 13-10, maar slaagde er niet

in door te drukken. In de slotfase

speelden de Zandvoorters alles of

niets. Het werd niets. Enige keren
balverlies werd door AOG afgestraft:

16-10.

Scores Casino-ZVM: Guido Weide-
ma 5, Menno Trouw 2, Hans Moll 1.

Gerard Damhoff 1, Richard Vos 1.

Nihot/Jaap Bloem Sport promoveert
ZANDVOORT - Door een 1-2

overwinning op 't Gat van Ne-
derland in Volendam is het
zaalvoetbalteam van Nihot-
/Jaap Bloem Sport gepromo-
veerd. Op maandag 27 april

aanstaande kunnen de Zand-
voorters het kampioenschap
pakken.

De Zandvoorters hadden nog
nooit gewonnen in Volendam en
kwamen daardoor toch wat nerveus
uit de startblokken. Door een verde-
digingsfout kwam Nihot/Jaap
Bloem Sport al snel op een 1-0 ach-

terstand. De badgasten herstelden
zich en trokken fel ten aanval. De
kansen werden echter vooralsnog
gemist. Bas Heino knalde op de lat

en Rene Paap zag een inzet naast

gaan. Na tien minuten voetballen
kwam toch de verdiende gelijkma-
ker van de voet van Bas Heino: 1-1.

Een sterker Nihot/Jaap Bloem
Sport kreeg veel kansen en moest
opletten op de counters van 't Gat
van Nederland. Vlak voor de doel-

wisseling zorgde Edwin Ariesen
voor een Zandvoortse voorsprong:
1-2. In de tweede helft hebben de
Volendammers sterk aangevallen,
maar in het Zandvoortse doel groei

de Jaap Bloem naar ongekende
hoogte. Met fantastische reddingen
sleepte hij zijn ploeg er door heen.
Het team van coach Guus Marcelle
had via counters de kans op meer
doelpunten doch de kansen bleven
ook nu onbenut. Wat 't Gat van Ne-
derland ook probeerde, Jaap Bloem
pakte alles, inclusief de twee pun-
ten.

Zware problemen ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Het Zand-

voortmeeuwen zaterdagteam
zit duidelijk in de hoek waar de
klappen vallen. Door een 0-4

nederlaag tegen Hoofddorp zal
het bijzonder moeilijk worden
degradatie te ontlopen. Het
zondagteam van de Meeuwen
plaatste zich door een 1-4 over-
winning op het zaterdagteam
van Concordia voor de halve
finales om de HVB-beker. De
volgende tegenstander is EHS.
Deze wedstrijd vindt vanavond
plaats in Haarlem.
Tegen Hoofddorp had Zandvoort-

meeuwen een van de laatste kansen
om het vege lijf te redden. Echter
door een snel doelpunt van Hoofd-
dorp liep Zandvoortmeeuwen ach-
ter de feiten aan. Wat de Zandvoor-

ters ook probeerden de echte spirit

ontbrak.
In de tweede helft ging Zandvoort-

meeuwen met goede bedoelingen
van start. Het offensief hield een
kwartier aan, zonder tot succes te

komen. Toen een snelle aanval van
Hoofddorp wel doeltreffend werd af-

gerond (0-2) was het verweer van de
Meeuwen gebroken. In de slotfase

liep Hoofddorp zelfs uit naar een
ruime 0-4 overwinning. Met de uit-

wedstrijd tegen Altius nog op het
programma zal het voor Zandvoort-
meeuwen wel heel erg moeilijk wor-
den de dans te ontspringen.
Stand vierde klasse KNVB: 1. NAS

20-29, 2. Altius 20-28, 3. Castricum
21-25, 4. CJW 21-25, 5. DSC'74 21-24.

6. Velsenoord 21-20, 7. SCW 21-20, 8.

Hoofddorp 21-20, 9. SIZO 21-15, 10.

RCH 21-15, 11. Zandvoortmeeuwen
21-15, 12. SMS 21-14.
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Auiorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad,

Buitenveldertse Courant, Diettier Courant De Nieuwe
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam De Nieuwe Weesper
Anistelveens Weekblad, Uithoornse Courant De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en

bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dogblad), De Zaanse Gezinsbode
luitgave Noorderpersl en he' Witte Weekblad luilgave

Van Groenigen)
Do advertenties uu de rubriek SHOWROOM worden op
ui|dag ook geplaatst in Het Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en

20 00 uur Tel 020-6658686 fax 020-665632

1

Schnlteli|k Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM Pos-bus I 56 l 000 AD Amsterdam

Afgeven kan ook Het Parooi, Wibautstraat I3l

Amsterdam

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsii[n, laan van de Helende
Mees'ers 42 1 B Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp
Niouwstraot 33 Zandvoort, Gasthuisplein 12

Alle opdrachten Izowel telefonische ols schnfteli|kel die

voor donderdag 20 00 uur in ons bezit z\\n. worden de
volgende dog m Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediaki anten en in Onze Krant

Waterland De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren

War kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-pri|S ƒ 5,91
mm-pri|S met vignet ƒ 6,34

Alle prezen zi|n excl. ó% BTW

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

BMW

Asmoco
Off BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39

Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-sene

bj '83 t/m '91

Inruil/leasing/fmanciering

020-6943093

BMW 316, 4-drs., '87, APK '93,

LPG, 89000 km, LM velgen,

nw. banden, alarm, vele opties,

metal blauw, 02503-36940.

BMW 323, '86, LPG, in nw.st

ƒ14 950. Centrum Auto's,

tel. 020-6250096.

BMW 525i aut., nw mod. '82,

APK 4- '93 ƒ5 950,- Tel

'

02979-82077 na 18 00 uur.

Te koop BMW 316, b.j 5-'85

LPG, APK 8-'92, 4-deurs, 5-bak

ƒ9975 Tel.. 020-6458893.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen f uil size, S 10, Blazers;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken

Tevens luxe wagens o a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Tevens importeur van STARCRAFT
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp Tel.- 020-6670121

2 x Visa, '85, en '87, van 1e

eigen, l.zgst. v,a.. ƒ4250-
Tel.: 020-6153933 of 6692610

BX 19 RD station, nw.st., '87,

130.000 km, ƒ 13 750,-

BX 16 TZI, '89, 36000 km.,

ƒ18 500,-

AX GT inj, '89, 25000 km,
ƒ 16 750,-

AX11TRE, bj '87, 80 000 km,
ƒ9.500,-

Visa D, '87, 100000 km,
ƒ8.750,-

Autobednjf J. WALST
Tel.: 075-163008

Citr. Visa GT 10-82, APK tot '93,

sportieve uitv , zwart, i.g.st.,

ƒ2500 Tel 020-6130723.

Citroen BX, 6 '87, LPG, 5-bak,

get glas, siervlg, . ƒ7950,-

Tel. 020-6153933 of 6692610.

Citroen BX TRS, LPG, m '85,

i z.g st
, ƒ 4 950 Inruil gar fine

Tel 02990-37825

HH hand tegen mruilpnjs. BX
14 TE, wit, 11-'89, ƒ 11 500. BX
16 RE Montreux, grijs metallic,

I m wielen, zonw glas, LPG-
ob,6-'89J 13 500. BX16RE,
LPG, wit, 1-'89,/12 500 BX 16

RE, LPG-ob, wit, 9-'88,

ƒ9 950 Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25
Tel 020 6627777/6627797.

Visa Leader GTi uitv., 4-'87, gr.

met., APK, 4-'93, ƒ6950. Cen-
trum Auto's: 020-6250096

XM Diesel, '90, nw. motor,

ƒ37 500. XM 20 Ambiance, 11-

'89, ƒ29 500 CX 20 RE, '89,

LPG, sch d„ ƒ 17 500. CX 22
TRS, '88, sch.d., ƒ 14.950. BX
Turbo Break Diesel, '90,

ƒ27.500. BX Turbo Break Die-

sel, '89, ƒ 23.500 BX RD Break,

'89, ƒ 17 500. BX TRD Break,

'89, ƒ 18.500 BX TZD Turbo,
'90, speed contr., 45000 km

,

ƒ 27 500. BX TZD Turbo, '89,

ƒ 22 500. BX TZD, '90, ƒ 19.500.

BXTRD, '89, ƒ 16 500 BXTRD,
'88, ƒ13 500.

BX TD, '90, ƒ 17.500

BX Diesel, '89, ƒ 13.500.

BX 19 TZI, '90, LPG, ƒ 19.500

BX 19 TRS, '89, LPG, ƒ 16.500

BX 16 TRI, '89, LPG, ƒ 14.500.

BX 16 TRI, '88, LPG, sch.d /

ƒ12 500. BX 14, '89, LPG,
ƒ12 500.6x 14 E, '89, ƒ 12.500
BX 14 RE, '88, ƒ11500 Visa

RD Diesel, '85, ƒ3 000 GSA
Special, '84, ƒ2 250 Peugeot
305 Break, '84, ƒ3 950.

VISA GARAGE
Houtmankade 37, Amsterdam
Tel 020-6278410

Visa 11 RE, bj. '85, APK 3-'93,

tzgst, ƒ4900,- Tel

02963-4405

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered,

pnjz Verk van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ 60,- per dag

tncl BTW en verzekering

en oa. BX en ZX
Tel 020 6932750

S Stevmstraat 12a, A'dam

Daihatsu

Daihatsu Mini Bus 850, grijs

met , nw APK, bj '83, schuif-

dak, 2 schuifd , i zg st.,

ƒ3 750. Tel 020-6105478.

Fiat

FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions

A. Philipsweg 13, Uithoorn

Tel 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions Tel 020-6470909

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*

Panda 750 CL 10/87 .ƒ 9.250

Panda 750 CL 1/89 .ƒ10.500

Panda 1000 L i.e 2/89 ƒ 10.600

Panda 1000 CL 3/87 .ƒ 9.500

Uno45 9/86 ƒ 9.250

Uno45 üdo 1/89 ...ƒ13 250
Uno45 ie. 8/89. . .ƒ13.250

Uno 45 i.e. 3/90 ƒ 15.250

Uno60S3/87 ƒ11.950
Tipo2.0GT ie 1/91 ƒ31.950
Regatta 85 S 5/87. .ƒ 8.950

Lancia Delta GT i.e.

2/89 ƒ19.750
Ford Sierra 2.0 CL 1/89/ 19.950

Ford Scorpio 2.0 CL
4/89 ƒ21.950
Citroen BX 16 Montreux

4/89 ƒ19 500
Citroen BX 19 TD 5/90/27 500

3-12 maanden garantie

*Vraag onze voorwaarden
CASPARUS - FIAT

Casparuslaan 1

WEESP
02940-15108

Panda, bj '86, zwart, stof be-

kled, stereo, in. nw. st. ƒ 5500.-

Tel.: 020-6153933 of 6692610

Rat Uno 60 S, bj.'88, APK, grijs

met, 1e eigen., i.zg.st,

ƒ7.950. Tel.: 020-6105478.

T k. aang. FIAT PANDA 4x4
4 wheeldnve 1986, 20.000 km,

prijs notk. Tel. 02159-33268

na 1800 uur

T.k. Fiat Uno 60 S,bj. '86, LPG,
i.pr.st , rek. ter inzage.

Pr. ƒ 6.000,-. Tel.: 02993-69698.

Ford

Ford Fiesta 1.1, bj.'86, grijs ken-

teken, wit, i.z.g.st, rijdt perfect,

ƒ5.250. Tel.- 020-6105478.

Escort 1.4 CL 3-drs , 7-'87,

d.gr.met., 5-versn., z.g.st.,

71.000 km. 02979-85629.

Fiesta, luxe, bl. met ,
6-'86, in

nw st, 64.000 km, ƒ7.950
Centrum Auto's. 020-6250096.

Ford Escort Laser, '86, nw. st..

ƒ 8.950 Centrum Auto's,

tel. 020-6250096

Ford Scorpio 2.4 i CL, LPG,
m.'89, i.zgst., ƒ15.950. Inrui

gar fine. Tel.- 02990-37825.

Gebruikte auto

leasing
ZONDER AANBETALING

OOK VOOR PARTICULIEREN
VA ƒ282.- PM. INCL BTW.

KEUZE UIT 80 AUTO'S

Car Trade

Holland BV.
NIEUWE MEERDIJK 399

BADHOEVEDORP
TELEF 020-6010680/6010674

FAX 020-6041367

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX. 020 - 665 63 21

SIERRA 18 L nwmod '86

bl met., 92 000 km, 5 bak, LPG
als nw ƒ 7800. Inl. 020-6753081

Sierra bj. '84, sportvelgen

blauw, metal. stereo ƒ 4250.-.

Tel : 020-6153933 of 6692610

Taunus '82, APK
Prijs ƒ 1500,-

Tel. 020-6180605.

8/'92, 4-d

T k. Ford Fiesta, APK tot 5-'93,

bj 1980. Tel 02990-43768

Prijs ƒ 1.200,-.

FSO

FSO Prima 1 5 SLX i. Celina,

bord rood, 20.000 km, 2 jr gar.,

bj 3-91, ƒ12 000
Tel. 020-6334748

Honda

Te koop HONDA JAZZ bj. '85,

APK gek, i z g st Vraagpr

ƒ3950 Tel. 02507-18667.

Hyundai

De Scoupe staat in alle kleuren

in onze Showroom en is uit

voorraad leverbaar

Grote keus sportvelgen

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel. 020-6310615.

Meer Garage
^HYUNDAI DEALER

;

ï Ook voor uw'

.

T /OCCASIONS :

Linnaeuskade 5-7,

Amsterdam ::

020-6929548

LotUS

LOTUS ELITE

4-.cilmder Chapman, '76,

kleur wit, motor gereviseerd,

compl. gerest., als nieuw.

AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel. 02902-1697/1981.

Mercedes-Benz

Mercedes 300 Dies., bj '83,

APK, alarm, i.zg.st., ƒ7.950.

Tel. 020-6105478

Mercedes 200D, 6-'82, motor

moet opgeknapt worden
ƒ2000 Tel 02975-31663

Mercury/Lincoln

Mercury Capn Ghia, aut. 6 cyl

stereo, siervlg i.z.g.st. ƒ 2750

Tel.- 020-6153933 of 6692610

Mini

Mini Mayfair 1000 l. blauwmet.,

'83, APK 5/93, ƒ3200. Tel.

02904-501 (A'dam).

Mini-Metro, m. 86, wit, ƒ46000
k.m , nw. staat. 02520-15234.

Mitsubishi

Colt d'Azur GL, 7/'85, spec. uit-

voering, i.z.g.st., 2-kleur metal-

lic, ƒ6800,- 020-6908683/

02908-3816

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel. 020-6433733.

Lancer 5- '85, 4 drs., 5 bak, ge-

tint glas, zonnedak, ƒ 4900.

Expocar Trading 020-6153933.

Nissan

HH. h. tegen inruilpnjs: Opel
Vectra 1 8 GL, 4 drs , zwart

met, 5-'89, ƒ18 500. 2x Opel
Kadett1600i,3drs.,LPG,5-'89,

va ƒ13 750 Kadett 1,3 LS, 3

drs., LPG, 6-'86, ƒ 7 500. Kadett

16 D, 5 drs., 10-'85, ƒ7 500
Kadett 1.6i, LPG, 6-'90,

ƒ15.500. Kadett 1.6i, LPG, 6-

""I, ƒ12.750. Kadett 1.3 LS,

LPG, 3-'84, ƒ4.250, Kadett 12
S, 4 drs., 5-'84, ƒ4.250 Kadett

1 6 LS Diesel, 3 drs
, Station-

car, 3-'88, ƒ 12 000. Kadett 1.6

LS Diesel, 5 drs., Stationcar,

10-'88, ƒ 13.500 Kadett 1.3 LS,

5 drs., Stationcar, LPG, 6-'86,

ƒ9 500. Kadett 1 2 LS, 3 drs.,

Stationcar, LPG-o b„ 3-'87,

ƒ 11.500. Omega 2.0i LS, 8-'88,

ƒ 14 750. Prijzen mei BTW. Au-

tobedrijf BEREBEIT, Amsteldijk

25, tel.: 020-6627777.

Opel Manta 1.8 S 'Autom.,

bj.'85, grijs met,, APK, rijdt per-

fect, ƒ 4 950 Tel.- 020-6105478.

Kadett 1.2 S, wit, 1987, 3 drs.,

60 000 km, in nw. st. ƒ 10.950.

Centrum Auto's: 020-6250096.

Opel Kadett 1.6 1, 3 drs., LPG, 5

versn., 5-'89, ƒ 14.500,

Tel. 075-287733.

OPEL Kadett City '78, APK tot

12-'92, in prima staat ƒ 1650.

Tel. 075-703004, na 19 uur.

• Bewijsnummers van een ge-

plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe-

gezonden als u dat bij de op-

gave van de advertentie ken-

baar maakt. De kosten daar-

voor bedragen ƒ3,-

Tk. Sunny Ronda 1.7 LX die-

sel, aug '89, rood, 1e eig.

onderh.boekje aanw. ANWB
gek 3 mnd. gar Autobedrijf

Gerard Tuin. 02207-46467,

b.g.g 02290-38845.

Opel

Ascona 1.6, 1983, moet gezien

worden, 2 drs., ƒ4 950. Cen-
trum Auto's: 020-6250096.

Corsa 125, 2 drs., gr. met., 6-

'83, in nieuw staat, ƒ4.950.

Centrum Auto's 020-6250096.

Opel Kadett Station, m.
i z.g.st, ƒ11950. Inruil

fine Tel . 02990-37825.
gar

Opel Record station, '85, in pri-

ma staat, APK 4-'93, ƒ7 000,-.

Tel. 020-6109832

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft9

Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen leg! u
contact met zo n 761540 potentiële kopers

Van Weesp tot "Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort,
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid Totale oplage 761540 exemplaren

bon - -

In 4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoop-

contacten.

prijs excl

6% BTW
prijs ind

6% BTW

Geef.nu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo

spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Naam

Adres -
x' .--

Postcode + Plaats _ _ . >-"

Telefoonnummer _ _ Handtekening _ _ _

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

1

2

3

3
4

?5
\ 6

l 7|

81

9!

10!

Auto's in^ÊMS^I vliegen de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM. Postbus 156. 1000 AD Amsterdam ot afgeven bi| Het Parool
Wibautstraat 131 Amsterdam Algeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Gebouw Aemstelstyn Laan der
Helende Meesters 421 B Uithoorn Stationsstraat 70. Weesp Nieuwstraat 33. Zandvoort Gasthuispletn 12

- J l—

I

-r-

i~

I
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®0gÊeHfOor

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

„'t Wordt niks met de Pasen."
Somber keek Willem naar de
loodzware lucht boven het Raad-
huisplein. De gestaag neervallen-

: de regen had zijn jas doorweekt.
De vette kraag verraadde de afwe-

: zigheid van een vrouw in huis.

: Willem was vrijgezel. Al jaren. Hij
ging daar prat op. Eens, lang gele-

den deelde hij zijn sponde met Ma-
rie. Vanwege zijn overmatige alco-

holgebruik had die, nadat de kin-

,
deren het huis hadden verlaten,

, haar biezen gepakt en was bij een
ander in gaan wonen. Willem had
daar vrede mee. Met zijn handen
diep in zijn zakken stond hij onder
de luifel van 'Jupiter'. 't Was min
of meer zijn vaste stek. 's Zomers
werd die verruild voor een plek
boven aan de Rotonde. Achter het
glas en uit de wind kon hij uren
lang zitten mijmeren over de tij-

den van weleer. Willem was een
somber mens. Hobby's had hij

niet. Zijn enige tijdverdrijf in de
avonduren was de kroeg. Tot wan-
hoop van de kastelein overigens.
Willem bemoeide zich altijd met
andermans zaken en dat bracht
hem menigmaal in conflict met

; zijn mededorpsgenoten. Geen
'• wonder dan ook dat iedereen hem
; links liet liggen. Dat maakte zijn

stemming er niet beter op.
Willem had maar één vriend.

Nou ja, vriend ... Jaap sprak wel
eens tegen hem. Geen wonder.

. Jaap was een kankerpit. Lachen
; deed hij zelden. Alleen als iemand
- uitgleed, onder een auto kwam of
van de trap viel wilde zijn gezicht
nog wel eens een vrolijke uitdruk-
king produceren.

Foutje
't Span hoorde bij elkaar als

worst in de erwtensoep. Voor de
zoveelste maal die middag keek
Willem omhoog. De lucht wilde
maar niet 'breken'. Hij keek naar
de duif in de goot boven de apo-
theek. Zijn elleboog raakte die van
Jaap. Met weerzin haalde hij een
hand naar buiten en met een prie-

mende vinger wees hij naar de vo-

gel die niets vermoedend in zijn

kletsnatte veren toerist en plaat-

selijke bevolking in ogenschouw
nam. „Afschieten moesten ze die
beesten," zei Willem. Jaap knikte.

! „Ze schijten waar ze zitten,"
•', merkte Jaap op. De conversatie
'; stokte.
'; Vanaf de overkant naderde een
; oude vrouw. In haar hand droeg
J
_ ze een plastic zak. Met klepperen-
•' de vleugelslag dook de duif naar
; beneden. Koerend draaide het
beest rond de voeten van de be-
jaarde Zandvoortse. „Moet je kij-

ken," zij Jaap. „'t is voedertijd."
Inderdaad, de vrouw keerde de in-

houd naar buiten. Gulzig pikte de
duif in de broodkorsten. Binnen
een mum van tijd werd het Raad-
huisplein overspoeld door haar
moddervette soortgenoten. „Snap
jij dat nou," vroeg Willem aan
Jaap. Jaap schudde zijn hoofd.
„Afschieten moeten ze die kren-
gen," beaamde Jaap het eerdere
advies van Willem. De duiven had-
den inmiddels gezelschap gekre-
gen van een stel meeuwen en een
zwerm kraaien. Brutaal verjoegen
deze laatste diegene waarvoor het
brood juist bestemd was.

Rotbeesten
„Dat heb je er nou van," zei

Jaap. „Nou staat ze die rotbeesten
vol te stoppen. Vertederd keek de
vrouw naar de zwerm. Haar zak
was leeg. Ze schudde het plastic

boven de plavuizen. „Toe dan
beestjes," kirde ze in opperste die-

renliefde. Een duif scheerde rake-
lings langs haar hoofd. In het
voorbijgaan zeilde een enorme
straal duivenstront naar beneden.
„Da's nou stank voor dank," zei

Jaap en bulderend van het lachen
mepte hij zijn compaan op de
schouders. De vrouw keek boos.
Met haar hand veegde ze de dui-

venpoep van haar gezicht. Bestraf-

fend hief ze haar zak omhoog.
„Dat had je nou niet moeten
doen," zei ze tegen het zich van
geen kwaad bewuste dier. Ze
frommelde de zak tot een prop en
stak die in haar zak. „Dit is de
laatste keer geweest. Vanaf van-
daag krijg je geen eten meer."
Willem en Jaap rolden bijna on-

der de bank van het lachen. Klet-
terend sloegen zij zich op hun dij-

en. „Foutje," riep Jaap. „Be-
dankt," hikte Willem. Het oude
mens draaide zich om en sloffend
liep ze terug richting Oranje-
straat. „Afschieten moesten ze die
beesten," mompelde ze. Bij de ha-
ringkraam van Koper bleef ze
staan. Ze haalde de overbodig ge-

worden plastic tas uit haar zak en
wierp die in de afvalbak. Hoofd-
schuddend liep ze verder.

Niet thuis
Nadat ze uitgelachen waren gin-

gen Willem en Jaap verder met
hetgeen waarvoor ze gekomen wa-
ren. Kankeren op de hele wereld
in het algemeen en op hun woon-
plaats in het bijzonder. Vooral de
plaatselijke politiek moest het
ontgelden. Jaap wees naar het
raadhuis. „Zie je dat raam links
naast die deur," vroeg hij. Willem
knikte. „De burgemeester is niet

thuis," wist Jaap. „Hoe weet je

dat?" Willem keek verbaasd. Jaap
keek of hij een beer geschoten
had. „Als de burgemeester er is,

branden de lampen op zijn kamer
en dat kun je van hieruit zien."

Da's knap dat je dat weet," liet

Willem weten.
„Als Van Caspel er is, kun je dat

dan ook zien?" vroeg hij. „Zeker,"
zij Jaap „dan staat zijn auto daar
geparkeerd, langs die gele streep."

Willem schudde zijn hoofd.
„Krijgt hij dan geen prent?" vroeg
hij verwonderd. Nu schudde Jaap
zijn hoofd. „Nee natuurlijk niet.

Stel je voor. Die hoge heren byten
elkaar niet." Zoveel onrecht had
Willem in zijn woonplaats niet

verwacht. Nog somberder dan
voorheen keek hij voor zich uit.

Belazerd
„We worden belazerd," merkte

hij op. „Neem nou het circuit. Net
nu iedereen denkt dat we daar ein-

delijk vanaf zijn omdat Gran Do-
rado daar wil bouwen, halen ze op
het raadhuis weer een nieuwe
stunt uit." De frons in het voor-
hoofd van zijn vriend doet hem
besluiten verder te gaan. „Heb je

het nog niet gehoord, het circuit

krijgt nu een contract voor twintig
jaar, waarmee ze meteen het geou-
wehoer over het voortbestaan van
de racebaan uit de wereld gehol-
pen hebben." „Da's slim beke-
ken." „Wat je slim noemt." Wil-
lem wees op het onverlichte ven-
ster links naast de voordeur. „Ons
dorp gaat naar de knoppen. Ik
weet het al bijna vier jaar zeker."
Dan met een grijns: „Zou hij al-

weer op vakantie zijn?"

Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant. Postbus 26. 2040 AA Zandvoort.

Scholieren maken strand schoon
Hulde aan de breinen achter het

initiatief, de kinderen van een aantal
basisscholen in Nederland de ver-

vuilde stranden langs onze kust te
laten schoonmaken. Ook de leerlin-

gen van de Zandvoortse scholen
hebben hun uiterste best gedaan ons
strand te ontdoen van allerlei viezig-

heden. Dit onder de bezielende lei-

ding van een aantal projectleiders.

Want zo mag men het onderwijzend
personeel zo langzamerhand wel
aanduiden, begrijp ik uit de opmer-
kingen van het hoofd een der scho-
len, de heer Nijboer, die 'omkomt
van de projekten'. Er is dus kenne-
lijk een gretige afname van en vraag
naar door jeugdige basisschool-mi-
lieu-aktivistjes verrichte arbeid.

Er wordt nauw samengewerkt
met de dienst Openbare Werken en
met de heer Zonneveld, voorzitter
van de Nederlandse Vereniging van
Strandexploitanten. In het kader
van dit geweldige milieu-projekt
maakten de kinderen kennis met de
'schoonheid van het strand', hun
vingers gehuld in plastic wegwerp-
handschoenen en tot hun ellebogen
in de rotzooi. Een prima aktie. Het
enige nadeel was, dat de scholieren
tevoren werd medegedeeld beslist
geen injektie-naalden of spuiten op
te rapen. Die zijn dus helaas blijven
liggen.

Toch vraag ik mij af, of er echter
geen sprake is van kartelvorming.
Nijboer spreekt immers al van mo-
gelijke interesse van zijn leerlingen
in onderwerpen als olievlekken, che-
mische vervuiling, kernreactoren,
honden in de goot etc. Is hij ons vast
een beetje aan het voorbereiden op
een volgend projekt? Op zich is er

natuurlijk niets op tegen, want het is

misschien best slim bekeken om
kinderen tijdens de les-uren in te

zetten bij kleine olie-, chemische- en
nucleaire rampjes. Er is vast wel een
sponsor die de plastic wegwerp-be-
strijdings-pakjes wil financieren.
Diende in het verleden lesverzuim

te worden aangemeld, dan is daar nu
kennelijk geen sprake meer van.
Projekten effenen ieder obstakel,
hetgeen natuurlijk perspectieven
biedt. Naar mijn mening is het al-

leen niet fair, dat de gemeente en de
strandexploitanten, die verplicht
zijn het door hen gepachte strand-
deel schoon te houden, al deze po-
tentiële arbeiders voor zichzelf hou-
den. Iedere Zandvoorter zou hierin
moeten kunnen participeren.

Dien dus gerust uw projekten en
ideeën in bij de heren organisatoren,

want wat is het verschil tussen het
strand schoonmaken in het kader
van een milieu-projekt, een uur pa-

pierprikken in het centrum ten be-

hoeve van aldaar gevestigde mid-
denstanders, of een dag hondedrol-
len verzamelen? (Blij-dat-ik-niet-

-glij-projekt?) De kinderzegel- en
grote club-aktie zouden dan bijvoor-

beeld ook best een projektmatig
plaatsje tijdens de schooluren kun-
nen krijgen.
Mocht U eventueel een idee heb-

ben, dan kan het misschien even du-
ren voordat dit gerealiseerd kan
worden. Ikzelf heb namelijk van-
middag snel een groot aantal blik-

ken milieu-vriendelijke tuinbeits ge-

kocht. Daar moet toch een leuk pro-
jekt van te maken zijn?

B.R.D. Hanning,
Zandvoort.

Kleine man de dupe van melkstaking
ZANDVOORT - Hebben de

supermarkten in het dorp on-
danks de staking in de zuivel-
industrie nog melk in voor-
raad, ondernemer Warmer-
dam van melkerij Mariën-
bosch is ten einde raad. "Ik
heb melk bij de boer opgehaald
en ben, net zoals vroeger, met
rauwe melk de deuren langs
gegaan." Het Paasweekeinde
ziet de melkman somber tege-
moet, omdat er dan voor hem
weinig te verdienen zal zijn.

"Het is in een woord ellendig," zo
vat ondernemer Warmerdam de pe-
rikelen rond de melkstaking samen.
"De vakbonden komen wel op voor
het personeel bij de melkfabrieken,
maar aan ons, de kleine onderne-
mers, denken ze niet. Wij zijn de
dupe. Ik heb geen brood op de
plank."

Niet te spreken
Warmerdam is absoluut niet te

spreken over de acties. Behalve dat
hij het betreurt dat zijn portemon-
nee leeg blijft, vindt hij het ook een
schande dat het milieu verontrei-
nigd wordt als de boeren de melk in
de sloot laten lopen. De ondernemer
heeft alle mogelijke moeite gedaan
om toch aan melk en vooral slag-

room te komen. "Ik heb allerlei fa-

• Weliswaar beschikken de supermarkten over een redelijke voorraad
melk, maar ook zij zijn 's middags rond een uur of drie 'los'. Foto Bram stenen

brieken in het land gebeld, tot en
met Apeldoorn aan toe. Ik heb aan-
geboden zelf de producten op te ko-
men halen, maar het personeel zei:

'Kan niet, de fabriek is besmet ge-
bied'. Hetzelfde verhaal kreeg hij te

horen van werknemers van de gros-
sier in Haarlem, waar hij naartoe
gereden was.
De enige mogelijkheid om aan

melk te komen, was dat van de boer
te betrekken. "Ik ben dus met rauwe
melk de huizen langs gegaan, net
zoals vroeger. Sommige mensen in

de wijk vonden het wel leuk, maar in
de winkel reageerden er veel men-
sen die rauwe melk maar niets von-
den." De melkman is voor een groot
deel afhankelijk van de verkoop van
zuivelproducten en is ten einde

raad. "Het Paasweekeinde staat
voor het deur. En juist in Zandvoort,
met alle horeca, wordt er dan altijd

veel verkocht. Vooral slagroom."

Grote jongens
De 'grote jongens', zoals Albert

Heijn, Dirck van de Broek en de
Spar ontspringen de dans. Zij heb-
ben nog melk in voorraad. Hoe kan
dat? "Daar laat ik me niet over uit,"

zegt een medewerker van de Spar.
"Zijkanalen?", vraagt de verslaggeef-
ster? "Zijkanalen," bevestigt de
woordvoerder. De Spar ontving
dinsdag 640 liter melk en woensdag
een r

plas' van soortgelijke grootte.

Juist meer
Het lijkt alsof de supermarkten

juist meer melk aangeleverd kregen,
dan anders. "Dat is niet zo," stelt

bedrijfsleider Bosman van Dirck
van de Broek. "We zijn wel degelijk
gekort op onze voorraad." De super-
markten hebben wel geconstateerd
dat er flink gehamsterd wordt met
de melk. "Vanmorgen vroeg zagje al

in elk karretje pakken melk liggen,"
constateerde een medewerker van
Albert Heijn.
De werknemers in de zuivelindu-

strie staken omdat ze het niet eens
zijn met de cao-voorstellen van de
werkgevers om de werknemers op
termijn per ziektemelding een vrije

dag te laten inleveren.

(ADVERTENTIES)

Elektrisch schuifdak

M Handbediend schuifdak

B Schuifpuien/vouwwanden

VANDEFVSjLUGT
Cornwallstraat 6

1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624

MEER WETEN'

|
D Maakt u een afspraaWooi . ntDlijxende offerte

' G Stuurt umiidokumenuie

I Naam

|
Adres _ _

J

Postkocfe Plaats __

I Telefoon

Svp opsturen naar het

hierboven vermelde adres

METAM
„Zomer in aantocht"

Kleurtje nodig?
Geurtje nodig?

Even bij de GAPER
binnenlopen

P£

voor exclusieve

PORTRET
FOTO'S

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE

SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31 - 2042 JD Zandvoort

Tel. 02507-12513

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

tel. 13526, Zandvoort

L'ORÉAL INNOVEERT:

EQUA
PH

EEN ZUUR PERMANENT SYSTEEM
HET NIEUWE EVENWICHT,

HOUDBAARHEID
EN ZACHTHEID

Jyfaecuu,

Zeestraat 56, Zandvoort
Tel. 02507-30838

EQUA pH is een geheel nieuwe zure permanent met
uitgebalanceerde pH dat op alle typen haar een uitzonder-

lijk zacht en houdbaar resultaat geeft. Dankzij de speciale

formule met A.C.S. (Verbinding van Cationische Siliconen)

is het produkt perfect afgestemd op de natuurlijke haar-

structuur en garandeert spectaculair cosmetische eigen-

schappen. Het haar wordt zacht, glanzend, veerkrachtig,

natuurlijk krullend en heeft veel volume.

Voor de verzorging thuis zijn er een EQUA pH sham-
poo, crème en spray met uitgebalanceerde pH. Deze
produkten geven bódy, energie en zachtheid aan het haar
en houden de EQUA pH permanent luchtig en langer

houdbaar. t

Ontdek deze nieuwe service in onze salon.

Kom langs of bel voor een afspraak.

HAIRWVE
HORLOGES - SIERADEN - MODE
ACCESSOIRES-SPIEGELS-NOUVEAUTÉS

Kerkstraat 18, Zandvoort

tel. 02507-19878

Grote Krocht 20b

Nieuwe
voorjaarskollektie

is binnen,

o.a. Waterland,

Radio Simple and Strong
en natuurlijk ook weer
volop nieuwe lingerie.

foto na de behandeling

Rosarïto

JEANS AND GASUALS

OP Z'N PAASBEST
Voor vader, moeder en kind

het adres waar u voor

ieder iets vindt

Grote Krocht 20 b, Kerkplein 1

• Fitness Dames & Heren
• Fitness 50+
Oames & Heren

• Specifieke krachttraining
t.b.v. andere sporten (b.v. skiën)

• Konditietraining:
Bandhardloopmachine
Traploopmachine
Hometrainers

• Callanetics
• Figuurcorrectie

FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1, 2042 GC Zandvoort Tel. 02507-17742

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U ONS ALTIJD BELLEN

Verstandig bruinen, een goed idee

• snelbruintunnel

1x ƒ15,-, 10x ƒ 125,-

• zonnebank lx ƒ10,-, 10x ƒ90,-
• gezichtskanon (alisun)

lx 15 min. ƒ10,-
• sauna + Turks bad
• Solgar-vitaminen
(voor extra weerstand)

OPENINGSTIJDEN
ma. t/m vr. 10.00-22.00 uur
za. 10.00-14.00 uur zo. gesloten

OF KOM GEWOON EVEN LANGS.

Ons metamorfose-model in deze week voor de
Pasen is Netty van Oudgaarden.

Zij is 36 jaar en in Zandvoort een bekend
gezicht. Zij heeft een dochtertje van 3 jaar en
in haar vrije tijd is ze graag creatief bezig.

Het haar van Netty viel zwaar en sluik in haar
gezicht, daarom droeg zij een diadeem.

Hierdoor is gekozen voor een kapsel dat uit het

gezicht valt. Veel volume van boven, de zij- en
achterkant licht opgeknipt.

Het mode is zowel klassiek als sportief te

dragen. Als ondersteuning is een zure
permanent gebruikt i.v.m. met de kleur die al

in Netty's haar zat.

De make-up is Emotion Sud van Lancöme,
verkrijgbaar bij drugstore De Gaper. Het jack
is van Something Else en het truitje van King
Louie, beide van Rosarito.

Om haar lichaam in goede conditie te houden
traint Netty bij Fitness Paradise.

Daar hebben ze een speciaal programma
voor haar opgesteld waarbij kracht-, rek- en
conditie-oefeningen gecombineerd worden
waardoor zij zich lekker in haar vel voelt zitten.

Haar en make-up
Ellen ten Broeke bij Hair Wave

TOT ZIENS!
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D 1 5 kg

ƒ2,50 korting

NAAM

ADRES

WOONPL

DEENS

T0PV0ER

VOOR ALLE

NEDERLANDSE

HONDEN...
VERKRIJGBAAR BIJ DE BETERE
DIERENSPECIAALZAAK.

D 5 kg

ƒ4,50 korting

pup balans senior hght

D aktief

~,7DfER-PLEZltR7 '"

Grote Krocht 28 - 2042 LX Zandvoort - Tel 02507-19345

FLEXA COULEUR LOCALE

ONTSPANNEN IN DE AMAZONE
KAN GEWOON THUIS

&r

f-'-^U

*H

FLEXA
,

jleor
W

Voor de exotische rust van de Amazone hoeft u niet v
~ "**

noodzakelijk ver te gaan Geef uw woonkamer die

natuurli|ke sfeer met Flexa Amazone Groen Amazone Groen is een van de
sfeervolle tinten van Flexa Couleur Locale Een scala van kleuren waarmee u c

1

sfeer van de plaatsen waarnaar ze vernoemd zi|n in huis haalt

Naast Amazone Groen biedt Flexa Couleur Locale Kreta Blauw
Napels Geel Florence Roze Manhattan Grijs

Nairobi Beige en Provence Purper

FLEXA AMAZONE GROEN.
ÉÉN VAN DE SFEERTINTEN
VAN FLEXA COULEUR LOCALE.

tto. Mröeburo)
Zanctvoort

telefoon 02507-15602

verf / glas / behang / zonwering / interieur

ElGÈiïS/AGER

G. ZWINKELS
Haitestraat 30 ^
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TzVERSTEEGE.
AUTOBEDRIJF

Pakveldstraat 21, Postbus 126, 2040 AC Zandvoort Tel 02507-12345

m PEUGEOT
m \\\iis< nol \u <

CQené jDoutlque

Mode accessoires

Badmode

Kado-artikelen

Kerkstraat 6, 2042 JE Zandvoort

Tel. 02507-13539

<$ %,*

*De QutU ^oine

Voor gewoon, riant tafelen

Boul. Barnaart 14

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel 12932

Maandag gesloten

SPAR-NOORD
Maandagochtend geopend

Eieren
klasse I!

bruin of wit
met gratis plakplaatjes

doos 10 stuks

199

IJsberg-
salade

zakje
ca. 200 gram

149

Stegeman
Slagers-
achterham

100 gram

229

Fondue/
Gourmet-
schotel

„de Luxejj

kilo

2398

Malse
Biefstuk

250 gram

598

Slag-
room
beker

0,25 liter

149

vers van 't mes

Goudse Jonge Kaas

895kilo

Spaanse
Aardbeien

doos
ca. 250 gram

198

Schouder-
filet-

rollade

kilo

1198

Ola
Viennetta
vanille, walnoot of

cappuccino

pak 600 ml.

379

Grote
Franse

Bloemkool

per stuk

298

Gebraden
Rosbief

100 gram

249

Groot
Frans

Stokbrood

400 gram

179

Paasstol
polyzak 750 gram

met 120 gram amandelspijs 595

VOORDEEL
OP Z'N

Altijd volop parkeergelegenheid

CELSIUSSTRAAT 102

lEBIEfl DE PLANTJïS AL WATERI
( De on d ë r d

e

I e n z
i

j n t o c h nog niet gearriveerd!

Voorkom verloren utlii Bet) n cl c werkdag produktiif met PCT Want PCT ri|dt ^HBH
s mchts tn Icvut voor de ochlind Bel voor nilorinalie 03402 59900 ^^^M

EXPRESDISTRIBUTIE MET IN NIGHT SERVI
EfopCT

De nieuwe voorjaarscollectie '92, o.a. de merken:

/'

r^v
^Qq

ÖV
GoTCHA

VDfegl

vanaf het Paasweekend zijn wij alle

dagen geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

Haltestraat 62 A
2042 LP Zandvoort
tel. 02507-1 65 68
COME TO „PARADISE"

WHEN YOU'RE STILL ALIVE.

schoenmakerij & sleutelservice

J. van Campen & Zn.
uitsluitend voor kwaliteit geen slagzin maar een feit

wij maken alle sleutels voor u

nieuw nieuw nieuw nieuw

abus-plus fietssleutels

en

ultralite autosleutels

onze paasaanbiedmg

elke 2e sleutel van dezelfde soort voor de helft

van de prijs

van 17-4 t/m 25-4

U kunt ons vinden in de

CORNELIS SLEGERSSTRAAT 2
vlak bij het postkantoor

tel. 15449

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, Zandvoort, tel. 13529

uw kleurenfilm

in 1 uur

ONTWIKKELD EN
AFGEDRUKT

Hierbij waardebon
voor ƒ 5,50 korting

op nieuwe film.

[bil 12 opnamen

f 4r korting)

Ontwikkelen
en afdrukken
van negatief

13x18 1,95

15x21 3,95

20x28 4,95

30x40 9,95

MARTIN
Sleeptrend Waterbedden viert feest met een geweldige kortings-

aktie' Pak bij uw waterbedden-specialist de Sleeptrend

dobbelsteen en veidien tot t 300,- korting op uw gloednieuwe,

komplete en slaapklare waterbed 1
*

Gooit u 'Bonus', laat u dan verrassen 1

Sleeptrend toont u niet trots h i ir

nieuwste modellen en ncessoires Kopen

bi| Sleeptrend is kopen bi| veruit de grootste

waterbeddtn-speuulist in Neclerl uk' Wü xo

\ertrouwd'

HAARLEM
Kruisweg 51 023-318329

Op 1 00 m. van het NS station

+ parkeergarage
s<4&

' Mm modulen Nlonl BI uu en I tni

en eventuele ounj,e t tnhiedm#en

W0* WATERBEDDEN



Onderzoek zet

vraagtekens bij

laminaatvloeren
VOLGENS de folders kun

je je geen betere vloerbe-
dekking voorstellen dan

laminaat Goed gelegd valt het
uiterlijk van deze parketachti-
ge kunststofvloer inderdaad
bij velen zeer in de smaak. La-
minaat is er in hout-, tegel- en
fantasiedessins. De oppervlak-
kige beschouwer zal het ver-
schil met echt hout of steen
vaak niet eens opvallen, want
houtnerven en de structuur
van steen lijken op het eerste
gezicht net echt.

door Gerrit Jan Bel

Maar bij sommige merken slijt de
schijn van glanzende kunststof snel
weg en komen er witte plekken in de
vloer Bovendien dames op naald-
hakken die in de reclamefolders op
puntgave vloeren paraderen kunnen
laminaat wel degelijk ruïneren Dat
wijst de test uit die de Stichting Ver-
qelijkend Warenonderzoek deed bij

veertien laminaatvloeren Daarbij
was keuze genoeg, sommige merken
hebben wel vijftien of meer soorten
'Laminaat' houdt in dat de vloer

een gelaagde opbouw heeft De dik-

ste laag is de 'drager', die is afge
werkt met een toplaag en een onder-
laag Onder een slijtlaag van door-
zichtig kunsthars ligt een met des-
sin bedrukte laag papier Met lijm
en/of kunsthars zijn de lagen tot één
geheel samengeperst
Bestellen onderzoek ƒ 4,50 overmaken op

Postbanknummcr 1477321 1 n v SVYVO, Den
Haag en onder vermelding van 'laminaat
vloerbedekking'

Test computers
Het aanbod op de computermarkt

is zo groot, dat wie dit adequaat wil
bijhouden vrijwel dag in dag uit aan
het testen is Personal Computer Ma-
gazine liet zien dit werk met te schu-
wen en presenteert in het aprilnum
mer een massatest van maar liefst

38 80386 computers Een prachtige
gelegenheid voor de consument zich
nu in één klap te laten bijpraten over
het aanbod in de markt van dit in-

middels meest populaire type pc De
prijzen lopen uiteen van ƒ3200 tot

ƒ 11540, met een groot aanbod tus-

sen de ƒ 3000 en ƒ4500

Geld lenen
Het april nummer van De Woon

consument staat voor een belangrijk
deel in het teken van het onderwerp
geld lenen In samenwerking met de
Consumentenbond heeft men on
derzoek verricht en dat resulteerde
in drie artikelen Het eerste gaat in

op de mogelijkheden om via een per
soonhjke lenmg of de hypotheek een
grote uitgave te financieren Lenen
via de hypotheek is vaak het goed
koopst, zo blijkt, mits men daarvoor
geen notaris hoeft in te schakelen
Artikel twee behandelt het financie-
ren van een verbouwing met geld uit

de hypotheek ('hoge notariskosten
vaak breekpunt') en het derde arti-

kel gaat verder in op de persoonlijke
lening of het doorlopend krediet
Bestellen De Woonconsument ƒ 4,70 over

maken op Postbanknummer 2665588 t.nv
'vereniging eigen huis', Amersfoort

Luidsprekers

Luidsprekertests znn niets bijzon
ders In HiFi Video Test van deze
maand worden bijvoorbeeld weer
zeven geluidsboxen onder de loep
genomen Wel bijzonder is het als

iets nieuws van B&O kan worden
besproken Dat is dit keer het geval
met de Beolab 8000 en daaraan heeft
men dan ook een apart artikel ge
wijd Zoals van B&O kon worden
verwacht is ook dit produkt op een
bijzondere wijze vormgegeven de
luidsprekers zien er uit als grote alu
mmium orgelpijpen of potloden

HiFi Video Test
vindt de Beoloab
8000 een produkt
dat bewondering
en respect af
dwingt Perfect
ontworpen en
goed afgewerkt
Het prrjsje

(ƒ5995) zal de
echte B&O-be-
wonderaar voor
hef nemen
Daarvoor krijgt
hij niet alleen
een paar fraaie
luidsprekers,
maar ook nog
eens vier eind-
versterkers en
een elektroni-
sche cross over,
ofwel een com-
pleet luidspre-
kersysteem ^^^8H
EN VERDER In AutoWeek (nr 15)

worden tien goedgekeurde kinder-
stoeltjes op een rrj gezet Makkelijk
voor degenen die net aan deze infor

matie behoefte hebben en niet eerst
een hele dag winkels willen aflopen
HiFi Video Test (april) testte drie

moderne LCD kleurentelevisies (Ca-

sio, Citizen, Philips) die in de bm
nenzak passen

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten opHët gebied van vrije tijd

Milieuteleföon beantwoordt
jaarlijks duizenden vragen

Z'

• Arja Hagendoorn en
inzamelen van afval'

Hugo Nieuwenhuizen: 'Veel vragen over gescheiden
Foto Bram de Hollander

1JN PAPIEREN zakken
minder belastend voor het
milieu dan plastic

zakken? Kan ik een gloeilamp
in de vuilnisbak gooien? Wat
voor schoonmaakmiddelen en
wasmiddelen kan ik het beste
gebruiken en hoort een
melkpak bij het oud papier of
in de prullebak? Mensen die
rekening willen houden met
het milieu staan vaak voor
moeilijke keuzes. Gelukkig
bestaat er voor het
beantwoorden van vragen over
het milieu een speciale
organisatie: de Milieutelefoon.
Een gesprek met de
enthousiaste medewerkers
Hugo Nieuwenhuizen en Arja
Hagendoorn.

door Michel Bijpost

De Miheutelefoon is vijfjaar gele
den opgericht als onderdeel van de
Vereniging Milieudefensie en voor
ziet sindsdien in een duidelijke be
hoefte De afgelopen jaren hebben
de medewerkers van de Milieutele
foon namelijk ruim vijftigduizend
telefonische vragen beantwoord
Hugo Nieuwenhuizen „De aan

dacht van de consument voor het
milieu wordt ieder jaar groter
Steeds meer mensen worden zich
bewust van de noodzaak van een
schoon milieu De alarmerende be
richten over luchtvervuiling, het gat
m de ozonlaag, het broeikaseffect en
de groeiende afvalberg, vormen wat
dat betreft ongetwijfeld een extra sti-

mulans "

Bij veel consumenten bestaat gro
te onduidelijkheid over de vraag wat
je moet doen om het milieu zoveel
mogelijk te sparen Arja Hagen
doorn „Er komen bijvoorbeeld veel
vragen binnen over het gescheiden
inzamelen van afval Hoort een ven

ster enveloppe bij het oud papier9

(ja), kan de kattebakvulhng bij het
groente , fruit en tuin afval9 (nee,

maar wel in de vuilnisbak), wat
moet ik doen met een kapotte gloei
lamp > (in de vuilnisbak deponeren)
of met een kapotte TL buis (naar het
klein chemisch afval depot brengen)
en waar laat ik mijn koffiefilters en
theezakjes (bij het GFT afval)"

Plastic bekers
Het zijn overigens niet alleen con

sumenten die naar de Milieutele
foon bellen Ook bedrijven en scho
len vragen regelmatig advies aan de
Miheutelefoon Dikwijls gaat het
daarbij om vragen over het vervan
gen van plastic bekertjes door duur
zaam serviesgoed, maar ook vragen
over het gebruik van miheuvriende
hjker bouwmaterialen of milieu
vriendelijke verf worden veel ge
steld

De mensen die naar de Milieutele
foon bellen, zijn duidelijk bereid om

Tips voor uitstapje en vakantie
VAKANTIES ZIJN niet

meer seizoensgebonden.
Het gehele jaar door

wordt er voor kortere of
langere tijd gereisd. In deze
rubriek wat dicht bij huis-tips
en wat suggesties voor verder
weg.

door Leni Paul

EIFEL Dichtbij de steden Keu
len, Tner en Aken ligt de Eifel, een
landschappelijk schitterend gebied
Binnen enkele uren bereikt men
deze streek waarin zowel wande
laars, fietsers als liefhebbers van
oude stadjes aan hun trekken ko-
men Voor amateurgeologen en ste

nenzoekers is de Eifel een dorado
Er is onderdak in diverse prijs-

klassen Wie echt eens verwend wil

worden kiest het Dormt Sporthotel
Sudeifel, gelegen in het Duits-Lu
xemburgse Natuurpark Voor vol-

wassenen zijn er alle mogelijke
sportfaciliteiten Ik zag er de leukste
voorzieningen voor de kinderen in

de speelruimte (waaronder mini-
fornuisjes, verrukkelijk speelgoed,
poppenhuizen, enz ) en betreurde
het dat mijn kinderjaren ver achter
mij liggen Inf Dormt Hotel, tel

09 49 6569/99
TREIN Dezer dagen verscheen

Er-Op-Uit' 1992, een 256 pagina's tel

lend boekje, van de N S 71 dagtocht

ten, 53 fiets- en 36 wandeltochten,

Restanten van een imposant kasteel in de Eifel

Foto Kurverwaltung Manderscheid

honderden tips en vanwege het the
ma Nederland-Bloemenland ook
een fleurigjaaroverzicht Voorƒ 4,50

te koop op stations, postkantoren,
WV kantoren en in de boekhandel
EIERJACHT Op 19 en 20 april

kan er naar tienduizend eieren wor
den gezocht in het park van kasteel
Beloeil, naar men zegt het mooiste
van heel België In de tijd dat de
kinderen naar de verstopte eieren
zoeken, kunnen pa en ma per mini
trein naar het kasteel waar men
wordt rondgeleid Inf over deze eier-

jacht in Henegouwen Belg Ver-
keersbureau, tel 020 6245953 of
rechtstreeks 09 32 689426
SPEURTOCHT Ook leuk voor

kinderen van acht tot elf jaar een
speurtocht door Maastricht Formu-
lier met vragen, opdrachten en teke-
ningen voor ƒ 1,50 verkrijgbaar brj

de WV Maastricht Voor jeugd tot

vijftien jaar een archeologische
tocht op zondagmiddag en een gevel-

stenenwandehng voor volwassenen
Inf WV Maastricht
SCHILDEREN Een originele

trip tekenen, aquarelleren en schil

deren op de klipper de Johanna Ma

na richting Waddeneilanden of

Friesland Dit kan als u vijftigplus

ser bent en ook als u geen zeil of
schilderervaring hebt, steekt u er

iets van op, zegt Marije Horjus, te

kendocente en leidster van deze ex
peditie die van 24 27 mei wordt ge
houden Fraaie luchten, sfeervolle

havenplaatjes en weerspiegelende
wolken worden vastgelegd Fotogra
feren mag ook Inf 020-6948815

VERRE OOSTEN Thailand en
Indonesië genieten nog steeds meer
belangstelling van de Nederlanders
dan Maleisië, maar langzamerhand
wordt ook dit Aziatische land popa
lair Terecht, want het is schoon,
tachtig procent van de Maleisiers
spreekt Engels en het oerwoud is

vanaf de hoofdstad Kuala Lumpur
in korte tijd bereikbaar Het hele

jaar door veel culturule festiviteiten

en tradities en wie alles daarover wil
weten kan de Evenementenkalen
der aanvragen bij het Maleisisch
Toeristenbureau, tel 020 6381146

KASTEEL Al bijna 22 jaar bestaat
de Ver Ned Landgoed en Kasteel
Campings Zij zet zich in voor kam-
peerders die van de rust en ruimte
houden die andere kampeerterrei
nen vaak niet bieden De LKC zoals
de vereniging afgekort heet het een
aardige gids verschijnen met daarin
twintig kampeerterreinen op land
goederen en bij kastelen en om als

kasteel of landgoed te worden aange
duid zijn onder meer de architecto-

nische, historische of landschappe
hjke waarde van belang Prijs van de
gids ƒ3,50 en meer inf tel 055-

558844

bewuster met het milieu om te gaan
De Miheutelefoon bedient een rela
tief kleine groep mensen Om ook
het grote publiek te bereiken, oi ga
niseert de Vereniging Miheudefen
sie, waar de Milieutelefoon onder
deel van uitmaakt, regelmatig lande
hjke campagnes De acties tegen het
gebruik van PVC en CFK's, allebei

stoffen die schadelijk zijn voor het
milieu, vormen daar een goed voor
beeld van
Maar ook op het gebied van voed

sel en milieu zijn Milieudefensie en
de Milieutelefoon actief Zo dringen
zij er bij de consument op aan om
onbespoten groenten en fruit te ko
pen, omdat daar geen schadelijke
bestrijdingsmiddelen voor gebruikt
worden Daarnaast trachten zij de
consument te overtuigen van de
noodzaak om, in verband met het
mestoverschot, minder vlees te gaan
eten

De Milieutelefoon Is fotrtikbiar op werk
dagen van negen tot Uwe uur tel 1)20

<i2()ib20

,Wat is goed voor 't milieu?
Bij de Milieutelefoon komen tal

van vragen binnen over milieu
vriendelijke en milieuvervuilende
produkten De medewerkers
Hugo Nieuwenhuis en Arja Ha
gendoorn geven een opsomming
van de vragen die het meest ge
steld worden

Is een papieren tas beter voor het
milieu dan een plastic tas9

Arja „Papier is beter dan plastic,

maar een ouderwetse stevige
boodschappentas is natuurlijk het
beste"
Wat voor wasmiddel kan ik het

beste gebruiken'
Hugo „Vloeibare wasmiddelen
zijn bijzonder slecht voor het mi-
lieu Bovendien is uit een test van
de Consumentenbond gebleken
dat deze middelen lang met zo
goed wassen als wel wordt be-
weerd Een gewoon waspoeder, en
vooral de zogenaamde compact
poeders, zonder fosfaat en sulfaat,

wassen minstens zo schoon en
zijn veel minder schadelijk Het
allerbeste zijn echter waspoeders
die gemaakt zijn op basis van
plantaardige grondstoffen Het

nadeel is echter dat deze poeders
alleen verkrijgbaar zijn bij natuur
en reformzaken"
Welke schoonmaakmiddelen zijn

het meest milieuvriendelijk'
Hugo „Synthetische schoon
maakmiddelen zijn over het alge
meen slechter voor het milieu,

omdat ze moeilijk afbreekbaar
zijn Bovendien kan ieder huis
houden makkelijk zonder al die
middeltjes Wij adviseren dan ook
om voor schoonmaakklusjes ge
woon groene zeep te gebruiken
En met soda, spiritus en huis
houd azijn kom je ook een heel
eind"
Wat is nu milieuvriendelijker,

een statiegeldfles van glas of een
statiegeldfles van plastic9

Arja „Het invoeren van plastic

statiegeldflessen is op zich een
goede ontwikkeling, maar het ma
ken van deze flessen kost wel bij

zonder veel energie Bovendien
worden deze plastic flessen dik
wijls niet opnieuw schoonge
maakt en bijgevuld, maar direct
weer gerecycled Wat dat betreft is

de glazen statiegeldfles nog steeds
beter"

WïÊÊÈÊÈ

Kcdicticuiixs ATV Wccknitdn,
postbus 2104, 1Ü0Ü CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2S40 (illccn 's morgens)

Coördinatie 1 rudy Steenkamp
Vormgeving Pnul Bussc

Eieren in Artis

Op tweede paasdag, maandag 20
april, mogen alle dierentuinbe
zoekertjes weer eieien zoeken
in Artis Kleurig geschilderde ei

eren zijn verstopt in verschillen
de dierverbhjven Bij eén van de
twee paashazen in het Artis res
taurant kunnen de kinderen
tussen elf en éen uur een deelna
meformuher halen en daarna
naar de eieren gaan zoeken Om
twee uur 's middags zullen in

aanwezigheid van beide paasha
zen de prijzen uitgereikt wor
den Voor iedere deelnemer is er

een aardigheidje
In het Kleine Zoogdierenhuis

is bovendien tot en met 26 april

een kleurrijke expositie te be-
zichtigen met als titel 'Versier

de eieren'

Museumweekend
In het weekend van 25 en 26
april zetten honderden grote en
kleine musea voor de twaalfde
keer hun deuren wrjd open voor
het Nationaal Museumweekend
1992 Het Museumweekend, ge
orgamseerd door de Stichting
Museumjaarkaart, is vooral be-

doeld om mensen die in het da-

gelijks leven met zo snel een
museum binnenstappen, over
de drempel heen te helpen
De musea die meedoen aan

dit speciale weekend, zijn te her
kennen aan een speciale vlag
Bovendien kan de plaatselijke

WV belangstellenden helpen
aan een lijst van deelnemende
musea
Tevens kan men bij dezeVW-

kantoren een museumjaarkaart
aanschaffen Er zijn drie ver-

schillende catgoneen, afhanke
lijk van de leeftijd van de gebrui-

ker

Voor meer informatie over de Museum-
jaarkaart en musea. Stichting Mu-
seumjaarkaart, tel 071 1332G5

vi/verw

Vijver is

aanwinst
voor tuin

KIEN PLASJE water in de
tuin weerspiegelt het
blauw van de hemel en

kaatst het zonlicht speels in
alle richtingen. Een
metallicgroene libelle

patrouilleert vlak boven het
water. Een vijver, hoe klein
ook, is een aanwinst. Enig
inzicht, wat energie en een
beetje geduld brengen water in
de tuin binnen ieders bereik.

door Bram Wolthoorn

In een kleine stedelijke tuin is een
natuurstenen bak of een ingegraven
houten ton met waterplanten (dot
terbloem, krabbescheer en water
noot) op eenvoudige wijze om te to

veren tot een aantrekkelijk vijvertje

Het aanleggen van iets grotere vij

vers vereist meer energie Veel
grond moet verzet worden (De aar
de, die is uitgegraven, kan gebruikt
worden om bestaande borders op te

hogen)
Een typische klus voor in het

vroege voorjaar, als de natuui tijd

genoeg heeft om de onvermijdelijke
schade te herstellen, die wordt ver
oorzaakt door het grondtransport
aan vaste planten en heesteis

Vijverfolie, gelegd in een zandbed
met een menging van zand en ce
ment, laat de tuinier vrij in het kie
zen van de voim en de grootte van de

-viiverfolie

piantmqnrijC

*/ dr-ontt

//////
• Doorsnede van vijver. De diepte maakt aanwezigheid van vis mogelijk. De
ondiepten geven houvast aan planten Tekening c wolthoorn

vijver Het bekleden van de binnen
zijde van de vijverfohe met een laag

je mortel, onttrekt de zwarte folie

aan het gezicht en geeft de mogelijk
heid tot het afwerken van de vijver

rand met steen of houten vlonders

Een voorgevormde vijver van
kunststof wordt in het uitgegraven
gat geplaatst, wat zand op de bodem
vangt eventuele oneffenheden op
Sproeiers of fonteintjes verleven

digen weliswaar de vijver, maar een
te krachtige straal brengt het water
sterk in beweging, waardoor in be
weging gekomen bodemvuil het wa
ter vertroebelt Bovendien kunnen
waterplanten de afwisseling tussen
stilstaand en sterk wervelend water
bij een in of uitgeschakelde pomp
slecht verdragen

tuinieren

Beplanting tegen de oever van de
vijver geeft een natuurlijk aanzien
Kies evenwel planten die niet te uit

bundig groeien Is de aanschaf van
die supergroeiers (oeverplanten als

kalmoes, pijlkruid en hsdodde) on
vermijdehjk, plant deze dan m rui

me potten, zodat de hoeveelheid

voedsel begrensd is Jaarlijks ver
potten in nieuwe aarde is dan wel
noodzakelijk
Let in de zomer op de waterstand

zonnewarmte en dorstig plantmate
naai doen het watervolume snel
minderen De beste plaats voor een
vijver is in de halfschaduw en ver
weg van de plek waar in de herfst het
meeste blad valt

Water oefent een sterke aantrek
kingskracht uit op peuters en kleu
ters Leg over de vijver een mat van
gevlochten betonijzer (vraag het de
plaatselijke aannemer), niet mooi
maar wel preventief
Afgestorven waterplanten, geval

len blad en overleden kikkers moe
ten regelmatig verwijderd worden
om te voorkomen dat het dode mate
naai het water vertroebelt of doet
stinken Natuurstenen bakken en in

gegraven tonnen moeten, om vorst

schade te voorkomen voor de win
ter worden leeggemaakt

Tijdens perioden met vorst dient
het wateroppervlak met rieten mat
ten afgedekt te worden Een hoekje
van het wateroppervlak wordt door
middel van een bundel in het water
gestoken riet of een op het opper
vlak drijvende bal opengehouden en
geeft de eventueel aanwezige vis

lucht

(ADVERTENTIE)

Beolux is géén jaloezie...

De kritische en goed geinfor

meerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel beter

Toch haalt u met Leolux het

zonnette in huis en maakt van

iedere woonkamer een plaat|e

Informeert u maar eens bij

Van Reeuwijk ze weten er

alles van

van eeuwijk
Sniep7 Tel 020 6994111
Meubelboulevard Diemen In Diemen vertellen wi] u er graag meer over

Kruiswoordraadsel

Wat is het woord dat u kunt vormen met de
letters uit de vakjes van de nummers 48 - 67 - 20
-35-1-11-7-54-55?
HORIZONTAAL 1 Europeaan, 6 bindmatenaal, 12

deel v h gezicht, 14 los neerhangend, 15 heen en terug,
17 oude lengtemaat, 18 deel v e toga, 20 met name, 21
uiting van kou, 22 bezieldheid, 24 nevelachtig, 26 deel
v h gezicht, 28 jongensnaam, 29 café, 30 bewoner v h
Hoge Noorden, 32 knaagdier, 33 motorrace, 34 bood
schapper, 35 deelbaar door twee, 37 op het ogenblik, 38
projectiel, 39 symptoom, 41 twaalf dozijn, 42 muziekin
strument, 43 naam v e boek, 47 vr munt, 50 bolgewas,
52 volksoverlevering, 53 stad in Duitsland, 54 uitroep, 55
elektr geladen deeltje, 57 schrijfgerei, 58 weldoorvoed
59 duinvallei, 60 niet sterk, 62 inhoudsmaat, 64 straf

werktuig, 65 en andere, 66 voorzetsel, 68 kreet, 69 kinde-
ruitroep, 70 dat is, 71 bedrag, 73 vis, 75 opvliegend, 76
episch dichtstuk

VERTICAAL 1 telwoord, 2 voorzetsel, 3 deel v d voet,

4 goedzak, 5 boom, 7 overblijfsel, 8 luchtvaartmij , 9
gevechtswagen, 10 voorzetsel, 11 beroep, 13 hoofddek-
sel, 16 zonder hapering, 18 hoofddeksel, 19 uitgesneden
reep, 21 circuit, 23 onbep hoofdtelw , 24 trekvisnet, 25
talent, 27 paardeslee, 29 mann dier, 31 kleverige stof, 34
grondslag, 36 telwoord, 38 bedorven, 40 hoogste punt, 44
draaibare stop, 45 stekelhuidig dier, 46 buigzaam, 47
stuk land, 48 aardsoort, 49 hoofddeksel, 51 staat in de

VS, 54 karakter, 56 voorzetsel, 59 per adres, 61 hengsel
mand, 63 metaal, 64 kale streep in weefsels, 67 hoop
hooi, 69 laagte, 71 Griekse letter, 72 muzieknoot, 73
uitroep, 74 dierengeluid
Oplossing puzzel vorige week: referentiekader

(ADVERTENTIE)

WELTERUSTEN

este
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam

Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/685489?
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AlVBBVgA MIA . . . WAT EEN
EERLIJKE PIZZA'S!

VERS VAN AART VEER
Groente en Fruit
Grote Krocht 25 - Zandvoort

Wij vragen

voor full-time of part-time

WINKELMEISJE

en voor ZATERDAG

HULP voor algemeen werk

VREEBURG & Zn
HALTESTRAAT 54 ZANDVOORT
TEL. 12451

Koop nooit een ei uit de
legbatterij!

Kies voor het scharrelei!

Begin met Pasen!

dierenbescherming

BsiBiliiiiiilf

—

BaiialBiiBIIïii
Br' i.nterLanden sprelgroep

Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zanclvoorte W
1 Nieuwsblad

Met spoed gevraagd

BEZORGERS/STERS
HOGE VERDIENSTE

Bel: 02507-17W6

ekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VASTE PLANTEN,
VIOLEN, BOMEN EN
STRUIKEN -J^,

1 april zijn wij

weer de gehele week
open

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

CAFÉ - BILLARD

KERKHOVEN
Zeestraat 46
Zandvoort

Dagelijks open van 12.00-03.00 uur

• gezellige sfeer

• billards

vrijdag en zaterdag

HAPPY HOUR
van 17.00-19.00 uur

ATTENTIE!
Te huur gevraagd

woonruimte
voor echtpaar met baby
tot 1000,- p.m.

Br. ond. nr. 304384

EEN GRATIS RADIO?
SANDERS TOE

!

Ligt het aankoopbedrag
tussen de f2.000,- en f2.999,-
dan ontvangt u een Sharp walk-
man gratis. (T.w.v. f 69,95").

Vanaf f 4.000,- staat er een
mini toren met CD-speler voor •=

u klaar. (T.w.v. f299,-
-

). Of een <
magnetron naar keuze. e

-V

2E PAASDAG
OPEN

- ^ vW 't IS

^ ~^W ccht waar!
Wanneer u

bij Sanders
Meubelstad

tussen de f 3.000,-

> en de f 3.999,- aan
meubels koopt, is deze
Supertech radio cas-

settespeler met dubbel
cassettedeck GRATIS

Pvooru! (T.w.v. f99,95").

MEUBELSTAD
Daar vind je het wel!

J
UTRECHT WOONBOULEVARD UTRECHT, WINTHONTLAAN 4,

-=

HOEK EUROPALAAN, TEL. 030-889144. ^
AMSTERDAM, OVERTOOM 557, EIGEN PARKEERGARAGE, TEL. 020-6184733/6830551. ;-

BEVERWIJK, MEUBELBOULEVARD, PARALLELWEG 120, TEL. 02510-20816/17. r

2e PAASDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00 UUR.

*v
Chinees

b£sp%*$ Restaurant

HQH6 K0N6
• Geheel vernieuwd

• Sfeervolle entourage

• Sam Sin menu
(afhalen)

• aparte afhaalingang
(Zeestraat)

• Haltestraat 69

• Tel. 17897

34.50

Jonge kaas, rauwe ham, gek. worst, tartaar, lever, pekel, half om bal, oude kaas,

leverworst, osseworst, bacon, hamburger, saté van de haas, cheeseburger, yin

yang tomatensoep, pizza, rosbief, fricandeau, warm vlees, hamburger, taco, kip-

pesoep, leidse kaas, filet, crabsalade, geb. bacon, sla-tomaat-eisalade, vleessala-

de, zalmsalade, uitsmijter, saté burger, bacon-burger, omelet, tostie, trio uitsmij-

ter, tostie osseworst, wateroverlast, yoghurtshake, huzarensalade, yoghurt,

vruchten, tostie gezond, kipkerrie salade, warme stokbroodjes met allerlei beleg,

hagelslag, pindakaas, loempia, kroket, bonenschotel, tostada, chorizo, taco, me-
xicaanse hamburger, salami, bacon & eggs, brie, tostie pindasaus, br. gezond,

boerenham, ei, borrelhapjes, soesjes, gevulde eitjes, paté, koffie, thee, melk, fris,

shakes, ijsjes, snoep, yam-yam, saus, knakworst, ei-tomaat, warm vlees, enz.,

enz., enz.

Wat hebben we
eigenlijk niet?

BROODJE BURGER
Schoolstraat 4, tel. 18789, Zandvoort

Geopend
dgl's 11.00 uur 's morgens - 1.00 uur 's nachts
vrij. + za. 11.00 's morgens - 2.45 uur 's nachts

dinsdags gesloten

Hartman stoel 'Master'

Club, 5 standen,

hoogglans, wit

Tafel Tavolo', 90 cm.,

AAM. kunststof

HartmêÊ'

JUPITER
Raadhuisplein 15

Barbara Farber

Pointer/Yell

Kneeltje

Mexx-Teens
Mexx-Kids

Absorba
Chicco

Babymini
Jean-Bourget

Osh Kosh
Cattemini

Patch a Go Go

mini
club

Mini Club Kindermode
Buurewegl-3

2042 HH Zandvoort
Telefoon 02507-16580

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

RKBIDE
VffiHUIZBIS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Bij PARFUMERIE MOERENBURG
zeer speciale Biofherm presentatie

op 18 - 24 EN 25 APRIL

U kunt ook reserveren voor een
GRATIS huidadvies

drogisterij-parfumerie

schoonheidssalon

Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

nietGevr. ervaren
zo jonge

hulp in de
huish.

voor donderdag-
ochtend.

V.a. 9.00 uur.

Tel. 19100.

Veilinggebouw

De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks

geopend voor
in- en verkoop;

ook voor
inzending

goederenveiling.

In!. 12164
Gasthuisplein

Hoebespaart
uruimte,tijden

geld opuw
krantenarchief?

WEEKMEDIA OP MICROFICHE

TEL 020-562.2485

llËH BV

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken.

CÜ3
UdNVM

ZANDVOORT TE KOOP
Hogeweg

Tweekamer-app./ruim balkon op
zuiden, eigen parkeerplaats.

Ind.: entree/hal met werkkast,
woonk./open keuken, slaapk.,

badk., douche en wastafel, apart

toilet met font. Eigen cv., hardhou-
ten kozijnen/dubbel glas.

Vraagprijs ƒ125.000,- k.k.

ZANDVOORT TE KOOP
Tjerk Hiddesstraat

Driekamer-app., 1e etage, uitzicht

over duinen. Eigen parkeerterrein.

Ind.: hal, woonk./eetk., moderne
keuken incl. inb.app., ruim balkon,

bakd./douche en wastafel, ruime
slaapk., toilet met font.

Vraagprijs ƒ149.000,- k.k.

ZANDVOORT TE KOOP
Passage

Gezellig ruim tweekamer-hoekap-
partement op 50 meter van het
strand. Ind.: ruime hal, woonka-
mer/half open keuken, slaapkamer,
badkamer/ligbad en wastafel, toilet

balkon op het zuiden.

Vraagprijs ƒ165.000,- k.k.

ZANDVOORT TE KOOP
Schuitengat 73

Verbouwd hoekapp., 4e etage,
ruim zonnebalkon op het zuiden.

Ind.: entree, ruime woonk./open
keuken (wit)/inb.app. en balkon, 2
slaapk., inp. berging, toilet met
font., mod. badk. met ligbad en
wastafel. App. wordt gestoff. aan-
geboden.

ZANDVOORT TE KOOP
Burg. v. Fenemaplein 2 14A1

Voll. gestoff. en gemeub. drieka-

mer-hoekapp. met balkon aan
land- en zeezijde.

Ind.: entree, hal, woonk./eetk. en
half open keuken met inb.app.,

slaapkamer, badkamer (marmer)
met ligbad/wastafel en een ge-

scheiden toilet.
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Specificaties *80286 processor met
een Woksnelheid van 16 MHz *1 MB Ram

geheugen (uitbreidbaar tot 32 MB)
*40 MB harde schijf (19 ms) *3.S" disk-

drive (1.44 Mb) en 5.25" diskdrive

(1 .2 Mb) *super VGA kleurenmonitor

met maximale resolutie (non-interlaced)

1 024x768 *incl. MS DOS 5.0 en Geo-

works Ensemble beiden Nederlandstalig

'software reeds geinstaleerd.

Bright 386 SX

of 1 45.- per maand JBM "^F & 9

Bright 386/40 DX
S999r-voor jF^ ftft m

of 1 80.- per maand HF^H *^P *^r W

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 25 april 1992,

zolang de voorraad strekt Prijs- en drukfouten voorbehouden.
je komt ogen en oren tekof

Almere Stadhuisstraat 7-9, 03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-70 1449.

'EVERY
BODY'

fits owfashion!

fFINN l^@r
kare!Ia

Zojuist gearriveerd de nieuwe

Voorjaarscollectie

van

Karelia

Eindeloos combineren met blouses,

rokken en pantalons van de alom

gewaardeerde Finse materialen met
super draagcomfort in de

maten 38 t/m 48.
V

\mo-cU mei 'n kani

Grote Krocht 19, ZANDVOORT

T. C. van der Schelde
Aparte lingerie en badmod?

Haltestraat 7 .

Openingstijden

Ma. 13.00 tot 18.00 uur;

dins. tot vrij. 09.00 tot 18.00 uurl

za. 10.00 tot 17.00 uur

zo. 13.00 tot 17.00 uur

Jrotel-^afè - Restaurant

SZonnehoek
BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

LUNCH of DINER
met uitzicht op zee

Komt u eens genieten van het
unieke uitzicht over de
Noordzee vanuit ons

restaurant.

In onze uitgebreide

lunchkaart of de
specialiteitenkaart met vele
vis- en vleesgerechten vindt u
zeker iets naar uw smaak.

Tevens presenteren wij

3-gangen

KEUZEMENU'S
a ƒ 29,50 en ƒ 39,50
Onze keuken is alle dagen
geopend vanaf 10.00 uur.

Feestelijke

Vanaf zaterdag 1 8 april t/m

2e Paasdag
houden wij Open Huis

Op een unieke lokatie van
1 50m2 verkopen wij alles voor
in en om het huis en trendy

kado's

Ons adres is Bodeweg 1

Zandvoort (hoek Kerkstraat)

Bij ,,De Bode" wordt wonen ontdekken

SSpSffc

Cl\gL.77

Tjby

Meer dan 50 jaar geleden ontwikkelde Bausch & Lomb een

klassiek geworden zonnebril voor jachtvliegers: de Ray-Ban.

Een combinatie van perfect zicht en perfecte vorm-

geving, die aan de basis stond van een collectie die nu al

uit meer dan 250 modellen bestaat.

Stuk voor stuk even stijlvol uitgevoerd, in verguld metaal,

zwart chroom of hoogwaardig kunststof. Sommigen zelfs

geraffineerd afgewerkt met Engels leer.

Uiteraard draagt elk montuur het beste glas, waardoor

een ideale kleurweergave gewaarborgd is. Welk model u

ook kiest: Ray-Ban laat u stijlvol zien en stijlvol gezien worden.

Neem bijvoorbeeld de Ray-Ban Gatsby. Een kleine,

modieuze kunststof zonnebril, met of zonder metalen brug

verkrijgbaar in de kleuren zwart en bruin.

Kom eens rustig kijken welke Ray-Ban bij u past. Onze
complete collectie ligt voor u klaar.

ï*&

«. . ..,. ... •
^

Het verzorgingshuis

Huis in het Kostverloren

met 97 bewoners en 57 aan-
leunwoningen

In de verzorgingssector ontstaat per 1 juni

1992 een vacature voor:

Bejaardenverpleegkundige
of ziekenverzorgende
Moet in staat zijn in voorkomende gevallen
leiding te geven aan de verzorgende mede-
werkers

Werktijden: vroege of late dagdiensten in

wisselend rooster.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens
de CAO Bejaardentehuizen

Inlichtingen te verkrijgen bij

het hoofd verzorging/huishouding:
mevr. M. Potgiesser-Zwemmer

Sollicitaties te richten aan:
mevr. B. C. C. M. van Dril,

directrice

Huis in het Kostverloren
Burg. Nawijnlaan 1

2042 PM Zandvoort
tel: 02507-16945

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

jj
fflm^ffmauHMuaaii^^

Hij/zij zocht

»U*CM', LOM!

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometrist o.v.,

kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20 A - Zandvoort - Tel. 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen.

Kelner/serveerster m/v
Voor verschillende grote hotels in Zandvoort zoeken wij

kelners/serveersters, die over enige ervaring en zwart/wit

kleding beschikken. Zowel ontbijt- als avonddiensten zijn

mogelijk, full-time en part-time.

Informatie bij Elsbeth den Otter, tel. 023-29 19 39.

Werken als kok (m/v) in de

keuken van een 4-sterrenhotel?
Dat kan in Zandvoort! Voor jonge enthousiaste mensen die of

enige ervaring hebben of graag het koksvak willen leren,

hebben wij direct werk voor lange tijd.

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39.

Heemstede, Binnenweg 49.

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,

vakantie en sociale verzekeringen geregeld.

k-vond
ir randstad uitzendbureau

mtmmmmsfimFm
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PASEN in DE MANEGE!
en PINKSTEREN in PARIJSfé
-Kom dan a.s. zaterdag naar de sociëteit voor

ongebonden mensen en

WIN 2 DAGEN PARIJS
voor 4 personen
Live music entertainment en DJ

Corr. kleding, v.a. 25 jaar

ZATERDAG 25 APRIL
CARIBBEAN NIGHT

ENTREE 15,-

INFO 16023

„STAPSPOST HAARLEM"

Zoekt bezorgers voor het dagelijks

bezorgen van de Stadspost in uw
eigen omgeving.

Wij zoeken bezorgers voor de re-

gio: Haarlem-Schalkwijk - Benne-
broek - Vogelenzang - Heem-
stede -Velsen-Z. - Umuiden -

Santpoort -Zandvoort.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen of
langs komen naar:

Stadspost & Pakketdienst
Kennemerland
Theemsplein 42
Haarlem Tel: 023-247700

D
HET WINKELCENTRUM VOOR
WONEN EN DOE-HET-ZELF

^

Reserveren hiervoor gewenst.

ONZE PAASAANBEDING
PAASBOTER (de echte boter!)

Nu per pakje -j QQ
250 gr. I b

BOEREN
CAMEMBERT
(de echte uit Normandië)
per doosje 7PQR
300 gr. I ?°

DETMOMPWINKEL
ItfKA^SEtfZUIVÊI.

Wij zijn beide Paasdagen
van 9.00 tot 17.00 uur geopend

Grote Krocht 3-5 tel. 02507-19058

Ontdek Europa '92
ALS UW KINDEREN DIT LEZENElke maand een ander Europees vakantieland

voor u geselecteerd.

Deze maand exclusief bij uw Toerkoop Reisburo

België/Doornik
Lang weekend met de Jong Intra Vakanties

Vertrekdata in mei en juni. Per pers. v.a.

420
--^5^3

*-v. -«• ^i
' * Ti*

^S£. Ontdek het bij

^TOERKOOP
I
Reisburo

ZON VAART
Grote Krocht 20

tel. 12560

Toerkoop Holland Groep, méér dan 100 betrouwbare réisburo's

Prins Willem-Alexander als dirigent

Nationale Bomen Mars
werd natuurfestijn
Dé grote verrassing was het optreden van

ZKH Prins Willem-Alexander. Tot grote

vreugde van de Postcode Loterij was de prins

bereid het muzikale startsein te geven voor de

Nationale Bomen Mars.

NATl ONALE
BOMEN MARS

Meer dan duizend muziek-
verenigingen hebben afge-

lopen zaterdag meegedaan
aan deze dag voor de na-

tuur. Overal in Nederland
hebben zij voor de Post-

code Loterij WIN-EEN-
MILJOEN-BONNEN
opgehaald. Met de opbrengst

van deze actie gaat Natuur-

monumenten 12 extra pro-

jecten realiseren; één in elke

provincie.

Actie
Daar staat de Nationale
Postcode Loterij immers
ook voor. Dankzij uw bij-

diage en die van vele, vele

anderen kan de Postcode
Loterij vele goede doelen
steunen. U kunt hierover
lezen in deze krant. En ze zijn

ook te zien bij RTL 4.

Daaiom voert de Postcode
Lotenj ook zoveel actie,

want de zora voor mens en

natuur gaat ons toch alle-

maal aan.

Herkansing
Heeft u afgelopen zaterdag

uw kaart niet kunnen mee-
geven en wilt u toch deel-

nemer worden? Stuur dan
gewoon de WIN-EEN-
MILJOEN-BON van deze
pagina op. Zo kunt u het

werk van de Postcode Lo-
terij steunen, en maakt u

tegelijk kans op vorstelijke

prijzen. Elke week Hitbin-

goprijzen van 25.000 gul-

den. Elke maand een trek-

king met prijzen van een
tientje tot een ton. En elk

kwartaal de Grote Prijs van
liefst één miljoen gulden. En
dat alles voor slechts één
tientje per maand. Al die

kansen kunt u toch niet laten

liggen? Stuur de bon op en u

mist ze niet meei ! Q Als de muziekverenigingen het record halen,

komt ook Prins Willem-Alexander als dirigent

in het Guinneis Book ofRecords te staan! Opnamen
Hitbingo!

Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u

de postcodecijfers 3171
(Poortugaal),4371(Kou-

dekerke) of 6039 (Stram-

proy)? Dan kunt u zich

aanmelden voor de vol-

gende opnamen van Hit-

bingo. Bel op week-
dagen tijdens kantooruren

02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit!
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier
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Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500.

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 Amsterdam, tel 020 6125558

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

SINGER
NAAIMACHINES

PRINSENHOFSTRAAT, T «ZS02507-20072
t/o cabagê vERSTEEGE Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN

P.E.M. Stokman BIASBAND
[reparatie alle merken FOURNITURENl

VIDEOTHEEK

DOMBO

Oproepen - Mededelingen

Grote TREINBEURS te Koog a/d Zaan op ma 20 april (2e

Paasdag) in „DE VUISTER", Molenwerf 44 Showbaan met
rijdende tremen, video, ruilen In- en verkoop

• Sjoerd, ik krijg nog ƒ 19,50

van je voor mijn spatborden
Groeten, E

Stichting EEN HART VOOR
POLEN Op 5 augustus as
komt weer een bus met kin-

deren uit Chorzow Reis- en
verzekeringskosten ƒ 7500
Wij staan op koninginnedag
op de markt Heeft u nog
boeken, snuisterijen e d "?

Graag bellen vanaf 21 april

naar Anneke Couvreur, tel

02507-15004
Ook een kleine gift op gironr

60 1 85 is erg welkom'

Voor onze MOOI OPGE-
MAAKTE SCHALEN hoeft u

zelf geen boodschappen
meer in huis te halen

BROODJE BURGER
Schoofstraat 4

Tel 02507-18789

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529
• Wie kan mij bij treinstaking

een lift naar Rijswijk/Den

Haag geven? Uiteraard tegen
betaling Tel 02507-31208

• 27 MC wordt weer leuk in

Zandvoort' Terug van wegge-
weest zijn Loeres, Schorre-

kop Lobo, Dilaila, Baretta,

Skorpid, Sierra Wie volgt"?

• 27 mensen doen het al 1

U ook'''? Rij eens wat maaltij-

den rond voor Tafeltje Dekje
Inl bij Welzijn Ouderen, tel

02507-19393

• Bert en Raymond gaan
jullie zaterdagavond niet te

veel uit jullie dak

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres"? Dat hebben wij voor u'

Inl tel 02907-5235

• Lift gevraagd dagelijks

{ma-vr ) naar Halfweg
Vertrek tussen 7 45 8 00 u

uit Zandv Heleen, Tel

02507-19824

Verloren en
gevonden

Zoekt u rust?
Dat vindt u bij de St Raphael,
gevestigd in klooster bij Cuyk
Folder op aanvraag Tel

08850-20862

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

;of niet op te nemen

• Wie o 'wie heeft mijn gou-
den schakel-armbandje ge-

vonden a u b Terugbezorgen
bij Milly Zantvoort Tel

02507-12658

Weggelopen of

gevonden dieren

• Vermist omg
veld lapjespoes

Tel 02507-17612

Meeuwen-

• Weggevlogen Wie heeft

onze groene parkiet gevon-
den' Lijkt op een agapornis
Tel 02507-15792

Divers personeel gevraagd

OTIMA BIJVERDIENSTEN
•Beschikt u over een goede telefoonstem, commerciële instel

Xing, en kunt u 's avonds vanaf 19 00 uur tot circa 21 30 uur,

Anige avonden per week, vanuit uw eigen huis, telefonische

jverkoop doen"? Occasion Data Centrale 020-659 51 34

Schoonheid en verzorging

* schoonheidssalon
* MOERENBURG
behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
" tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff

Tel 02507 16123

ü ook?

VIDOTHEEK

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b

Zandvoort
tel. 02507-12070

Woninginrichting

• Koopje 4 eetkamerstoelen
chroom, bruin leer ƒ 60
Tel 02507-15416

Lijsten op maat
bij-

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Te koop donker lila nieuwe
Tielsa keuken L-vorm 2 20 bij

1 70 van ƒ 9000,- voor ƒ 3500,-

Tel 09-49231103861 .

Kunst en antiek

VEILINGGEBOUW AMSTEL-
VEEN, heden inbreng voor

veiling 27 en 28 april Frans

Halslaan 33 Tel 020-

6473004, ma gesl

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

Computerapparatuur
en software

• T k Nintendo spelcompu-

ter met 3 spelletjes, 1 jr oud,

ƒ 200 Tel 02507 16590

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis

Grote Krocht 26
Tel 13529

Muziek-
instrumenten

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbushchting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespon

deerd worden

Prijswinnaars vorige week.

J. B. Ezink - Aalsmeer
E. Buskermolen - Kudelstaart
A. Post - Amsterdam
D. Bijkerk - Amstelveen

CÜnCTO)
.een zaak van vertrouwen /w
HASSINGBV

STOK B.V

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK

ELSENGA ELECTRO

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160

Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398

Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125

Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4

Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Hoofddorp, Kruisweg 1061

DUIK in bed met n lekkere

meid van 18 jr ' Vraag haar

tolnr Bel 06 9511 75c p/m

Durf jij een kopio suiker te

lonen bij de buurvrouw
Suzanne"? 06 9667 75c p'm

Eerst wilde EVELIENTJE niet

maar toen zo haar rokje liet

zakken ' 06 9530 75c p/m

Er zijn genoeg meiden die

ook hot bed in willen

Luister op 06 9603 75c p m
GAY PRIVÉ Ben je op zoek
naar n sox afspraakje mot n

lekkere jongen 18"? Bol 06
320 322 61 Direkt n gayboy
aan de lijn 50c p'm

Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen Vraag naar hun
tel nr voor n hete vrijpartij 1

Bel 06 320 330 45 75c p,m

HARD 37 5 cp'/.m 06
320 323 13 Hardlesbi

320 326 18 Domma 35

320 324 34 S&M
320 324 14 Ruig Rijp

320 324 04 Onderdanig

Hcot huisvrouwtje is op zoek

naar n avontuurtje

Bol nu 06 9663 75c p'm

Hete MEISJES van 18 jr wil

Ion sexkontakt Nu met num
mer Bel nu 06-9665 75c p/m

HOMO Waar gebeurd,
knullen onder elkaar

06 320 327 01 75c p/m

Homo Zook je n hete boy
voor n sex afspraakje"?

06 320 330 18 50c p/m

Lessen en clubs

* Te koop aangeboden bol-

derwagen bekleed met stoot-

kussen ƒ300 02507-16193

Te koop Bose Sub Woovei
systeem, 6 mnd oud 42

jr

,

gar, was ƒ1198,- nu 500
Tel 02507-31197

Te koop eethoekbankje
izgst ƒ300, autost ƒ100
Tel 02507-15663

Te koop luchtgekoelde
broodtrommel + 2-pits

gaatjespan, dicht model
Inl overbodig

• Te koop rode markies 2Vi

X 2 Vi ƒ300,- 02507-30819

* Te koop witte kommode
en ledikantje ƒ 295
Tel 02507 19509

• T k aquarium, geheel

compleet, een jaar oud, ƒ 125

+ staande schemerlamp ƒ 25
+ draadloze telefoon, ƒ 150

Tel 02507-16017

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van

redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Ccll/E makelaars o.g.

Tel. 02507-12614

N3
NVM
&UUCELAAA

Te koop
gevraagd
diversen

• Gevraagd bol of restant

breigaren Katia Hit, zwart,

gekocht Haltestraat Tel

02507-15230

• Gevraagd oude televisies

voor hobby, kom ze bij u thuis

op halen, hoeven het niet te

doen Tel 02507-16017

• Te koop gevr meubeltjes

uit grootmoederstijd

Tel 070-3461076

* T k. gevr keukenblok ±
100 cm breed, electr 2 pits

kookplaat Tel 02507-13197

Onroerend
goed te koop
aangeboden

GARAGE TE KOOP
Van Galenstraat

Tel 020-6041544, na 18 00u

Gevr voor vereniging piano

en accordeon Tel 02507-

17462 na 19 00 uur

Dieren en
dieren-

benodigdheden

Aangeb middenslag
SCHNAUTZERS P&Z met
stamboom Te bevragen

tel 04243-1281

Maltezer leeuMjes mg /ontw

Vader aanw 08385-51003

• Tk Cavalier Kmg Charles-

pups, stamboom, ontwormd
en ingeënt 02507-30522

Lessen en clubs

AEROBICS
o I v Anja v d Voort

Bel v info 19701 of 12215

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel. 02507-15705 bgg 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Sportartikelen

• Te koop 2 skipakken aan 2

kanten te dragen, mt 38-40

ƒ200 Tel 02507-15230

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel 02507-14534

TE KOOP GEVR GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde
Tel 023-312122

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Gezocht MOTORSTALLING
Hij past naast uw auto in de
garage in de buurt van de
Lorentzstraat, tegen vergoe-
ding 02507-31221, na 20 uur

Jong werk stel zoekt 2-ka-

mer-app v a mei Zandvoort
na 18 00 01650-42783

Woningruil

Aangeb in Hrl 2 kam fl

,

geen lift Hr ƒ488,- p mnd
Gevr min 3 kam won in Hrl

en omstr 023-318798/255798

Caravans
Vouwwagens

Tuin/zomerhuisjes

Toercaravan HOBBY Prestige

400 T, bwjr. april '87 Geh
compl ingericht Vr prijs

ƒ11500 Inl na 18 00 u

02290 38753

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper 1

Bel nu 02507-14534

Auto's en
auto-accessoires

Te koop Mitsubishi Colt 1200
6-'86, 75 000 km in nw st

,

zuinig gebruik, APK 1-93

ƒ 7950,- Tel 02507 15567

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

Te koop Dames City Bike

ƒ325 ,
crossfiets BMX 100,-

Tel 02507-15347

• Te koop fietskinderzitje

merk Pakzit, ƒ25 Tel

02507-13083

Te koop Heren racefiets Ra
leigh, 10 versn ƒ250,-

alummium prof 2-dlg ladder

2x17 TR 8 meter ƒ350
02507 14353, na 18 uur

Te koop race-fiets Gitane,

10 versn Tel 02507-15178

T k Mountainbike Speciali

zed, zgan Pnotk
Tel 02507-16183

• T k witte sportfiets

Motobecane 8/13 jr moet
worden opgeknapt ƒ 35,-

kinderfiets Kiddy 5/8 jr ƒ 50
Tel 02507-13197

Vakantie
buitenland

Stacaravans t h in de Belgi-

sche Ardennen al v a ƒ 190
pw all-m Inl 04459-1598

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361

Diverse clubs

ADRESSEN
Ze geven hun adres en tele-

foonnummer vertellen wat
over zichzelf en wachten dat

jij ze belt 06 320322 23
ƒ 1/pm

Als je houdt van jong, v a

bel dan Bianca en Petra

06-320 324 33 75c p/m

BETTY S ESCORT
First Class Na 19 00 uur

020 - 6340507 - 6328686

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

een lekkere jongen va 18

06-320 330 87 50c p/m

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT
06 320 326 66 50c p/m

Debbie de eerste keer op z n

Frans Jeetje dat is lekker

06 9664 75c p/m

DIREKT apart met een meisje

of een lekkere jongen, v a 18,

voor een live heet sexgesprek
06-320 330 81 50c p/m

Onderdanige jongens van 18

bellen met strenge meesters

S M voor 2 (direkt apart)

06-320 330 99 75c p/m

ZE VERTELT
haar telefoonnummer iets

over zichzelf, haar adres,

vraagt of je langs komt of bij

jou mag komen 06-9685

ƒ 1/pm

Homojongens onder elkaar

Hoor zo heet TEKEER gaan
06 320 330 88 50c p/m

HOMOKONTAKT Zook je

een lekkere boy"?

06 320 330 95 50c p/m

Hoor WULPSE Loesje tekeer

gaan met die |ongens

06 320 324 44 75c p/m

In haar korte rokje staat MA-
RIETJE te liften

06 320 320 95 75c p/m

Jij met twee wulpse vrou

wen"? Bel Tnosexkontakt
06-320 320 92 75c p/m

Live Privé 1 37,5 cpVim
EROX 06 95 06
SM 06 320 320 65

18 jr box 06 96 36

Rijp Pnve 06 96 09
Alleen met jou'

MEEGENIETEN meisjes van

18 onder de hete douche
06-320 324 99 75c p/m

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex
Info 06 9766 75c p/m

Meiden 37,5 cp 1/2m 06-320

327 06 St Frans/Grieks

326 19 effe vlug'

325 54 Topsex 25+
326 63 Ordi/Grof

326 77 Ruige Sex

Meisjes bel 06 320-

326 17 Straatmeid

327 47 , Onschuldig

322 55 Vol v boven
340 44 Les 35 + 18 jr

328 27 Lesbi

Lekker naakt 37,5 cp'/jm

Meisjes van 18 willen wat bij

verdienen Sexadressen
06 320 330 60 75c p/m

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-

vraagd voor escort en/of club

Haarlem Bel tussen 13 00 en

22 00 uur 02507-16141 of

023 400130

VIDEOTHEEK

Corn. Slegersstraat 2b, Zandvoort
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ONDEUGENDE huisvrouw

tjes en schoolmeisjes van 18

zoeken voor straks soxkon
takt, vraag naar hun tel nr

Bel nu 06 9661 75c p/m

Ondeugende Pasoale doet

het op de tafel Keukensex
Bel 06 9602 75c p/m

PARTNERRUIL pnvelijn

rekt apart met vrouwen
mannen voor sexruil

06 320 330 88 50c p/m

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje

06 320 32144 75c p/m

Sabrina n mooie meid,

eerste trio

06 320 32120 75c p/m

haar

Schoolmeisjes van 18 willen

ervaring opdoen Dating

06 320 330 43 75c p/m

SEX VOOR 2 direkt kontakt

met jonge meiden van 18,

huisvrouwtjes en jongens

06 320 330 46 50c p/m

SEXAFSPRAAKJE met n

meisje van 18 jr Vraag naar

haar tel nr 06 9502 75c p/m

Slippertjeslijn meisjes van
18 zoeken sexkontakt

06 320 320 36 75c p/m

Telerotica' 37,5 cp'/2m

Zapp sex 06 96 92
SM club 06 96 91

Rijpe vrouwen 06 96 94
Frans 06 96 46
Tiener 06 96 40

Tessa is zo'n lekker opge-

wonden tienermeisje van 18

06-320 324 22 75c p/m

UITDAGEND huisvrouwtje is

zo opgewonden
06-320 330 97 75c p/m

Vanavond al n afspraakje 1 Al

tijd succes als je op zoek

bent naar 'n leuke vnend(in)

06 9533 75c p m
Vluggertje Ondeugende Kim
beleeft n hoogtepunt
Bel 06 9662 75c p'm

Voor B 1 SEX afspraakjes bel

06 320 325 01 75c p'm
Nu ook voor trio sex'

Vrouwen 37,5 cp'/?m 06
320 328 99 Rijpe Vette Vr

320 327 70 negerin 35 +

320 329 30 Verpleegster

320 323 63 Rijpe Ordi

320 324 54 Rijp Chique

Wie durft een stripspel te spe
len met CAROLIENTJE
06-350 222 41 50c p,m

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 18 00
tot 03 00 uur Telefoon

02507 16141

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf

deling Weekmedia Postbus

122 1000 AC Amsterdam

Zoek jij tel nrs van echte hete

meiden va 18"? Gewoon voor

n opwindende sexafspraak 1

06 320 330 42 75c p/m

NATASJA doet het met 2

hete buurjongens
^-320 324 1 1 75c p/m

Diversen

X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz

Dag-nachtserv 020 6424800

ADRESSEN (n i e u w i) van
dames en heren pnve, clubs

en escorts' Ze vertellen zelf

wat ze te bieden hebben en
geven hun adres -i- telnr 06
9559 (75 cpm)

Als het klikt willen deze
meiden vaker sexkontakti

06-320 320 55 75c p/m

VIDEOTHEEK

ïüM
5 films een
hele week

COIMl.

Slegersstraat 2b
Zandvoort

02507-12070

5 regels

Gratis !

voor de particulier
GRATIS MICKO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden ®
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik • het

aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen

Gebruik hij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ G,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur v.d. blad als 1

regel hij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Huub de Jong Mode en Textiel,

Waterlandplein 28-30

Amsterdam-Nieuwendam,
- Plann Schoenen, Ankerpias -12*

- Geuzebroek Dierenspeciaalzaak,

Buikslotermeerplem 82",

- Veninga Sigarenmagazijn, .Mosplein 2',

- Sigarenmagazijn Hans Nauta,

Dorpsstraat 25, Landsmeer.

' 's Maandags gesloten, aanleveren van uw bon

op vrijdag tot 14.00 uur.

ï:V;M^ DE*BEÊSTOAGENjZIJtf^

Zandvoorts Nieuwsblad ed\22
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TROMPSTRAAT 21 FLAT 7

Royaal 4 kamerappartement luxe verbouwd op 4e
en tevens hoogste verdieping met schitterend uitzicht

over boulevard strand en zee Indeling entree/gang
ruime woonkamer (v h 2 kamers) met open haard en
toegarg balkon zuidwest 1 ruime slaapkamer met
balkon noord oost 1 kleinere kamer met modern
wandmeubel luxe keuken met app w o halogeen
kookplaat moderne badkamer m douche en toilet

Geheel kunststof kozijnen en dubb glas luxe
stoffering event garage te huur

Servicekosten ƒ250 p mnd

ƒ215 000,--

ü

"^JS

IR FRIEDHOFFPLEIN 13

Royale uitstekende onderh villa m 2 garages en

zonneterassen Soust provisiekelder stookkelder en
hobbyruimte Incl stoffering Begr gr entree

vestibule gang met toilet/douche woonkamer met
open haard en schuifpui moderne keuken en
eetkamer met kastenwand leverd overloop 1 grote

slaapkamer met balkon en wastafel 2 slaapkamers
met wastafels ruime studeerkamer aparte

douche/toilet badkamer met ligbad Grote vliering

over het hele huis Het pand is grotendeels v v dubbele

beglazing CV gas (ketel 1984) grondopp 620 m 2

ƒ 845 000,--
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CORT V D LINDENSTRAAT 2

Maisonettes in gebouw DUINZICHT gelegen aan de
zuidkant van Zandvoort met schitterend uitzicht over
de duinen Lift

Nr 19 4 kamermaisonette 3e verd woonkamer met
open haard balkon mod keuken met apparatuur 4e
verd 3 slaapkamers balkon 2e toilet luxe
badkamer ƒ 264 000,--

Nr 9 5 kamermaisonette 2e verd woonkamer met
open haard balkon en terras keuken m appar 1e
verd gr slaapkam m terras zijkam 2e toilet

badkam m ligbad kastenkamer en 2 slaapkam met
eigen entree Event garage te koop / 295 qoO --

DE RUYTERSTRAAT
Aan de boulevard gelegen zonnig flatgebouw goed
onderhouden met lift

nr 86 2 kamerflat op 3e verd Entree (centraal naast
lift) hal woonkamer met zeezicht ruime slaapkamer
aparte keuken badkam met douche toilet

ƒ115 000,--

nr 56 4 kamerhoekflat op 1e verd Zonnige ligging op
Z O hoek met balkon en dakterras L vorm
woonkam (v h 2 kam) 2 slaapkamers keuken toilet

badkamer met douche

ƒ179.000,--

WEIMARWEG 7
Halfvnjstaand woonhuis met aan drie zijden tuin rustig

gelegen in het groene deel van Zandvoort Ruime
dubbele garage (c v verwarmd)
Indeling beg gr hal gang toilet L vormige
woonkamer met openslaande deuren naar achtertuin
keuken bijkeuken leverd overloop 3 slaapkamers
badkamer met ligbad apart 2e toilet balkon 2e verd
overloop zolderkamer zolderberging Rondom
dubbele beglazing C V -gas (combiketel) grondopp
509 m 2

ƒ 395 000,--

VAN SPEIJKSTRAAT 10A
Royale bovenwoning vlak bi| NS station en op
loopafstand van zee Ind entree trap hal L vormige

woonkamer met parketvloer moderne open keuken 2
slaapkamers met vaste wastafels toilet badkamer
met ligbad en aparte douche en wasmachine
aansluiting Balkon op het oosten met aluminium

schuifpui met dubbel glas en balkon op het westen
C V -gas warm water via de c v

ƒ159.000,--
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TJERK HIDDESSTRAAT 161
Fraai gelegen 2 kamerappartement op de 10e en
hoogste verdieping van goed onderhouden gebouw
DUINWIJCK met lift en parkeermogelijkheid op

eigen terrein

Indeling entree gang woonkamer (24 m2
) met zonnig

balkon zuid oost en open keuken badkamer met
douche en toilet slaapkamer (11 m2

) Fraai uitzicht

over zee duinen en dorp Direkt te aanvaarden
Voorschotbijdrage ƒ 275 p m incl c v

ƒ115 000,-

PARNASSIALAAN 4
Vrijstaande bungalow zonnig gelegen in rustige

groene omgeving Rondom tuin inpandige garage
Indeling entree hal L vormige living met parketvloer

en aluminium schuifpui naar terras op het zuiden met
open haard Ruime woonkamer met berging 2
slaapkamers met mbouwkasten Badkamer met bad
toilet bidet en wastafels Grote bevloerde vliering

Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing C V gas
Grondopp 581 m2

ƒ 550 000,™
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BURG V ALPHENSTR. 61/26
Royaal 4 kamerappartement (thans 3 kamers) op de
6e verdieping gelegen van gebouw Santhorst met
uitzicht over zee en duinen
Indeling entree gang toilet moderne badkamer met
ligbad keuken met toegang tot balkon op het zuiden
ruime woonkamer (32 m2

) en 2 royale slaapkamers
waarvan 1 met toegang tot balkon op het oosten
De flat is eventueel ook tijdelijk te huur Berging in het

souterrain Servicekosten ƒ 355 - incl c v

ƒ 175 000,-
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STATIONSSTRAAT 13

Luxe gerenoveerd woonhuis in centrum dorp nabij zee

en station

Indeling beg gr entree gang met toilet trapkast

L vormige woonkamer met lichte plavuizenvloer

zonnige erker zeer luxe woonkeuken met moderne
apparatuur berging keldertje achterplaats leverd
3 slaapkamers toilet badkamer met ligbad berging

2e verd modern gerenoveerd 2 kam appartement
met L vorm woonkamer m open keuken slaapkam
douche balkon Kunststof kozijnen en dubb glas zijn

aanwezig dienen door koper te worden geplaatst

CV gas combiketel Grondopp 101 m2

285.000,-

PASSAGE 3 FLAT 40
Ruime 3 kamerappartement op 8e verdieping gelegen
in goed onderhouden gebouw op steenworpafstand
van station zee en supermarkt Inbraak ongevoelige
flat 1 v m doodlopende balkons
Entree royale hal woonkamer met schitterend uitzicht

over dorp en duinen luxe keuken met inbouw
apparatuur 2 ruime slaapkamers moderne badkamer
met ligbad en wasmach aansluiting apart toilet

Berging op de begane grond Servicekosten
ƒ 380 - incl c v en water Eventueel garaqe te koop
ƒ15 000-

ƒ219 000,--

TJERK HIDDESSTRAAT 22
2-kamerflat aan de Noord Boulevard met uitzicht op
zee
Indeling entree toilet woonkamer met plavuizenvloer

(4 60 x 6 00) keuken (2 60 x 1 90) slaapkamer (2 55 x

2 50) badkamer met douche C V gas
(blokverwarmmg) Bijdrage Vereniging van Eigenaars

ƒ 220 - per maand Incl voorschot verwarming

ƒ112.500,--
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BOULEVARD PAULUS LOOT 43
Zeer royale vrijstaande villa met 2 garages aan
zuidboulevard event geschikt voor dubbele
bewoning Soust archiefkamer stookkelder
gastenverblijf met 2 slaapkamers keuken douche
toilet en woonkamer Beg gr entree/hal toilet kamer
(56 m 2

) schuifpui naar zonnig terras sip kam (25 m2
)

badkam m ligbad Miele keuken met app
bijkeuken leverd hal toilet Lwoonk (56 m2

) met
zonnig balkon en perfect zeezicht Bulthaup keuken
met app ruime sip k (25 m2

) badk ligbad 2e verd

parketvloer 2 sip kamers bergruimten Inhoud ca
1100m3 Kunststof kozijnen met dubb glas CV gas
Opp 703 m2

ƒ 975 000,--
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DR C A. GERKESTRAAT 30 RD
Royale bovenwoning vlak bij het centrum gelegen
Indeling entree trap leverd hal kamer en suite

voorzijkamer achterkamer keuken toilet badkamer
met ligbad en wastafel balkon 2e verd 1 kamer
grote zolder met mogelijkheid voor een kamer De 1e
verd heeft gaskachelverwarming Op de 2e verd is

een c v installatie gecombineerd met warm water
aangelegd

ƒ149.000,-

TROMPSTRAAT
Ruime 4 kamerflats met schitterend uitzicht over zee
Nr 7/5 op 3e verdieping Ruime L-vorm living (v h 2
kamers) met balkon en zeezicht badkamer met ligbad
en wastafel apart toil 2 slaapkamers w v 1 met
balkon

ƒ165 000,-

nr 7/8 op 4e tevens hoogste verdieping Royale
L vormige woonkamer (v h 2 kam ) badkamer met
lidbad toilet keuken 2 balkons

ƒ 169.000,--

lij: s8ïw - - sawa ->. z Ti^*3

bURG V. ALPHENSTRAAT 55/57
Zonnig gelegen flatgebouw met lift Uitzicht over zee
dorp en duinen
nr 57/1 3 kamerflat op 4e verd woonkamer 2
slaapkamers 2 balkons moderne keuken met appar
badkamer met douche toilet en wastafel Flat geheel
vv dubbele beglazing ƒ139 000,--

nr 57/9 4-kamerhoekflat op 3e verd ruime L-vorm
woonkamer (v h 2 kam ) 2 slaapkamers keuken
toilet badkamer met douche 2 balk ƒ159 000,--

nr 55/19 3 kamerflat op 7e verd Doorzonkamer (v h
2 kamers) mod keuken met appar 1 slaapkamer
mod witte badkamer 2 balkons fiwnnn

THORBECKESTRAAT 3 FLAT 8

Ruime maisonette in centrum dorp tegenover Casino
gelegen met zeezicht

Indeling 1e verd entree/hal toilet woonkamer met
balkon keuken 2e verd 2 slaapkamers badkamer
met douche en wastafel vaste kasten 3e verd

zolderberging mogelijkheid voor een kamer te

bereiken via vliezotrap

De woning verkeert in originele staat en v v

gaskachelverwarming Voorschotbijdrage ƒ 180 - p
mnd

ƒ198 000,--

KOSTVERLORENSTRAAT 89

Vrijstaande villa met praktijkruimte op gezellig punt

fraai aangelegde tuin fietsenschuur

Indeling beg gr hal toilet ruime praktijkruimte

keuken met eethoek bijkeuken woonkamer (35 m2
)

met parket en open haard zonneterras 1e verd 4

slaapkamers luxe badkam met bad/bidet/2e

toilet/dubb wast /douche Zolderberging Dubbele

beglazing Het pand verkeert in uitstekende staat van

onderhoud C V gas Grondopp 436 m2

ƒ498 000,--

.'—£=--*-

—

vP";T1L_-. —'j-a
.1 -

STATIONSPLEIN 17/21

2 kamerfl 5e etage in uitstekend onderhouden
flatgebouw LA MER Voorzien van lift Mooi uitzicht

over duinen en zee Centraal gelegen tegenover

station en nabij strand

Indeling entree toilet woonkamer m moderne open

keuken met inbouwapparatuur slaapkamer

badkamer met douche balkon Berging i h

sousterram Eigen c v gas gecombineerd met warm
water
Servicekosten ƒ 250 per maand

ƒ135 000,--

BREDERODESTRAAT 24
Halfvnjstaande ruim herenhuis in goede buurt gelegen
Ged kunststof kozijnen met dubb glas Indeling
beg gr entree met marmer gang toilet diepe
kelderkast ruime living (40 m 2

) met erker open haard
en parketvloer keuken bijkeuken en berging leverd
3 slaapkamers met mbouwkasten badkamer met
douche toilet en ruim balkon 2e verd 2 kamers
berging 3e verd ruime vliering C V gas Grondopp
110 m 2

ƒ265.000,-

DR C A GERKESTRAAT 16 ZW
Benedenwoning vlak bij het centrum gelegen
Indeling entree/gang hal royale doorzonkamer (9 40
x 3 20) moderne keuken 2 slaapkamers badkamer
met douche toilet en wasmachineaansluitmg Zonnige
achtertuin met 2 schuren achterom
Overname mogelijk van gaskachels en zonwering
Grondopp 269 m2

ƒ 165.000,-
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SCHUITENGAT NR 37
In RESIDENCE D ORANGE goed onderhouden zeer
ruime 3 kamer hoekflat met royaal balkon op het
zuiden op 2e verdieping in gebouw met lift

Indeling entree moderne keuken L-vormige
woonkamer (40 m2

) badkamer met ligbad apart toilet

ruime lichte slaapkamer (4 1 x 2 7)
Centraal gelegen 50 meter van zee en winkels
Oplevering in overleg Berging in het sousterram
Voorschotbijdrage ca ƒ 500 - per maand

ƒ195.000,--

TJERK HIDDESTRAAT 10/1

3 kamer hoekflat thans 2 kamerflat met balkon op 1e
verdieping gelegen met berging in het sousterram
(wasm aansluiting)

Indeling entree hal keuken slaapkamer met vaste
kastenwand moderne badkamer met ligbad toilet

royale woonkamer 40 m2
) met balkon

De flat wordt gestoffeerd aangeboden en is

gedeeltelijk voorzien van dubbel glas Servicekosten
ƒ304 incl voorschot verwarming

ƒ139 000,-

PARADIJSWEG 18
Royaal pand geschikt als pension
Indeling entree/gang toilet woonkamer met serre 2
slaapkamers openslaande deuren naar patio toilet

ruime woonkeuken grote kelder strijkkamer 2
douchekamers 3 kamers badkamer/ligbad/toilet 1e
verd overloop toilet/douche kamer met keukenblok
en openslaande deuren naar zeer royaal en zonnig
dakterras 4 kamers 2 balkons voor Totaal 12
kamers 4 badkamers en 2 toiletten

Huidige jaaropbrengst ca 50 000 -per jaar CV gas
en 2 gasboilers Grondopp 240 m2

ƒ375.000,--
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STATIONSPLEIN 9/11

Luxe 3 kamerappartement 1 00 m2 met eigen
parkeerplaats in het souterrain video door entry

systeem in modern flatgebouw uit 1988 op 5e
verdieping met ruim balkon/terras west
Indeling entree gang ruime living met uitzicht zee
luxe open keuken met inbouw apparatuur bijkeuken

2 royale slaapkamers luxe badkamer met ligbad

aparte douche wastafel Rondom hardhouten
kozijnen met dubbel glas Eigen c v combiketel
Berging in het sousterram
Voorschotbi|drage ca / 250 p m Direkt te

aanvaarden
ƒ 359 000,-
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BURG V FENEMAPLEIN 22/11
Royaal 4 kamerappartement op de 6e verdieping met
lift Fraai uitzicht over zee en dorp balkon oost en
balkon west centraal gelegent o v station en centrum
dorp Bruto opp 130 m2

Indeling hal zonnige woonkamer met open haard 3
royale slaapkamers keuken met apparatuur
badkamer met wastafel en ligbad apart toilet

Berging in het sousterram Voorschotbijdrage
ƒ 425 p m mol verwarming en water

ƒ 249 000,-

Mihr
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WILLEMSTRAAT 8

Een gezellig goed onderhouden woonhuis in rustige

straat in centrum dorp
Indeling entree/hal royale woonkamer (4 60 x 7 30)
met open haard moderne keuken nieuwe badkamer
met douche wastafel en toilet Zonnige achterplaats
achterom 1e verd 2 slaapkamers met wastafels
kleine vliering C V gas (combi ketel 1989)

ƒ 169.000,-

HAARLEMMERSTRAAT 90A
Halfvnjstaand woonhuis met voor- en achtertuin

fietsenschuur
Indeling beg gr gang voorkamer keuken
douche/toilet achterkamer 1e verd gang
voorkamer keuken douche/toilet achterkamer met
balkon 2e verd overloop voorzolder badkamer
achterkamer

N B de begane grond is verhuurd voor ƒ 375 -

maand Grondopp 82 m2

per

ƒ 195.000,--

BREDERODESTRAAT 31

Kantoorruimte op goede stand nabij centrum
Indeling centraal entree kantoor 50 m2 op 1e
verdieping gebruik van kitchenette geheel
gestoffeerd Telefoonaansluitingen aanwezig Direkt

beschikbaar

Huurprijs ƒ 675 - per maand exclusief energie
Huurtijd 1 of 2 jaar

ƒ675,-- p/m

FRANS ZWAANSTRAAT 64
Zeer zonnig gelegen VRIJSTAANDE
SEMI BUNGALOW met riant uitzicht over de
zuidduinen en over het Zwanenmeer
Indeling hal ruime entree toilet keuken met
inbouwapparatuur en wasmachmeaansluiting
bijkeuken alles met marmeren tegels kelder Royale
woonkamer met open haard schuifpui naar tuin

praktijkruimte (voorheen garage)

1e verd 2 grote en 2 kleine slaapkamers badkamer
met ligbad en 2e toilet Veel mbouwkasten Begane
grond voorzien van thermopane beglazing C V gas
Grondopp 464 m2

ƒ545.000,--

HOGEWEG 22 FLAT 5

3-kamerhoekflat op 1e verd van het gebouw
Westerduin gelegen in het centrum dorp en vlakbij

zee Het gebouw is voorzien van een lift

Indeling entree/hal toilet woonkamer met open
keuken met apparatuur (t w koelkast

4 pitskookplaat afzuigkap) balkon o h westen 2

slaapkamers badkamer met ligbad en
wasmachmeaansluiting Berging o d beg gr Eigen

c v installatie Warm water via de c v

Voorschotbijdrage ƒ137 p mnd

ƒ172 500,--
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THORBECKESTRAAT 54
ZUIDBOULEVARD 4 kamermaisonetle met 2
balcons en schitterend uitzicht op strand en zee
Indeling 1e verd entree/hal toilet woonkamer met
mogelijkh voor open haard balkon west met
PERFECT zeezicht keuken met inbouwapparatuur
2e verd 1 ruime slaapkamer aan zeezijde met balcon
west 2 slaapkamers badkamer met ligbad Het
appartement is voorzien van kunststof kozijnen met
dubbel glas Servicekosten ca ƒ 450 - p m incl

voorschot c v

ƒ249 000,--

KOSTVERLORENSTRAAT 96
Vrijstaande villa gelegen in het groene deel van
Zandvoort zomerhuis in de achtertuin Indel beg gr
entree hal woonkamer met openslaande deuren
open haard erker voorzijde erker zijkant half open
keuken bijkeuken berging 1e verd overloop 3
slaapkamers ieder met een balkon badkamer met 2e
toilet ligbad aparte douche bidet en wastafel 2e
verd 2 slaapkamers en berging Zomerhs
woonkamer open keuken slaapkamer douche toilet

Zeer diepe achtertuin C V gas met warm
watervoorziening grondopp 826 m2

Prijs n.o.t.k.

BREDERODESTRAAT 61

Vrijstaande villa vlak bij zee gelegen in goede staat van
onderhoud Royale zonnige tuin

Indeling beg gr entree/hal gang provisiekelder
toilet/douche ruime living met open haard erker en
serre voor en achter (tot 75 m 2

) ruime keuken
kantoorruimte 1e verd 2 woonunits met elk twee
kamers en keuken 1 douche/toilet 2 balkons 2e
verd L vormige kamer met keukenblok 3 kamers
toilet/douche Garage Grondopp 601 m 2

ƒ595.000,-

ZANDVOORTSELAAN 117 A
Uniek Zandvoorts woonhuis (een gedeelte van een
oude duinboerderij) oorspronkelijk gebouwd
omstreeks 1830 en in 1976 geheel gerenoveerd
Indeling entree toilet moderne keuken kamer met
vaste kast en wasm aansluiting zonnige woonkamer
met grenen vloer kelder 1e verd 1 ruime
slaapkamer bergkast moderne badkamer met
douche bergvlienng boven keuken Zonnige tuin van
ca 10 meter diep CV -gas 1980 combiketel
dakisolatie en dubb glas

ƒ159.000,--
NVM
MAKELAAR

WIJ WENSEN U VROLIJKE PAASDAGEN CEfLTE makelaar/ o.g.

a//urantiën

2042 PR Zandvoort
Jhr P N Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-12614
Fax 02507-20184
Ons kantoor is op vrijdag 17 april a s gesloten
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LENTE-SHOW van 14 t/m 25 april

ij Van Lent - OPEL - ZANDVOORT
STAP NU BINNEN VOOR
EXTRA VOORDEEL
Als u goed zaken wilt doen, dan
heeft u daarvoor het juiste moment
uitgekozen Want vanaf 14 t/m 25
april staat onze showroom in het

teken van business

En dat betekent profiteren

Profiteren van een ruime keus, van
professioneel advies, van perfekte

garantie en vooral van scherpe
prijzen

ZOVEEL KEUS ZAG U
NOG NOOIT BIJ ELKAAR
Kijken en vergelijken Dat geldt

natuurlijk vooral bij de aanschaf van
een auto Wel, wat dat betreft kunt u
uw ogen uitkijken bij ons Tijdens de
Opel Swing Show staat het

komplete
Opel-modellenprogramma voor u
klaar Inclusief de sportieve Corsa,
de spectaculaire Calibra, de Vectra,

de Omega en natuurlijk niet te

vergeten de veelbesproken Astra
Speciale aandacht tijdens de show
echter voor de Corsa Swing+, de

Astra GL 3-deurs en de Vectra
Fnsco We laten u even
voorgenieten De Corsa Swing+
beschikt standaard o a over getint

glas, een mtervalschakelaar op de
ruitewisser voor en achter,

stereo-mbouwset met 4 speakers
en antenne en van binnen uit

verstelbare buitenspiegels
De ruime Astra GL 3-deurs biedt u
o a een
inteneur-luchtrecirculatiesysteem

met mikrofilters, het

Dual-Function-display en een
stereo-mbouwset met antenne en 6
speakers

De Vectra Fnsco ten slotte heeft

centrale deurvergrendeling met
anti-diefstalsysteem, buitenspiegels

in de kleur van de karrossene, een in

delen neerklapbare achterbank,
speciale antracietkleunge bekleding

en nog veel en veel meer

EEN AANBOD DAT
KLINKT ALS EEN KLOK
U dacht dat u alles had gehad9

Maar er is nog meer Het is niet voor

niets business-time Als u tijdens

onze show uw auto laat taxeren,

geheel vrijblijvend uiteraard, dan
ontvangt u van ons de swingende
muziekcassette „There's no
business like showbusiness"
Helemaal gratis, maar wel zolang de
voorraad strekt Moet u zich even
voorstellen, die swingende sound
rechtstreeks uit de speakers van uw
nieuwe Corsa, uw Vectra of uw
Astra Neemt u van ons aan dat
klinkt als een klok

OPEL-FINANCIERING?
ZO GEREGELD!
Opel-financienng is net als een Opel
Op maat voor u gemaakt Of u nu
koopt of least, voor een Corsa of

een Vectra kiest Hoeveel
kilometers per jaar u ook rijdt, wij

doen u een aanbod dat u
gewoonweg niet kunt laten lopen
Maar ja, het is dan ook maar een
keer business-time Kom daarom
vanaf 14 april naar onze showroom
en laat uw huidige auto taxeren
Tien tegen een dat we daarna zaken
doen

DRIE MILJOEN AUDI'S 100:
trendsetter in de bescherming tegen roest

Autobedrijf Zandvoort b.v.

Kamerlingh Onnesstraat 23
2041 CB ZANDVOORT

Tel 02507-14580 FAX 02507-17434
Geopend maandag t/m vrijdag 7 30 tot 17 00 uur

Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7 30 tot 1 7 00 uur

FORD SCORPIO
DOORDACHT EN VERANTWOORD ONTWERP

Leusden, 3 april 1992 - De vierde

generatie Audi 100 werd begin 1991
op de Nederlandse markt
geïntroduceerd en realiseerde

onmiddellijk de steilste

aanloopcurve in de geschiedenis
van de Audi-fabneken Sinds het

begin van de Audi-100 produktie 24
jaar geleden, verlieten inmiddels

meer dan drie miljoen Audi's 100 de
fabriek te Neckarsulm De
jubileum-auto, een Audi 100 quattro

in knstalzilver metallic en voorzien
van een sterke V6-motor met een
vermogen van 128 kW (174 pk)

werd op 17 maart 1992 gebouwd
Na de voorstelling van de eerste

Audi 1 00 in 1 968 met een motor met
naar keuze 59 kW (80 pk), 66 kW
(90 pk), of 74 kW (100 pk),

Doordacht ontwerp. Ingebouwd in

elke nieuwe Scorpio.

Met een hoge mate van veiligheid

door kreukelzones voor en achter,

schokbestendige bumpers,
stuurwiel met schokabsorberende
vulling en een brandstofpomp met
een veiligheidsschakelaar die de
brandstoftoevoer stopt in geval van
een aanrijding (alleen

benzmemodellen)
De zekerheid van Ford's
geavanceerde electronische

anti-blokkeer remsysteem en
stuurbekrachtiging is standaard op
de Scorpio Standaard op Ghia en
optie op GLX is de elektrische

kunststof en andere materialen
zoals recyclebare metalen, textiel en
plastics Alle kunststoffen compo-
nenten van meer dan 1 00 gram kun-
nen worden hergebruikt In totaal

kan ongeveer 83% van het eigen ge-
wicht van de nieuwe Scorpio effi-

ciënt worden hergebruikt Het doel is

om dit percentage nog verder te ver-

hogen
Onze zorg voor het milieu is ook
merkbaar in onze produktie
faciliteiten, waar we er alles aan
doen om schadelijke effecten terug

te dringen Wij hergebruiken bij

voorbeeld alumimumafval en vijlsel

dat ontstaat bij het bewerken en

presenteerde Audi AG al een jaar

later tijdens de I A A in Frankfurt,

de Audi 100 Coupe S Dit was een
elegante, sportieve auto met een
motorvermogen van 85 kW (115 pk)

en een topsnelheid van 185 km/u
In augustus 1976 toonde Audi in

Luxemburg de tweede generatie

Audi 100

Van de voorganger, model 'C1 in

fabnekstermen, had men tot op dat
moment al meer dan 800 000 stuks
geproduceerd

In de 'nieuwe' Audi 100
presenteerde men een
bijzonderheid de eerste vijfcilinder

benzinemotor (met een vermogen
van 101 kW/136 pk)

Deze noviteit in de motorenproduk-
tie viel op door een verbeterde mo-
torloop en een relatief gering brand-
stofverbruik

In 1977 rolde de eerste Audi 100
Avant van de band en nog in

hetzelfde jaar werd de miljoenste

Audi 100 geproduceerd, een Audi
100 Avant 5E Na talrijke

modelwijzigingen presenteerde Audi
in augustus 1982 een volledig

nieuwe Audi 1 00-generatie Deze
serie viel vooral op door een
luchtweerstandsnorm van 0,3, lage
verbruikscijfers en de toepassing
van roestbestendige en
gewichtbesparende materialen

In oktober 1984 vierde Audi het
jubileum van de twee miljoenste

Audi 100 en in september 1985 kon
Audi opn euw tijdens de I A A een
belangrijke produktontwikkelmg
openbaren de volledig verzinkte

carrosserie voor de Audi 100, Audi
100 Avant en Audi 200 Bij deze
modellen pasten Audi ingenieurs

voor het eerst in sene-produktie
carrosserieën toe die bestonden uit

aan beide zijden elektrolytisch

verzinkt, of gegalvaniseerd
plaatstaal

Met deze maatregel werd een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
verlenging van de levensduur van de
auto Voor de kopers van een
dergelijke Audi 1 00 of Audi 200 werd
een garantie van tien jaar tegen het

doorroesten van de carrosserie van
binnenuit doorgevoerd

Eind 1990 begon Audi, met de
persintroductie van de nieuwe Audi
100, met een complete
transformatie van het Audi
modelprogramma Vanaf dat
moment zijn in Neckarsulm behalve
de Audi 1 00, ook de sportieve Audi
S4 en de Audi V8 gemaakt In de
fabriek te Neckarsulm heeft Audi
totaal in 1991 zo'n 144 300 Audi's

geproduceerd, waaronder zo'n
140 900 Audi 100 s In 1991 werden
nog eens 25 300 Audi's 100 in de
andere Audifabnek in Ingolstadt

gebouwd

PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG.

uw Peugeot dealer:

1/7VERSTEEGE,

Pakveldstraat 21,

Postbus 126

2040 AC Zandvoort
tel. 02507-12345

voorruitverwarmmq en mistlampen
voor Nog meer veiligheid door het
grafische controlepaneel op GLX en
Ghia en een waarschuwingszoemer
voor nog brandende verlichting

Ten slotte is elke Scorpio voorzien
van centrale portiervergrendeling,
met als nieuwe functie dubbele
vergrendeling Hierdoor kan de deur
niet meer van binnen worden
geopend nadat de ruit is ingeslagen
Een alarmsysteem met
volumedetectie (optie op CLX)
wordt geactiveerd als de auto wordt
afgesloten

Verantwoord ontwerp, gaat verder
dan de veiligheid die zo
kenmerkend is voor de Scorpio.
Daarom besteedt Ford zoveel
aandacht aan autorecycling.

De nieuwe Scorpio bestaat voor
45% uit staal, 19% gegoten ijzeren

delen, 4% aluminium, 4% elektrische
Tiotoren en bedradingen, 6% recy-
clebare vloeistoffen en 22%

gieten van de componenten, en
hebben een biologisch

reimgingssysteem geïnstalleerd

voor afvalwater in onze fabriek in

Bordeaux
Het vulmateriaal voor de stoelen in

de Scorpio is volledig CFK vrij en wij

hebben een proces ontwikkeld om
C02 te onttrekken aan de
atmosfeer en te gebruiken als

vulgas bij de fabricage van de
zitelementen Alle hulpvloeistoffen

die gebruikt worden bij het in de
vorm persen van de zitelementen
zijn op waterbasis De
hitteschermen zijn gewijzigd en
bestaan nu uit een geheel aluminium
constructie die 100% kan worden
hergebruikt, in tegenstelling tot de
voorheen toegepaste systemen van
glas en ceramische fibers, waarbij

het heel moeilijk was het aluminium
terug te winnen
De nieuwe Scorpio, een
doordachte en verantwoorde
keuze.

DE DIXIE EEN PEUGEOT 106 MET EEN VROLIJKE NOOT
In het kader van de april aktiviteiten

van Peugeot wordt, naast een
aantal bestaande speciale modellen
van de 205, 309 en 405, de Peugeot
106 in DIXIE uitvoering op de markt
gebracht Het betreft een
gelimiteerde serie van 700 stuks
Als basis voor de DIXIE werd de 1 06
XN gekozen De auto heeft een 1 1

liter benzine-injektie motor van 60
DIN pk (44,1 CEE kw) met drie-weg
katalysator en Lambda-sonde die

naar keuze gekoppeld kan worden
aan een 4- of een 5-versnellmgsbak
De DIXIE wordt standaard uitgerust

met een geluidsinstallatie bestaande
uit een Blaupunkt Melbourne
radiocassettespeler met KeyCard
beveiliging, antenne, 'wee
luidspeakers en complete
bedrading
Verder is de DIXIE, in vergelijking

met de XN-uitvoenng, voorzien van
brede stootstrips op de flanken en
een set luxe vloermatten

Het DIXIE logo is terug te vinden op
de portieren, de achterklep en op de
velours matten voor

De prijs van de DIXIE is dezelfde als

dievandeXNtw ƒ21 150,-voorde
4-bak en ƒ 21 650,- voor de 5-bak,

en biedt de cliënt een voordeel van

ƒ 1 000,-

Bij 0ïis^rid^

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT bbbb

Aan de kinderen

hebt u geen kind,

deze Pasen, want ook de

paashaas is bij ons van de

partij. Dat wordt eieren

zoeken!

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT B.V.
Kam. Onnesstraat 23

tel. 14580

Als u met Pasen

bij ons uw huidige

auto laat taxeren,

krijgt u een feestelijk

chocolade-ei cadeau.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT B.V.
Kam. Onnesstraat 23

tel. 14580

Wie met de

paasdagen een

kentekenklare Fiat

koopt, betaalt pas in

1993. Vraagt u even naar

de gunstige vooiwaarden?

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT B.V.
Kam. Onnesstraat 23

tel. 14580

BBEfB

Bij elke occasion

die u nu koopt, krijgt

'

u maar liefst één heel

jaar garantie!

We vertellen u graag alles

over de voorwaarden.

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT B.V.
Kam. Onnesstraat 23

tel. 14580

Voor alle

kopers

van een

Peugeot

300/405/

605
een KAD0-

CHEQUE

t.w.v. 500,

van Vroom

Dreesmann

KADO

e
OPEL

21 van lent opel

SsSiiiiÉiiiÉliiÉSS

Kam Onnesstraat 15 2041 CB Zandvoort

Telefoon 02507-1 5346

Audi

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

tel. 02507 - 14565

Curiestraat 10, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL. SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-16646
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Burg. van Alphenstraat 57/23: Goed onderh. tweekam.app.
op 8e et., balkon zuid/oost. Ind. entree, ha, woonk. met
parketvloer, slaapk., douche/toilet, moderne keuken met
inb.app., serv.k. ƒ200,- p.m. Vr.pr. ƒ125.000,- k.k.

Stationsstraat 10a, Bovenwoning in centrum. Ind. entree,

gang, woonk. (28 m 2
), 2 slaapk., moderne keuken, badk. met

ligbad en wastafel, apart toilet, cv. Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

Patrijzenstraat: Driekam.app. op 2e etage. Uitzicht over
duinen. Ind. ruime hal, toilet, eetkeuken met inb.app., woonk.
met balkon zuid, 2 slaapk., balkon noord, badk. met douche en
wastafel. Grotendeels v.v. thermopane begl. en kunststof
kozijnen, cv. Serv.k. ƒ307,- p.m. Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

Diaconiehuisstraat 38 I: Appartement met tuin zuid. Ind.

souterrain: kamer met keukenblok, douche, toilet, trap naar
tuin. Beg.gr. entree, hal, slaapk., woonk. met open haard,

keuken, badk. met wastafel, douche en toilet, cv. Vr.pr.

ƒ133.000,- k.k.

Hogeweg 62/13: Tweekamerapp op 3e en 4e et. Eigen
parkeerplaats. Ind. 3e et. entree, hal, toilet, woonk. met
moderne open keuken, 4e et. slaapk., bergkast, badkamer,
balkon, serv.k. ƒ109,- p.m. Vr.pr. ƒ139.000,- k.k.

Swaluestraat 26d: Driekam. maisonnette op 1e en 2e et. Ind.

1e et. woonk. met balkon, keuken, toilet, trapkast. 2e et. badk.
met douche, toilet en wastafel, 2 slaapk., cv. Serv.k. ƒ 55,- p.m.
Vr.pr. ƒ142.500,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 145: Driekam. op 9e et. (thans 2-kam.app.).
Uitzicht over zee en duinen. Ind. entree, hal, toilet, gr. L-vormige
woonk. met kunststof schuifpui, balkon zuidoost, open keuken
met eetbar, badk. met ligbad en wastafel, slaapk. Vr.pr.

ƒ149.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 61/2: Luxe driekamperapp. (vh4) op 1

et. Ind. hal, gang, toilet, woonk. moderne keuken met inb.app.,

2 slaapk., badk. met ligbad en wastafel. Serv.k. ƒ334,- p.m.
Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.

Leeuwerikenstraat 14/4: Driekamerapp. (vh 4) op 4e et. met
groot balkon op zuiden. Ind. hal, woonk., 2 slaapk. met vaste
kasten, keuken met inb.app., toilet, badk. met douche en
wastafel, cv., keuken met inb.app., toillet, badk. met douche en
wastafel, cv. serv.k. ƒ 425,- p.m. Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k. Garage
ƒ 15.000,- k.k. ,

Stationsplein 17/22: Driekam.app. op 5e et., balkon oost. Ind.

entree, hal, woonk., open keuken met inb.app., 2 slaapk., toilet,

badk. met douche en wastafel, cv. Serv.k. ƒ 250,- p.m. Privé

parkeerpl. Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.

Karel Doormanstraat 10/2: Onder architectuur verbouwd
vierkam.app. op 1e et. van recent gerenoveerd flatgebouw.
Uitzicht op zee. Ind. entree, ruime hal, grote woonk., 2 slaapk.,

moderne badk. met zeer excl. sanitair, licht houten keuken met
granieten aanrecht en inb.app., aangrenzende eetkamer,
balkon zuid-west. De verbouwing v.h. app. is vergevorderd
doch moet nog worden voltooid. Inpandige garage. Serv.k.

ƒ240,- p.m. Vr.pr. ƒ189.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 7/2: Driekam.app. (vh 4) op 1e et. Ind.

entree, hal, toilet, L-vormige woonk., 2 slaapk., keuken, badk.
Serv.k. ƒ425,- p.m. Vr.pr. ƒ205.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 19/2: Vierkam.app. op 1e et. uitzicht

op zee. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met open haard, keuken,
3 slaapk., badk. met ligbd en wastafel. Serv.k. ƒ425,- p.m.
Vr.pr. ƒ210.000,- k.k.

Hogeweg 22/1: Zeer luxe verbouwd tweekam.app. (vh 3) op 1e
et. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand, luxe open
keuken met inb. app., badk. met bad/douche en dubbele
wastafel, slaapkamer, cv. Serv.k. ƒ137,- p.m. Vr.pr.

ƒ215.000,- k.k.

Burg, van Fenemaplein 16/3: Driekam.app. (vh 4) op 2e et.,

uitzicht op zee, balkon oost en west. Ind. entree, hal, L-vormige
woonk., 2 slaapk., toilet, badk. met ligbad, moderne witte

keuken met inb.app. Serv.k. ƒ 425,- p.m. Vr.pr. ƒ 242.000,- k.k.

De Favaugeplein 21/27: Schitterend gelegen 2 kam.app. op 5e
et. met uitzicht op zee. Balkon zuid. Ind. entree, hal met
marmeren vloer, slaapk., badk. met douche, toilet, wastafel,

woonk. open keuken met inb.app. Het appartement is luxe

verbouwd. Serv.k. ƒ350,- p.m. Vr.pr. ƒ245.000,- k.k.

Cort. van de Lindenstraat 2/30: Vierkamermaisonnette op 3e
en 4e et. balkons aan westzijde. Ind. 3e et. hal, gang, toilet,

woonk. met marmeren vloer en open haard, luxe open keuken
met inb.app., 4e et. 3 slaapk., luxe badk. met dubb. wastafel,

ligbad en apart toilet, cv. serv.k. ƒ417,- p.m.
Vr.pr. ƒ249.000,- k.k.

Thorbeckestraat 3/2: Luxe verbouwde maisonnette. Ind. 1e et.

entree, doorzonkamer met marmeren vloer en spiegelwand,
open haard, vloerverwarming, open keuken met inb.app., toilet,

2e et. 2 slaapk., badk. met ligbad en 2e toilet, zolder: via

vlizotrap zolderk. met kastenwand, dakterras. Serv.k. ƒ 185,-

p.m. Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

Stationsplein 15/1: Driekam.app. op 1e et. in luxe

app.complex. Inpandige garage en bergingen, ind. entree , hal,

gang, toilet, 2 slaapk., woonk. met open luxe keuken (60 m2
),

badk. met ligbad en wastafel. Ruim terras op westen (16 m2
),

balkon oost. Serv.k. ƒ231,- p.m. Vr.pr. ƒ395.000,- k.k.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantién

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 */Fax 02507-17596

Dr. J. G. Mezgerstraat 133: Schitterend penthouse op 3e etage
met 2 garages. Ind. entree, hal, woonk. (6,2x13,1 m) met open
haard, luxe open keuken met inb.app., washok, 3 slaapk., luxe

badk. met ligbad, douche en dubb. wastafel, toilet. Groot
dakterras, cv. Serv.k. ƒ485,- p.m. Vr.pr. ƒ650.000,- k.k.

Paradijsweg 2A: Vrijst. karakteristieke woning. Ind. entree, hal,

toilet, woonk. met open haard, open keuken met inb.app. 1e et.

slaapk., badk. met ligbad en tweede toilet, vliering, cv. De
woning is geschikt voor 1 en 2 persoonshuishoudens. Vr.pr.

ƒ195.000,- k.k.

Brederodestraat 54: Karakteristieke twee onder een
kapwoning. Ind. hal, toilet/douche, woonkamer (30 m 2

), keuken
met inb.app., 1e et. 3 slaapk. met wastafel, 2e et. zolder, cv.
Vr.pr. ƒ249.000,- k.k.

Jan Snijerplein 6: Halfvrijst. woonhuis in centrum. Bouwjaar
1978. Ind. souterrain: 2 kamers, beg.gr. entree, hal, toilet,

woonk. met open keuken (inb.app.), bijkeuken, terras.

Plavuizenvloer over gehele beg. grond. 1e et. badk. met ligbad,

toilet en wastafel, 3 slaapk., vliering, cv. tuin zuidoost. Vr.pr.

ƒ295.000,- k.k.

Thorbeckestraat 42: Ruime tussenwoning nabij strand,

geschikt voor zomerverhuur. Ind. beg.gr. 3 slaapk. met
wastafel, badk. met douche en toilet. 2e toilet. 1e et. hal, gang,
toilet, woonk. met open haard en parket, luxe keuken met
inb.app., balkon voor en achter. 2e et. gang, 3 slaapk. met
wastafel, badk. met douche en toilet, balkon voor en achter. 3e
et. 2 slaapk. met wastafel. Parkeergelegenheid voor 3 auto's.

Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.

Hogeweg 58: Vrijst. karakteristiek woonhuis met garage.
Geschikt voor verhuur. Ind. souterrain: hal, gang, toilet, woonk.,
eetkeuken, 3 slaapk., badk. met douche en bad. Beg.' gr. hal,

gang, toilet, woonk., eetkeuken, 3 slaapk., badk. met douche,
2e et. zolder (10x14 m). Vr.pr. ƒ350.000,- k.k.

Kostverlorenstraat 6: Twee-onder-een-kapwoning met serre
en garage. Ind. beg. gr. hal, woonk. met open haard (60m 2

),

zitkamer, keuken met inb.app., souterrain: hal, slaapk., toilet,

stookhok, keuken, hobbyruimte, douche. 1e et. badk. met bad,
douche en wastafel, toilet, 3 slaapk., cv. Tuin zuid, 2 balkons.
Vr.pr. ƒ485.000,- k.k.

Kennemerweg 3: Moderne villa met inpandig zwembad.
Dubbele garage. Bouwj. 1974. Opp. 3.735 m 2

. Ind.. et. entree,

hal, garderobe met powder room en toilet, lichte woon-, eet- en
studieruimte die door niveauverschillen van elkaar worden
onderscheiden. Open keuken die door de open haard vrijwel

geheel aan het zicht wordt onttrokken. Totale opp. 130 m 2
.

Terras op zuiden (80 m 2
). Vide: slaapruimte (44 m2

) met
aangrenzende badkamer en aparte douche/toilet,

garderoberuimte, beg. gr. groot verwarmd zwembad v.v. bar en
open haard, schuifpui naar terras, 2 slaapk., ieder met eigen
badk., wijnkelder, cv. Vr:pr. ƒ1.350.000,-.

zoeken medewerk(st)ers
e een aardig woordje over de

grens spreken.
Stel u wilt een zakenrelatie in New
York spreken, maar u heeft het tele-

foonnummer niet. U wilt bellen met

bekenden in het verre buitenland,

maar alle verbindingen zijn plotseling verbroken. Of mis-

schien wilt u, op vakantie in Frankrijk, telefoneren met het

thuisfront en betalen met uw creditcard.

In deze en nog veel meer gevallen komt u terecht bij de

afdeling Teleplus van PTT Telecom. Deze afdeling zorgt

voor telefonische bemiddeling tussen klanten in Nederland

en het buitenland. Maar Teleplus doet meer. Zo kunnen

doven en slechthorenden hier terecht voor gesprekken

met behulp van een beeldtelefoon. Een andere service

die Teleplus biedt, is "Nederland-direct", de zogenaamde

collect-call.

Het is een zeer dynamische afdeling, waar gevolgen van

grote gebeurtenissen in de wereld direct te merken zijn.

Zonder overdrijving kunnen we zeggen dat het misschien

wel een van de meest internationale afdelingen van PTT
Telecom is. In ieder geval is het een zeer veelzijdige.

Teleplus, gevestigd aan de Spuistraat in Amsterdam, is

24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar (dit jaar zelfs

366 dagen). Overdag zitten er zo'n 90 operators, die de

klanten helpen. In de nacht zijn dat er circa 10; in totaal

telt Teleplus 350 medewerkers.

Part-time operator
bij Teleplus

Gezocht: part-time operators

U behandelt alle aanvragen voor nationale en internationale

telefoongesprekken en brengt, met behulp van geautomati-

seerde systemen, de verbindingen tot stand. Daarnaast

geeft u informatie over buitenlandse telefoonnummers en

tarieven en wikkelt u het teksttelefoonverkeer af. Een heel

afwisselende baan, waarin u de ene keer contact heeft

met Tokyo of Santiago, dan weer met Oude Pekela of

Maastricht.

U werkt part-time, 20 uur per week (maximaal 4 uur per

dag). Uw werktijden zijn volgens een vast rooster, waarbij u

ook rekening moet houden met avond-, nacht- en weekend-,

diensten. Uiteraard ontvangt u, naast een aantrekkelijk

salaris, een toeslag voor het werken op onregelmatige tijden.

Service staat bij u centraal

Want op dat gebied heeft PTT Telecom een naam hoog

te houden. Uw opleiding is maximaal op HAVO-/MBO-

niveau met een talenpakket. U spreekt

dan ook een aardig woordje over

de grens: minimaal Frans, Duits en

Engels. Maar wanneer u daarnaast

nog andere talen beheerst, bent u voor ons extra interes-

sant. U kunt goed zelfstandig werken, maar samenwerken

met collega's gaat u ook goed af. Een flinke dosis stress-

bestendigheid en improvisatietalent zijn verder belangrijk,

evenals een klantgerichte instelling en enige kennis van

automatisering. Uw contactuele vaardigheden zijn uiter-

aard van hoog niveau.

Interesse? Reageer snel!

Heeft u belangstelling voor een afwisselende part-time

baan met de wereld als werkterrein? Dan kunt u voor

meer informatie bellen met mevrouw P. Beentjes, tele-

foon (020) 674 32 04.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen. 10 dagen richten

aan PTT Telecom district Amsterdam, t.a.v. mevrouw

J.C.M. Overmars, Postbus 50500, 1007 DA Amsterdam.
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'Wie niet horen wil, moet voelen'

Politie pakt de
horeca hard aan
ZANDVOORT - De politie heeft woensdag dertien horeca-ex-

ploitanten bekeurd omdat ze hun deuren te lang open hielden.
Café's zonder vergunning moeten om een uur dicht, bij die met
vergunning mag tot drie uur getapt worden.

"Elkjaar gaat de politie de horeca-
gelegenheden langs, om te controle-
ren of de exploitanten in het bezit

zijn van de vereiste papieren", stelt

politievoorlichter Hans Konijn. En
elk jaar is dat bij een aantal zaken
niet in orde. De politie krijgt daar
weleens genoeg van. Vandaar dat we
dit jaar het 'Wie niet horen moet
maar voelen' beleid hanteren."
Volgens de regels moeten de hore-

cagelegenheden om een uur 's

nachts dicht gaan. Echter met ver-

gunning mogen de Zandvoortse eta-

blissementen tot drie uur open blij-

ven. Sommige eigenaars van bars
nemen het hier niet zo nauw mee en
vergeten de vergunning aan te vra-

gen. "Vorig jaar liep de politie con-
stant achter bepaalde eigenaars die
geen vergunning hadden, aan. Dit
jaar zijn we wat strenger. We hebben
de exploitanten wel een week of twee
geleden schriftelijk herinnerd aan
het aanvragen van de vergunning,
maar degenen die woensdag niet in

het bezit waren van de papieren, kre-

gen een boete van vijftig gulden",
aldus Konijn. Behalve een boete ont-

vingen de ondernemers ook een aan-
vraagformulier om de vergunning
alsnog aan te vragen.
De ondernemers moeten elk jaar

per 1 januari een terrasvergunning
en per 1 april een ontheffingsvergun-

(ADVERTENTIES)

KAMPIOEN?
ZATERDAG 25
APRIL KAN HET
GEBÉUREN,
14.30 UUR
TERREIN

BiNNENCIRCUIT.
OÖKU BENT
DAARBIJ

UITGENODIGD!

^voqr een

goedjfeest
DE AMSTERDAMSE FEESTREGELS

VOOR KONINGINNEDAG

f De opbouw van de vrijmarkt mag ..

niet eerder beginnen dan woensdag-

avond 29 april om 24.00 uur. Donder- ^

: dagavond 30 april om 2I.00 uur moe-

ten de standplaatsen ontruimd zijn.

L Iedereen mag eten en alcoholvrije

dranken verkopen. Alléén horeca-

bedrijven mogen met vergunning op

straat alcoholverkopen.: .

3 ledereen mag onversterkte muziek

maken. Versterkte muziek maken of

het plaatsen van een podium of tent

mag alleen met een vergunning.

De politie zal letten op

de naleving van deze regels

Meer informatie:

Voorlichtingscentrum

- Gemeente Amsterdam

(020)624 II II

B Waterstanden H
HW LW HW LW
08.05 03.51 20.29 16.05

08.55 04.26 21.25 16.34

10.16 04.55 22.24 17.24

11.25 05.56 --.-- 18.35

00.24 06.54 12.54 20.04
01.30 08.14 13.50 21.24
02.15 09.35 14.25 22.36
02.45 10.25 15.06 23.26

03.22 11.26 15.35 23.54

Datum
23 apr
24 apr
25 apr
26 apr
27 apr
28 apr
29 apr
30 apr
1 mei
Maanstanden:
LK vrijd. 24 apr. 21 .41 u.

Doodtij 25 apr. 22.24 u. NAP+35cm

ning van de sluitingstijd aanvragen.
De meesten gaan hiertoe pas in het
voorjaar over, als de toeristen-

stroom zich aandient.

Afspraken
Pred Paap, voorzitter van de Ko-

ninklijke Horeca Nederland, afde-

ling Zandvoort, zegt over de actie:

"Enerzijds ben ik er blij mee, want
controle moet er zijn. Maar ander-
zijds verbaast de actie mij, want ik

dacht dat we duidelijke afspraken
gemaakt hadden." Volgens de onder-
nemer had de horeca met de politie

afgesproken dat de vergunningen
dit jaar automatisch verlengd wor-
den. "We voeren daar al jarenlang
gesprekken over. Dan denk je dat
het automatisch geregeld is, maar
nee hoor. Maar goed, we zullen wel
weer opnieuw om de tafel gaan zit-

ten met de politie," verzucht Paap.
Zelf heeft hij, als eigenaar van café

Koper, maandag pas een verzoek tot

een ontheffingsvergunning inge-

diend. Paap zegt ook geen schrijven
van de politie te hebben ontvangen,
waarin hij herinnerd werd aan het
verstrijken van zijn vergunning.
Voorlichter Konijn denkt dat 'de

wens van de horeca de vader van de
gedachte was'. "Er is wel gesproken
over het automatisch verlengen van
die vergunning, maar dat is nooit
afgesproken. Het is ook niet te doen.
In de horeca in Zandvoort is een
enorme wisseling. Sommige zaken
bestaan het ene jaar nog wel, het
andere jaar niet meer. En de een wil
het ene jaar dit en het andere jaar
weer dat. Als we de vergunningen
automatisch verlengen, krijgen we
teveel problemen."

• Sommige gas-
ten kozen de
stoep in plaats

van het terras, tij-

dens het Paas-
weekeinde. Het is

de vraag of dat

kwam door de
drukte, of door-

dat ze geen geld

wilden spende-
ren aan een con-
sumptie. Volgens
Fred Paap was de
koopkracht dit

jaar minder hoog.

Foto: Bram Stijnen

Zandvoort verwerkt Paasdrukte goed
ZANDVOORT - Zandvoort mag niet klagen over het aantal

bezoekers, tijdens het Paasweekeinde. Politie en horeca zijn het
eens: het was druk, maar niet te druk.

"We hebben het leuk gehad", zo vat politievoorlichter Hans Konijn de
werkzaamheden van de politie tijdens de Paasdagen samen. Zandvoort liep

behoorlijk vol tijdens de mooie Paasdagen, maar er ontstonden geen zware
incidenten.
Om de drukte op te vangen kreeg de Zandvoortse politie ondersteuning

van collega's vanuit korpsen uit Haarlemmermeer en Heemstede. Overdag
werden er vijf extra mensen aan de buitenwacht toegevoegd en 's nachts en
's avonds twee. De extra drukte was dit jaar goed in de hand te houden. "Er
kwamen geen speciale incidenten voor. Wel was er meer overlast van snor-

en bromfietsen en werd er vaker geparkeerd buiten de meters. We hebben
dan ook meer bonnen uitgedeeld en wielklemmen aangebracht, dan tijdens

normale dagen", vertelt politievoorlichter Hans Konijn.
Het gevolg van het aanbrengen van die klemmen en het uitschrijven van

boetes is dat de politie ook meer administratieve handelingen te verwerken
kreeg. "Die extra mensen hebben we dan ook nodig", licht Konijn toe. Een
ander aandachtspunt van de politie was en blijft het in de gaten houden van
het inbreken in auto's. Het Zandvoortse politiekorps telt ongeveer vijftig

medewerkers, waarvan er 35 de straat op gaan. Op de drukke dagen wordt
het aantal politieagenten in executieve (= de buitendienst) dienst uitgebreid
met collega's uit andere korpsen.
De horeca is tevreden over het aantal bezoekers. "Het weer was goed en

het was druk. Alleen jammer dat de koopkracht niet erg hoog was", aldus
Fred Paap van café Koper.

wEzmmËËm

Malestripper
..Bijdit werk heb je psycholo- *%
gisch inzicht nodig", zegt vS
Rinny de Malestripper. „Een verle

gen meisje benader je anders dan
een brutale vrouw". Deze week in

de rubriek Achter de Schermen.

In de lucht
Zeilvliegen is 'vrijen met de Q,
wind'. In de Pyreneeën moet *$
je echter uitkijken voor adelaars,

waarschuwt Ad den Hollander. Een
rolschaatser of skateboarder staat

dichter bij de grond. Te dicht soms.
Dat leidt lot botbreuken. Meer hier-

over op de ATV-pagina: niet alleen

voor hoogvliegers.

Bezorging: tel. 17166
Advertenties: tel. 17166
Redactie: tel. 18648

I

Autokraker
ZANDVOORT - De politie hield in

de nacht van zondag op maandag
een 20-jarige Amsterdammer aan die

zich verdacht ophield bij een open
gebroken auto, rond half vier. Nade-
re inspectie van de agenten leverde
de wetenschap op dat de verbin-
dingsdraden van het contactslot van
de auto waren doorverbonden. De
Amsterdammer werd in de cel gezet.

Dinsdag konden twee mededaders,
eveneens afkomstig uit Amsterdam,
worden aangehouden. Ook zij wer-
den in de cel gezet.

Mededeling
In verband met Koninginnedag
verschijnt het Zandvoorts
Nieuwsblad in plaats van donder-
dag 30 april op woensdag 29
april. Wij verzoeken u uw adver-
tentiemateriaal uiterlijk maandag
27 april om 17 uur aan te leveren
en uw redactiekopij uiterlijk maan-
dag 27 april om 15 uur op ons
kantoor in Zandvoort.

Redactie en hoofd commercie
Weekmedia

ZandvoorterDouwe Wijnalda uitstekende tweede

Debby Schreuder wint Talentenshow
ZANDVOORT - De twintigja-

rige zangeres Debby Schreu-
der uit Alphen aan de Rijn is

winnares geworden van de gro-
te Talentenshow, georgani-
seerd door Luuk Hasselman
Productions en het Zandvoorts
Nieuwsblad. Tijdens de show
in Circus Zandvoort, vorige
week donderdagavond, werd
de Zandvoortse zanger/gitarist
Douwe Wijnalda tweede. Der-
de werd zanger Ruud Oude-
jans uit Purmerend.

Debby trad donderdagavond in

Circus Zandvoort als een van de
laatsten, van de in totaal elf kandida-
ten, op en maakte meteen veel in-

druk op het publiek. Na drie zang-
nummers lag de zaal aan haar voe-
ten. Ook al was de jonge zangeres
nog wat onervaren, de jury was het
helemaal eens met het oordeel van
het publiek. Met name om haar
stemgeluid en techniek. Zonder aar-

zelen werd Debby gekozen als win-
nares van de Talentenshow, wat
haar een fraaie beker en een platen-
contract opleverde. De zangeres was

vrijwel sprakeloos. „De nacht er-

voor was ik ziek van de zenuwen, ik

kon absoluut niet slapen. En dan is

het natuurlijk wel heel leuk als je

toch nog wint". Het was niet het
eerste succes van Debby. Reeds vier

keer kwam zij in een finale terecht,

alle keren won zij.

Ingehouden
Met een enkel punt verschil ein-

digde de Zandvoorter Douwe Wij-
nalda nèt achter haar. Maar daar
was hij juist erg blij mee. „Ik ging op
voor de tweede plaats en nou bèn ik
ook nog tweede geworden!" jubelde
hij na afloop tegen een van zijn fami-
lieleden. „Hij heeft zich bewust iets

ingehouden," veronderstelde jurylid
Harry Slinger, voordat hij Wijnalda
de beker overhandigde. De Zand-
voortse artiest had juist zijn zinnen
gezet op de tweede plaats. Die geeft
hem de mogelijkheid om in een pro-
fessionele studio opnames te ma-
ken.
De bomvolle zaal reageerde uitzin-

nig op zang en gitaarspel van Douwe
Wijnalda, kwalitatief en creatief van
hoog gehalte. Daarnaast was het dui-

delijk dat hij - met tal van fans in de
zaal - een 'thuiswedstrijd' speelde.
Dat gold ook voor de Zandvoortse
band Private Vices, onder leiding
van zanger Guido Weidema. Deze
viel echter nèt buiten de prijzen. De
groep eindigde op een fraaie vierde
plaats.

Terecht
De jury bestond donderdag uit

voormalig Drukwerk-zanger Harry
Slinger, 'Hitkrant'-hoofdredacteur
Edwin Gitsels, Stefan de Roo van de
lokale omroep ZFM en Joan Kur-
pershoek' van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Debby Schreuder was
de terechte winnares, bevestigde
Harry Slinger na afloop. „Maar ze
moet natuurlijk nog wel hard wer-
ken, als zij helemaal aan de top wil
komen." De kritiek van de jury was
een enkele keer 'stevig', zei organisa-
tor Luuk Hasselman na afloop.
„Maar dat moet ook kunnen. Ik heb
liever dat er stevige, gefundeerde
kritiek wordt gegeven, dan dat de
jury er omheen draait. Daarvan kun
je als artiest nog wat opsteken. En
daarvoor kom je toch ook in de fina-

le terecht?"
Hasselman toonde zich na zes ge-

slaagde avonden in Circus Zand-
voort een zeer tevreden man. „Als
het tijdens een finale zo vol is, dat er

zelfs mensen op de trap zitten, dan
zijn we natuurlijk waar we zijn wil-

len. Dat is fantastisch. Normaal zijn

de talentenshows in buurtcafé's en
dergelijke, maar dit is natuurlijk
veel mooier. Als de mensen op een
stoel in de zaal zitten, geven zij ook
de volle aandacht aan de artiesten."

Superfinale

• Debby Schreuder (midden) uit Alphen aan de Rijn werd unaniem gekozen
tot winnares van de Grote Talentenshow, gepresenteerd door Luuk Hassel-
man (r.). Elly Koper-Bluijs (links) won de Publieksprijs van het Zandvoorts
Nieuwsblad. Foto Bram den Hollander

De toeschouwers die een bon uit

het Zandvoorts Nieuwsblad hadden
ingeleverd, maakten nog kans op
een CD-waardebon van tweehon-
derd gulden. Deze was beschikbaar
gesteld door ID-CD uit Zandvoort.
De bon werd gewonnen door Elly
Koper-Bluijs. De prijs werd haar
overhandigd door het zangeresje
Debby.
Luuk Hasselman wil graag nog

een keer terugkomen naar Zand-
voort. „We zijn hier uitstekend opge-
vangen. Ik hoop dat we hier nog een
keer uitgenodigd worden." Als het
aan Circusdirecteur Leo Heino ligt,

gebeurt dat zeker. Hij had de show
de hele avond enthousiast gevolgd.
„Ik kan me voorstellen dat er bij-

voorbeeld een superfinale wordt ge-

houden, tussen de winnaars van
meerdere Talentenshows," aldus
Heino. „Die zouden we best hier
kunnen houden." Hasselman zal

overwegen of een superfinale haal-

baar is. In ieder geval lijkt het vrij-

wel zeker, dat de Talentenshow over
enige tijd weer terugkomt naar
Zandvoort. Het Zandvoorts Nieuws-
blad zal er dan opnieuw bij zijn.

• „Wij willen onze knikkerpotten terug", aldus een twintigtal kinderen uit de omgeving van de Wilhelminaweg.
Woensdag hielden zij een protestactie. Foto Bram stenen

Knikkerpotten dichtgesmeen
ZANDVOORT - „Wij willen

onze knikkerpotten terug".
Een twintigtal kinderen uit het
centrum liet er afgelopen week
geen onduidelijkheid over be-
staan. Na twee dagen van voor-
bereidingen hadden zij hun
vrije woensdagmiddag uitge-
trokken om te demonstreren,
met leuzen als 'Potten terug'
en 'U bent toch ook jong ge-

weest?' De kinderen waren
boos op een paar bewoners van
de Wilhelminaweg omdat deze
hun knikkergootjes en -potten
op de stoep met cement had-
den dichtgesmeerd.

Dat was vanwege de overlast, zo
luidde de verklaring later. Volgens
de betrokkenen veroorzaken de gro-

te glazen knikkers geluidsoverlast
en schade aan het tuinhek. Volgens
een - regelmatig - weggebruiker zou
het knikkeren zelfs gevaarlijk zijn,

omdat er onvoorzichtig mee omge-
gaan wordt en er soms stukken glas

op het wegdek liggen. De kinderen
bestrijden dat uiteraard en een van
de ouders verwijst de bezwaren naar
het 'rijk der fabelen'.

De waarheid is 'in het midden blij-

ven liggen'. Ondanks de protestactie
werden beide partijen het niet met
elkaar eens. Hoewel zij een paar
knikkergootjes weer met een hamer
hadden opengehakt, besloten de kin-

deren maar een andere knikkerplek
te zoeken.
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Natuurlijk, die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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FAMILIEBERICHTEN

Ze is mooier dan verwacht

Laura
20 april 1992

De gelukkige
ouders

Roel en Gitte

v.d. Heuvel

Zandvoort

Getrouwd

Patricia Boom
en

Paolo Berganini

23 april '92

1942 1992

24 APRIL

HOERA

ELI

ZIET ABRAHAM

HARTELIJK GEFELICITEERD

PA
ANNEMIEK

Op 20 april is plotseling overleden op de leeftijd

van 82 jaar, mijn lieve man, onze vader, opa en
overgrootvader

Piet de Bruin

A. M. de Bruin-Uhlenbusch
Eddy
Sonja

Rick
Kim en Rikard

2042 PN Zandvoort,
21 april 1992
Burg. Nawijnlaan 25

Zijn lichaam is ter beschikking gesteld van de
medische wetenschap.

Liever geen bezoek aan huis.

Mét leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons erelid en oudvoorzitter de
heer

P. de Bruin

Tijdens zijn jarenlange lidmaatschap heeft hij

heel veel voor onze vereniging betekend.

Bestuur Zandvoortse Schaakclub

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands
tandarts

afwezig van ma. 27 april t/m vrijdag 1 mei.

Voor dringende spoedgevallen
tel. 15832

ADVERTENTIES

Alle lieve mensen die op welke wijze

dan ook belangstelling hebben ge-

toond bij ons 55-jarig huwelijksfeest,

zeggen wij hierbij mede namens de

kinderen hartelijk dank!

Het was onvergetelijk!

Bep
en

Klaas Koper

Keesomstraat 149

2041 XW Zandvoort

GEFELICITEERD

Sonja en Gert
altijd haantje de voorste!

Zelfs met oma en opa worden!

Jullie vrienden!

Oproep
I )('/.!• .iclvi-rlcnt M'riimiU' viin Ml min breed en f>() mm
licmu kiirU il nelirniken mn een iiaiikiindij^iti^ Ie doen
vim liijwiorlieeld jubileum, reunie, vernadennn, hu-

welijk, nelioorle of overlijden

De oplage van hel Zandvoorls Nieuwsblad bedraagt
f> l.

r
)(l exemplaren

11 betaalt daarvoor hleehls fWl,- e\cl tt'. HTW
Vour meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,

tel (LWri-MHIll

NIEUW

Strandpaviljoen 11

ir
BOOM

ÏÏB

Voor heerlijke vlees- en visgerechten van de
houtskoolgrill of oven- en pangerechten.

Dineren op het strand, met
uniek uitzicht over zee.

Ook voor gezelschappen e.d.

Voor informatie of

reservering tel. 02507-17580

Gevraagd:

Jonge medewerker m/v
17-18 jaar

Afwisselend werk

Jupiter/Spectra
Tel. 12838

Nog 10 dagen . .

.

TENTOONSTELLING

Ontdek 't Paaseiland"
IN ZANDVOORT
t/m 3 mei 1992

j?3m

Cultureel Centrum
Zandvoort

Dag. van 13.30-16.00 uur

geopend
(nationaal museum-weekends
25-26 april - 10.00-17.00 uur)

Tevens dokumentatie
foto/video

30 jaar LOERES (anno 1962)

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafónissen

Daar ligt orizè belangrijkste

taak en diénsJtverlénihg.

Daarnaast kunt ü bij ons
terecht voor

inschrijvingen

Uitvaartverzekering

n;vo-poLIs {

• eën Natüra-^
J

uitvaartpv

Vraaig rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

itJIiiiiSP
Sécretans Bösrnanstraat 40
2041 KT Zaridvobrt.

Tel: 02507-17244

Heeft u een
hekel aan
strijken?

TEGEN VERG.
STRIJK IK

VOOR U.

Tel. 19868

Te huur

LOODS
geschikt voor vis

Event. m.
overname
inventaris.

Tel. 14628

UM/iFGfW

^023^15855
^ASSOCIATIE UITVAARrVERZORGING

.
Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk inéén der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat .7 Zandvoort

TAART
MAISON 7.75

FLORIADE BOL
VAN 3.75 VOOR Óm£.U

-Q.ckte Jjakker jDaik
HOGEWEG 28. TEL. 12989

Oorfcgnde \
1992/1993

jm
uitgereikt aan JElGElilblAijiER

l./J.Jl(. Itfïnkdï- 7jm>boor\w L
Winkel en produktle ruimten voldoen ruimschoots aan de door de

Je ElgenSlager Organisatie gestelde eisen "norm" 7

De bedrljfskeurlng omvat de volgende onderdelen.

• Hygiëne. Orde en Onderhoud
• Produkt en Bedrijfspresentatie
• Bedlening en Service
• Kwaliteit en Versheid
• Assortiment en Verpakking

\
AlQemeon ManoQof X

De Gaper drugstore
vraagt

LEUKE, VLOTTE KRACHTEN
v.a. 16 jr. voor de zon- en feestdagen
en de vakanties. Werktijden in overleg.

Bel voor meer informatie

02507-12513 en vraag naar de heer P. Olieslagers

VZGGPZK
^ __DRUGSTOR E

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

Ons faxnummer
voor advertentieteksten

is . .

.

020-5626283

Autorijschool
Phil Waaning

• 60% geslaagd voor het 1e examen
• Slaag je niet voor de 1e keer dan

CBR-examengeld terug

• Senioren training

• Overwinnen verkeersangst (voor

mensen met een rijbewijs)

Kostverlorenstr. 70 Zandvoort Tel 12071

(geldig van 9-4 t/m 31-6)

En natuurlijk staan wij vermeld in de Nationale Rij-

schoolgids van toprijscholen. (uitgave ANWB-Bovag)

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

TE HUUR

LOODS-
RUIMTE
± 175 m2

Tel. 18954/15287

Sluiting gemeentelijke gebouwen
In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen
gesloten.

Op Koninginnedag donderdag 30 april, vrijdag 1 mei, maandag 4 mei en
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei, zijn alle afdelingen gesloten.

Op maandag 4 mei zal de afdeling Dienstverlening Bevolking van 9.00-

10.00 uur geopend zijn voor de aangifte van geboorte of overlijden.

Informatie: 02507-61492

Wijziging ophalen huisvuil
In verband met de feestdagen is het ophaalschema voor huisvuil gewijzigd.

Het huisvuil van donderdag 30 april wordt op woensdag 29 april opgehaald.

Op vrijdag 1 mei wordt het huisvuil in de gebruikelijke wijken opgehaald.

Maandag 4 mei wordt het huisvuil van de maandagwijk en de dinsdagwijk
opgehaald.

Informatie: bureau Voorlichting: 61492 of afdeling Reiniging: 61510.

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 28 april 1 992, 20.00 uur

plaats : raadzaal

agenda

:

benoeming lid contactcommissie Regionale Politie Zuid-Kennemerland,
district Kennemeriand-Zuid

erfpacht gemeentegrond aan de Stichting Exploitatie Circuit Park Zand-
voort

voorbereidingsbesluit Boulevard Paulus Loot 49
krediet vervanging C.V.-ketels diverse gebouwen
krediet jaarlijkse actualisatie wegbeheer voor 1 992
krediet aanbrengen slijtlaag op de Zandvoortselaan

krediet aankoop kooimaaimachine met verticuleerunit

- verkoop perceel grond aan woningbouwvereniging EMM
- vervangen parkeermeters door parkeerautomaten

bestuursopdracht 'woonwagenbeleid, ordening beheer kamp(en)

bestuursopdracht 'subsidiebeleid sport'

bestuursopdracht 'sociale vernieuwing'

- subsidie Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort voor aanschaf kantoor-

meubelen en computer
krediet uitvoering nota Trajectbemiddeling en Heroriëntatie

aanpassen huurovereenkomst met exploitant parkeerterrein 'De Zuid'

Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Aangevraagde bouwvergunningen
Haltestraat 1 2 - wijziging gevelindeling

Zandvoortselaan 204 - uitbr. woning/pl.

047B92
048B92
dakkapel

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Voorgenomen hinderwetvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens, onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, vergunning

ingevolge de Hinderwet te verlenen voor het oprichten en in werking hebben
van:

- een opslagloods voor visverkoopwagen met gekoelde visopslag en bak-

voorziening gelegen aan de Curiestraat 2K te Zandvoort.

De ontwerp-beschikking en de andere stukken dieopde aanvraag betrekking

hebben liggen met ingang van 24 april tot 25 mei 1 992 ter inzage bij de sector

Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur.

De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Gemotiveerde bezwaren kunnentot25 mei 1992schriftelijkwordeningediend

bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zand-
voort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd.

Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken.

Tot één week voor de bovengenoemde datum kunnen, als daarom wordt

gevraagd, ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is erdan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het be-

voegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een
ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt

in een volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om
bezwaar te maken danwei om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State.

23 april 1992

IIUII uitvaartverzorging
\Vw// kennemerlancfbv

""' Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen 'gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

<# \*

1)e Qutte. Tomé
Voor gewoon, riant tafelen

Boul. Barnaart 14

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Maandag gesloten.

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

tel.

Rijschool

W. v.d. Veld

Nu ook motorrij-

lessen

Bel voor info

02507-19188

WAAROM BETAALT

U BIJ EEN ANDER

MEER VOOR
HETZELFDE PRODUKT

Euro loodvrij

Super benzine

Diesel

ƒ1,72

ƒ 1 ,88

ƒ 1,06

l'K SERVICESTATION
J

(bij Palace Hoiel) ,
•
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Scheidend EMM-directeur Gerrit Tennis over toekomst Zandvoort:

'Zoveel mogelijk huurwoningen bouwen9

ZANDVOORT - Op de oude voetbalvelden bij het spoorwegsta-
tion moeten zoveel mogelijk huurwoningen gebouwd worden.
Dat geldt ook voor het rangeerterrein van de NS. Dat is de me-
ning van EMM-directeur Gerrit Teunis, die vandaag tussen
16.00 en 18.30 uur met een receptie in Restaurant Riche officieel

afscheid neemt van Zandvoort. Wat de woningbouw betreft,

plus het aanpassen van de woonomgeving, moet er veel aan-
dacht geschonken worden aan de ouderen in deze gemeente.

door Joan Kurpershoek

„Er is in Zandvoort veel vraag
naar huurwoningen. EMM kent die

vraag. Bovendien zijn er in verhou-
ding extreem veel koopwoningen in

deze gemeente. Veel meer dan het
gemiddelde elders. Deze twee feiten

zouden een duidelijk signaal moe-
ten zijn, om iets aan die verhouding
te doen". De scheidend directeur
van Eendracht Maakt Macht, Gerrit
Teunis, die per 1 mei in dienst
treedt van de Enschedese woning-
bouwvereniging De Volkswoning,
heeft desgevraagd nog wel een paar
adviezen voor Zandvoort. Uiteraard
op het gebied van de volkshuisves-
ting.

Onderzoek
Bijvoorbeeld: 'Zoveel mogelijk

huurwoningen bouwen bij het
NS-station'. Volgens Teunis is dat
noodzakelijk. „Ik denk dat het wo-
ningmarktonderzoek geen ander
beeld zal geven", zegt hij. De resul-

taten van dat onderzoek, dat vorig
jaar onder de Zandvoortse bevol-
king werd gehouden, worden bin-

nenkort bekend gemaakt. „Maar
hoeveel huurwoningen we kunnen
bouwen, hangt natuurlijk mede af

van de onderhandelingen tussen de
gemeente en de NS". De grondprijs
bepaalt mede hoeveel geld er over

blijft voor sociale woningbouw.
Teunis pleit ervoor, dat EMM de

huurwoningen mag bouwen, in
plaats van een projectontwikkelaar
van buiten de gemeente. „Wij heb-
ben de deskundigheid om dat te

doen. Dat kun je wel zien op de
oude voetbalvelden aan de Van Len-
nepweg. Bovendien weten wij wat
onze leden willen. Maar een van de
belangrijkste redenen is: het geld
blijft dan tenminste binnen Zand-
voort, het blijft beschikbaar voor de
volkshuisvesting in deze gemeen-
te".

Ouderen
Volgens Teunis moet er de ko-

mende jaren veel aandacht besteed
worden aan ouderenhuisvesting.
„Het aantal ouderen in Zandvoort is

meer dan het gemiddelde, in verge-
lijking met andere steden. Daar
moet je in je beleid rekening mee
houden. Maar dat gaat verder dan
alleen woningbouw, dat vereist ook
andere aanpassingen". Daar zou po-
litiek Zandvoort op kunnen letten,

meent hij. Als voorbeeld verwijst
Teunis naar de uitspraak van een
oudere bewoner van een flat aan de
Lorentzstraat in Noord. Die zei:

„Het zou hier prachtig wonen zijn,

mits die busverbinding werd verbe-

• „Het aantal ouderen in Zandvoort is - vergelijking met andere steden - meer dan het gemiddelde", zegt
scheidend EMM-directeur Gerrit Teunis. „Daar moet je in je beleid rekening mee houden".Archieftoto weekmedia

terd".
Moet er een inhaalmanoeuvre ko-

men, wat het bouwen van ouderen-
huisvesting betreft? „Je zou het zo
kunnen noemen", aldus Teunis.
„Er zijn zoveel signalen die daar op
duiden. En nogmaals, ik kan mij
nauwelijks voorstellen dat de resul-

taten van het woningmarkt-onder-

zoek er anders uitzien".

Naast het aanpassen van wonin-
gen heeft EMM onder Teunis ook
een duidelijke aanzet gegeven op
het gebied van nieuwbouw. Onder
andere met de twaalf seniorenwo-
ningen aan de Vondellaan. En uiter-

aard de plannen voor 'Bennoheim',
op de hoek Kostverlorenstraat/Ko-

ninginneweg. Daar moeten veertien
van deze woningen verrijzen. Het
zal lastig zijn om nog andere ge-

schikte plekjes in het dorp te vin-

den. „Als je die nog kunt vinden,
dan zijn het meestal kleine plekjes.

Waarschijnlijk te klein voor enkel
seniorenwoningen. Om de huur-
prijs betaalbaar te houden, moetje

er een redelijk aantal kunnen bou-
wen. Veertien, zoals op Bennoheim,
is eigenlijk al te weinig". Een oplos-
sing kan zijn, aldus Teunis, om se-

niorenwoningen te combineren met
andere woningen.

Jongeren
Voor jongeren en andere kleine

huishoudens zou tamelijk makke-
lijk woonruimte gevonden kunnen
worden. Met name door het aanpas-
sen van flats in de Lorentzstraat.
Maar dat stuit nog op wat proble-
men rond de gemeentelijke woon-
ruimteverordening: vierkamerflats
mogen in principe niet aan eenper-
soons-huishoudens verhuurd wor-
den, tenzij de markt daartoe aanlei-

ding geeft. „Het zou eigenlijk struc-

tureel moeten worden, dat dat wèl
mag", aldus Teunis.
Afgelopen jaren, sinds de be-

stuurswisseling bij EMM en - iets

later- de aanstelling van Teunis, is

er al een en ander danig veranderd.
De contacten van de woningbouw-
vereniging naar 'binnen' (de leden)
en naar 'buiten' toe, verlopen soepe-
ler. Zo vindt Teunis bijvoorbeeld de
samenwerking met de gemeente
sterk verbeterd. Onder andere door
het protocol voor de woonruimte-
verdeling. Hiermee wordt vooruit-

gelopen op een convenant: nadere
afspraken tussen gemeente en
EMM over de woonruimteverde-
ling. De scheldend EMM-directeur
pleit ervoor, snel tot een convenant
te komen. Met meer uitvoerende ta-

ken bij EMM en meer beleidsvor-
ming bij de gemeente.
„Het gaat goed", zegt Teunis ten-

slotte. „We hebben inmiddels al

heel veel bereikt. Toen ik hier
kwam, gingen gemeente en EMM
zeer voorzichtig met elkaar om. Nu
gaat dat makkelijker. We hebben nu
vertrouwen in elkaar".

| Weekenddiensten ]
Weekend:
25/26 april 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.

van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-

ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

| Kerkdiensten 1
25/26 april 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. G.H.N. Ger-
mans uit Sassenheim
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. Kr. Smit, uit

Heemstede
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing Hoofd commercie: J.F.

Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.

02507 - 18648 Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-

6451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Man-
anne Timmer.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,

Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort Faxnum-
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maan-
dag 13-16 u,, dinsdag 10-13, 14-16 u.;

woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-

17 u.; vrijdag 9-12 u.

Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn Faxnum-
mer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.

020-562.6271.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse

Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;

ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 ,75.

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:

ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6 68.13.00
Bezorgklachten: vriidag 9-12 u. tel. 02507 -

17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

1941.

NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. ds. L.C.

Blomjous, uit Aerdenhout
Maandag 20.00 uur: Jaarvergadering
Woensdag 14.00 uur: Vrouwengroep
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-
nieviering
Zondag 10.30 uur: woord/commu-
nieviering mevr. Bleijs/dhr. v.d.

Smaal
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. lal.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand B
Periode:
14 - 20 april 1992
Ondertrouwd: De Droog, Rudolf en
Laane, José Angélique Bol, Jacob en
Spieard, Aafke; Schinning, Petrus
Gerardus en Stevens, Maria Cathari-
na; Keur, Charles en Burger, Jolan-
da
Geboren: Teddy, dochter van: Wie-
deler, Johannes Hendricus Wilhel-
mus en De Vries, Edith Johanna
Wilma Freiz, dochter van: Gerame-
lak, Gebremedehen en Gebrihiwet,
Gergish.
Overleden: Harkink geb. De Schee-
maker, Eugenie Stephanie Adolphi-
ne, oud 88 jaar; Soomer, Hendrikus
Adrianus, oud 84 jaar; Gooijer, Arie,

oud 43 jaar; Van der Wal geb. Bitter,

Cornelia Anthonia, oud 84 jaar-

;Derks, Dirk Frederik, oud 84 jaar.

Groen licht voor appartementen Bramenlaan
ZANDVOORT - Aannemer

Combibouw mag zijn apparte-
mentengebouw gaan bouwen
aan de Bramenlaan in Bent-
veld. De bezwaren van de pro-
vincie zijn ongegrond ver-
klaard. De gemeente Zand-
voort is voornemens een ver-
gunning af te geven.

Het bouwplan was afgekeurd door
de provincie omdat hetbouwwerk in

een grondwaterbeschermingsgebied
geplaatst zou worden. De gemeente
Zandvoort is echter tegen deze be-

slissing in beroep gegaan en onlangs
in het gelijkgesteld door Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland.
Het Zandvoortse college van burge-
meester en wethouders mag daar-
door een vergunning afgeven. Vol-

gens woordvoerder Egon Snelders
zal dat binnenkort ook gaan gebeu-
ren.
Combibouw BV uit Bloemendaal

wil naast de Bodaanstichting een ap-
partementengebouw neerzetten met
tien wooneenheden. Het bedrijf
loopt al meer dan een jaar rond met
de bouwplannen. Die zijn inmiddels
danig gewijzigd, onder andere van-
wege bezwaren van omwonenden.
Daardoor is, in vergelijking met de
oorspronkelijke opzet, het aantal
appartementen verminderd en de
totale hoogte met enkele meters te-

ruggebracht.

Voor de provincie was een
gebouw met vier appartementen nog
acceptabel, tien appartementen en
een parkeerterrein werden echter te-

veel. Het risico van bodem- en
grondwater-verontreiniging zou
daardoor te groot worden. Het ge-

volg was dat er geen ontheffing werd

verleend van de Verordening Grond-
waterbeschermingsgebieden. Die
beslissing is uiteindelijk teniet ge-

daan door Gedeputeerde Staten.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Commentaar

Eieren
De Paasdagen zijn achter de rug,

menigeen heeft flink wat eieren ach-
ter de kiezen. Sommigen zoveel, dat
zij proberen het woord 'eieren' zo

snel mogelijk te vergeten. Bij het ge-
meentebestuur ligt dat wat anders.
Daar zal dat 'vergeten' pas na de
eerstkomende raadsvergadering
(aanstaande dinsdag) gebeuren.
Die avond zal er waarschijnlijk weer
uitgebreid gediscussieerd worden
over het twintigjarig pachtcontract
voor het circuit. Je kunt verwachten
dat de gemeenteraad die avond 'ei-

eren' voor zijn geld kiest: akkoord
gaan met de erfpacht.

Dat heeft namelijk verschillende

voordelen.Daardoor kan het Circuit

Park Zandvoort minstens twintig

jaar op deze plek blijven. Dat is be-
langrijk om sponsors aan te trekken.

De gemeente krijgt minimaal 425
duizend gulden pacht per jaar. Als

net circuit winst maakt, wordt dat
meer.

Het voorstel van Gran Dorado (extra

vakantiehuisjes en een golfbaan op
dit terrein) wordt daarmee afgewe-
zen, ook al zou dit de gemeente
Zandvoort veel meer geld op kunnen
leveren. Vooral door de extra onroe-
rend-goed- en toeristenbelasting.

Toch lijkt dit voorstel minder aan-
trekkelijk. De gemeente loopt name-
lijk een flink risico, als het circuit

wordt afgebroken om plaats te ma-
ken voor Gran Dorado.
Het risico bestaat, dat het terrein

dan - van de overheid - niet meet
bebouwd mag worden en wordt toe-

gevoegd aan het omringende na-
tuurgebied. Maar dan wordt ook
duidelijk hoe groot de bodemveront-
reiniging is, als gevolg van de race-

-activiteiten. De schoonmaakkosten
zouden wel eens in de miljoenen
kunnen gaan lopen, voor rekening
van de gemeente.

Om die twee redenen zal de ge-
meenteraad waarschijnlijk kiezen
voor het behoud van het circuit en
dus akkoord gaan met het twintig-

jarig contract. De raad kiest dus
eieren voor zijn geld. -- -•

CINEMA CIRCUS

j c

BIOSCOOPPROGRAMMA 24 tot en met di. 28 april

Dagelijks om
13.30 en 15.30 uur BINGO.
Alle leeftijden.

Met ondertiteling.

Kaarten tot 12 jr. ƒ9,-,

volwassenen ƒ 12,50.

Uit 't Circus Gegooid.
Z'n Vriendje

;

Kwijtgeraakt.

Hij is Hip, Cool en
Heel Eigenwijs.

Dagelijks om 19.00 en 21.30
uur THE ADDAMS FAMILY
vanaf 12 jaar,

kaarten ƒ12,50

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij

MacDonalds (hamburger, patat en frisdrank)

voor maar ƒ 12,50 p.p. minimaal 6 personen.

Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Achter de schermen
Stripper Rinny

Dansen als beroep, sex als hobby

In de rubriek 'Achter de scher-

men' gaat het Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de
'mens' achter bekende perso-
nen uit deze gemeente. Deze
week Rinny, de mannelijk
stripper die inmiddels lande-
lijke bekendheid geniet.

ZANDVOORT - "Ik heb
geen zin. Eigenlijk heb ik een
behoorlijke hekel aan Zand-
voort, dus wat moet ik vertel-

len", stapt Rinny van de Vi-
kingclub het kantoor van het
Zandvoorts Nieuwsblad bin-
nen. Maar als hij ervan over-
tuigd is dat hij best kritiek
mag uiten in de krant, stemt
hij uiteindelijk toch in met
het interview.

door Marianne Timmer

"Ze moeten me hier niet", zo vat
de 33-jarige Rinny the Malestrip-
per (zijn werkelijke achternaam
mag niet in de krant: "Vanessa
kennen we ook alleen bij haar ar-

tiestennaam") zijn image in Zand-
voort samen. Rinny woont zeven
jaar in Zandvoort en al even zo
lang liggen de autoriteiten dwars.
"De politie heeft een jaar mijn rij-

bewijs ingetrokken, omdat ik een
vrachtwagenchauffeur een klap
op zijn bek had gegeven. Wat ze er

niet bij vertellen is, dat ik die klap
gaf, omdat die kerel me al een tijd

zat te sarren op de weg."
Zonder rijbewijs kon de recalci-

trante Zandvoorter zijn zaak, een
zonnecentrum in de Brugstraat,
niet draaiende houden. En ook
het leiden van die zaak ging niet
van een leien dakje. "Ik mocht
geen draaibord voor de deur zet-

ten, want dat zou gevaarlijk zijn

voor kinderen. Maar moet je eens
kijken in de Haltestraat hoeveel
van die borden er staan."
De plaatselijke wijkagent kwam

bij hem informeren, toen hij het
centrum zou starten. "Hij kwam
eerst met smoesjes dat hij ge-

hoord had dat ik er een bordeel, of
een hells angelclubhuis zou vesti-

gen, maar later vroeg hij of ik pier-

cingringen voor zijn vrouw kon
regelen. Ik ben namelijk zes jaar
geleden hells angel geweest en in

die kringen lopen ze nogal eens
met een ring door hun lichaams-
delen. Maar toen was ik al geen
hells angel meer en bovendien le-

veren ze daar die ringen niet."

Na het zonnecentrum startte de
ondernemer 'Alladms theehuis',
waar behalve thee ook hasj ver-

kocht werd. Met de jongeren en de
vrouwen kan Rinny het dan ook
wel goed vinden. Hij wil voor geen
goud weg uit Zandvoort. "Ik woon
hier heerlijk en trek me gewoon
niets van autoriteiten en jaloerse
mannen aan."

• Rinny:
liggen."

"Sommige vrouwen zijn heel brutaal. Ze gaan soms bovenop me
Foto Bram de HollandPr

Sinds 3,5 jaar stort de Zandvoorter
zich in het erotisch leven. Hij begon
een felicitatiedienst: tegen betaling
kleedt hij zich voor vrouwen uit, bij

speciale gelegenheden. Daarna be-

gon hij met shows met zijn Vikings:
zeven gespierde mannen die een
stripteaseshow opvoeren. Vooral
dankzij the Chippendales floreert

Rinny's bedrijf. "The Chippendales
maakten het grote publiek warm
voor de mannenstripteaseshows",
aldus de Zandvoorter, die af en toe
met zijn Amerikaanse collega's gaat
stappen.

Slip aan
Rinny werd ook ontdekt door de

televisie en maakte vijf shows voor
Erotica. Daarin was hij te zien met
een van zijn zeven tijgerpythons. "

Vijf van zijn slangen verblijven bij

hem thuis in een terrarium, twee in

de badkamer, want die passen niet

meer in het terrarium. "Een inbre-

ker bijten en wurgen ze, maar mij
doen ze niets, want ik weet hoe ik

met ze moet omgaan." Ook was Rin-
ny te gast bij Gert Berg, waar hij in

discussie ging met een woordvoer-
der van 'The London knights'. "Die
laten alles zien. The Vikings houden
hun slip aan. Het gaat ons om de
show. Het moet met te plat worden",
is de mening van de stripper.

Zijn act heeft alles te maken met
show en niets met sex, vindt hij.

"Dansen is mijn beroep, sex is mijn
hobby", aldus Rinny. Naast sex heeft
hij als hobby motorrijden, fitness,

joggen, varen, zeilen en film kijken.

Aan de andere kant moet er toch een
'erotische klik' zijn met het slachtof-

fer waar hij zich voor uitkleedt.

Voor homo's stript hij bijvoorbeeld
niet: "Jij kan toch ook niet voor je

vader strippen", zo licht hij toe. Er
zijn wel andere Vikings die dit pu-

bliek bedienen. Homo's en manne-
lijke partners zijn overigens ook
welkom op de stnptease-shows van
The Vikings.

Psychologie
Bij het strippen komt meer kij

ken 'dan je denkt. Je moet psycholo
gisch inzicht hebben. "Soms voel ik

dat een meisje heel verlegen is en
zich met op haar gemak voelt. Dan
stel ik haar gerust. Ik masseer haar
nek, leg mijn handen op de knie en
mijd erotische zones. Of ik houd
afstand. Maar als ik merk dat er

vrouwen zijn die meer willen, dan
kunnen ze dat krijgen. Dan druk ik

ze stevig tegen mijn lichaam."

De stripper speelt met de vrou-
wen. Als hij merkt dat hij gebruikt
wordt door meiden die een vriendin
te grazen willen nemen, dan pakt
hij degene die hem ingehuurd
heeft. "Dan ga ik juist diegene verle-

gen maken en pal voor haar dan-
sen."

Rinny wordt soms aangerand
door vrouwen. "Ze gaan bovenop
me liggen." Ook wordt hij vaak ge-

vraagd een nachtje te blijven. Soms
tegen betaling. "Dat doe ik met. Ik
ben geen gigoio. Maar als ik zin heb
en ik vind iemand aantrekkelijk,
dan blijf ik slapen."
Bespeelt hij nu routinematig de

vrouwen, eens was dat anders. De
Zandvoorter kan zich nog goed 'de

eerste keer' herinneren. "Man, toon
had ik knikkende knieën", vertelt

hij. Het was een huiskameroptre-
den voor een paar vrouwen. Maar
enger nog was zijn derde optreden.
"Voor een zaal van tweehonderd
vrouwen. Dan voel je je verschrik-
kelijk klein", aldus de grote, ge-

spierde Zandvoortse male-stnppcr
Rinny.

A
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AMCORDERST

Effectieve jaarrentc is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 2 mei 1 992,

zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, Zandvoort, tel. 13529

uw kleurenfilm

in uur

ONTWIKKELD EN
AFGEDRUKT

Hierbij waardebon
voor ƒ 5,50 korting

op nieuwe

(bij 12 opnamen

f 4,- koptingj

Ontwikkelen
en afdrukken
van negatief

13x18 1,95

15x21 3,95

20x28 4,95

30x40 9,95

Zandvoopts Nieuwsblad
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Schaak Club gaat
eervol ten onder in

bekercompetitie
ZANDVOORT - Het viertal

spelers van de Zandvoortse
Schaak Club heeft in de tweede
ronde van de Noord-Hollandse
Bekercompetitie eervol met
1,5 tegen 2,5 verloren van
Hoofddorp. In de interne-com-
petitie behield John Ayress,
zonder te spelen, zijn kopposi-
tie.

In een toch spannende, tweede
ronde van de bekerstrijd kwam het
verlies niet erg hard aan. De Zand-
voorters speelden namelijk tegen
het sterke Hoofddorp, dat normaal
in de tweede klasse van de competi-
tie uitkomt. De Zandvoortse Schaak
Club kon alleen punten pakken op
de borden van Jack van Eijk en Ed-
ward Geerts.
In de 28e ronde van de interne-

competitie van de schaakclub wer-
den vorige week donderdagavond in

het Gemeenschapshuis acht partij-

en gespeeld. De klapper van de
avond was de winstpartij van de
jeugdige Pepijn Paap op Piet Ter-

mes. Met de witte stukken wist hij,

in een formidabele partij, revanche
te nemen op een eerder dit seizoen
geleden nederlaag. Door deze winst
voegde Paap 43 punten aan zijn to-

taal toe en steeg een plaats op de
ranglijst. Mare Kok en Louis Dam-
brink, de nummers 7 en 3, konden
na bijna drie uur spelen, geen eind-

stand noteren. Zij braken hun partij

af om op een later tijdstip de partij

uit te spelen.
Door zijn winst steeg Van Elk

maar liefst twee plaatsen op de rang-

lijst. Zijn zege op De Oude bracht

Van Elk op de zesde plaats. Met nog
drie ronden te spelen is het nog
steeds niet duidelijk wie nummer 1,

2 of 3 wordt.
Uitslagen uit de 28e ronde: Schel-

vis-Schiltmeïjer 0-1, Choi-Gude 0-1,

Marquenie-Klijn 1-0, Paap-Termes
1-0, Van Eik-De Oude 1-0, Lindeman-
-Handgraaf 1-0, Gorter-Wiggemansen
remise, Kok-Dambrink afgebroken.
De ranglijst ziet er als volgt uit: 1.

John Ayress, 2. Dennis van der Meij-

den, 3. Louis Dambrink, 4. Edward
Geerts, 5. Lindeman, 6. Van Elk, 7.

Mare Kok, 8. Termes, 9 en 10. Twint
en Handgraaf.

Proefexamen
Bij de jeugdafdeling van de Zand-

voortse Schaak Club werd vorige
week geen competitie gespeeld. De
zestien jeugdige schakers moesten
namelijk een proefexamen afleggen
voor de officile pionnen-, toren- en
koningsdiploma's. Op 7 mei aan-
staande gaan de instructeurs Dennis
van der Meijden en John Ayress uit-

gebreid in op deze voorlopige 'proe-

ven van bekwaamheid'. Het examen
wordt op donderdag 23 mei afgeno-
men door de afgevaardigde van de
NHSB, mevrouw Gerda Schiermei-
er.

Vanavond komt de jeugd in actie

voor de 23e ronde voor het clubkam-
pioenschap. Op dit moment staat

Florian van der Moolen nog steeds
bovenaan. De strijdom de tweede en
derde plaats is echter nog geheel
open. Nanouk Marquenie en Tho-
mas Hesse zullen vanavond moeten
gaan bepalen wie die plek gaat inne-
men.

Nuttige zege ZHC-hockeyers
ZANDVOORT - Door een

knappe 1-2 overwinning op
Heerhugowaard hebben de
ZHC hockeyers goede zaken
gedaan in de strijd tegen degra-
datie. De Zandvoortse dames
waren minder succesvol en
verloren van Alkmaar met 3-0.

ZHC speelde in en tegen Heerhu-
gowaard een prima partij hockey.
De Zandvoorters waren over het ge-

Schermen
ZANDVOORT - Schermschool

Ton Hazes in Haarlem start 20 mei
met een cursus schermen voor veer-

tigplussers.

De lestijden zijn op woensdagmor-
gen van negen uur tot kwart over
tien en van half elf tot kwart voor
twaalf. De kosten zijn 125 gulden,
inclusief gebruik van schermuitrus-
ting. Aanmelden via 023-320508. De
school is gevestigd aan de Lorent-
zkade 56.

heel genomen de betere ploeg. Door
een benutte strafbal van Wouter Slo-

temaker kwam ZHC op een 0-1 voor-
sprong. Ook in de tweede helft heeft
ZHC de strijd beheerst. De stand
werd verdubbeld door een treffer

van Wouter Kolk. Heerhugowaard
heeft met een slotoffensief gepoogd
de strijd gelijk te trekken. De ZHC
defensie liet vrijwel niets toe.

Slechts eenmaal slaagde Heerhugo-
waard er in de defensie te verrassen:
.1-2.

De Zandvoortse dames hadden
het erg moeilijk tegen het sterke
Alkmaar. ZHC werd in de defensie
gedrongen en moest na tien minuten
capituleren: 1-0. Alkmaar probeerde
door te drukken, doch de ZHC de-

fensie wist verdere schade te voor-
komen. In de tweede helft bleek Alk-
maar wederom het beste van het
spel te hebben. Wat ZHC ook pro-
beerde het lukte niet onder de druk
vandaan te komen. Alkmaar bepaal-
de in de tweede helft de eindstand op
3-0.

Michael Bleekemolen, winnaar Renault Cup. • Ongeveer tienduizend bezoekers kwamen met Pasen naar het circuit Zandvoort om de races
te aanschouwen. . Foto Bram Sti]nen

Gave en spannendePaasraces

Opvallende prestatie Bleekemolen
ZANDVOORT - Een kleine

tienduizend toeschouwers
hebben zich, onder een lekker
voorjaarszonnetje, uitstekend
vermaakt bij de traditionele
Paasraces op het Circuit Park
Zandvoort. De mooie tweede
paasdag met schitterende ra-

ces kreeg echter aan het slot
een zware domper te verwer-
ken, toen het bericht uit Enge-
land binnen kwam dat de veel-
belovende jonge autocoureur
Marcel Albers op Truxton was
omgekomen bij en raceonge-
val.

De racedag op het Zandvoortse
circuit verliep perfect. Opvallend
was de prestatie van de inmiddels
43-jarige Michael Bleekemolen in de
Formule Renault-race. Vanaf 1984
had deze coureur niet meer weten te
winnen, doch tijdens deze race liet

hij zijn jeugdige tegenstanders nog
eens zien hoe het moest. De jonge
Alex Veenman probeerde diverse ke-
ren Bleekemolen te verrassen, doch
deze liet geen gaatje vallen. Veen-
man werd tweede gevolgd op korte
afstand op een derde plaats door Ur-
sem.

• De succesvolle spelers van Chess Society Zandvoort vlak voor het promotie duel tegen SVS.

Chess Society houdt kans
op promotie tweede klas

Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - De strijd om
promotie naar de tweede klas-
se tussen Chess Society Zand-
voort en het Schalkwijkse SVS
is nog steeds niet beslecht. Na
een zenuwslopend duel heb-
ben de Schalkwijkers voorlo-
pig een 1,5 tegen 2,5 voor-
sprong genomen. De Zand-
voorters kan de overwinning
op het vierde bord echter niet
ontgaan. Kees Koper heeft
daar beslissend voordeel waar-
door de stand weer in even-
wicht wordt gebracht.

Gespannen begonnen Chess So-
ciety en SVS afgelopen vrijdagavond
aan het beladen promotie duel. Bei-
de teams waren in een vrij verras-
sende opstelling verschenen. Zo had
teamcaptain Olaf Cliteur, Peter van
de Beek uitgekozen om eerste bord-
speler Nico Huyboom op te vangen.
De partij op het zevende bord tussen
Jacob Boer en Jan Vos was vorige
week al in remise geindigd, dus
moest de strijd op de overige zeven
borden de beslissing brengen.

Reeds na anderhalf uur spelen, be-
reikten de Schalkwijkers op zowel
het eerste (Van de Beek) als het vijf-

de bord (Drost) duidelijk voordeel.
Op het tweede- en derde bord trok-

ken respectievelijk Olaf Cliteur en
Ben de Vries fel van leer tegen hun
opponenten. Laatstgenoemde zorg-

de dan ook spoedig voor een 1,5-0,5

voorsprong. Toen Hans van Brakel
echter onnodig op het zesde bord
verloor van de sterke Asmussen was
de stand weer in evenwicht. Met
deze stand werd de tijdcontrole ge-

haaid. Teamleider Olaf Cliteur zag
direct dat het vijfde bord van voor-
zitter Hans Drost volstrekt verloren
stond waardoor de stand op 1,5-2,5

in het voordeel van SVS kwam.

Beslissing
De vier afgebroken partijen zullen

aanstaande vrijdag dan ook de be-

slissing moeten brengen. Of dit ook
werkelijk gebeurt, mag worden be-
twijfeld want zoals reeds vermeld,
zal Kees Koper, die overigens een
van zijn beste partijen voor Chess
speelde, de Zandvoorters op gelijke

hoogte brengen. Op het eerste bord

staat Peter van de Beek, na een hero-
sche strijd, een pionnetje achter wat
hem best wel eens de partij kan kos-
ten. Olaf Cliteur compenseert deze
achterstand echter op het tweede
bord waar hij na een moedige aanval
een pion buit maakte op zijn tegen-
stander Van Leeuwen.

Blijft nog het achtste bord over.
De nog half zieke Ton van Kempen
speelde een degelijke partij tegen
routinier Kievit. Van Kempen ver-

overde op vernuftige wijze een pion
op zijn tegenstander, doch deze
kreeg hierdoor enige goede velden in

handen, waardoor mag worden afge-

vraagd op deze partij een winnaar
zal kennen.

Indien de partijen aanstaande vrij-

dag foutloos worden uitgespeeld, is

het volgens insiders zeer goed moge-
lijk dat er wederom een 4-4 uit de
bus zal komen. Of er echter onder
deze druk foutloos zal worden ge-

speeld valt natuurlijk te bezien.
Mocht het op een gelijkspel uitdraai-

en dan zullen de kemphanen voor de
vierde maal tegenover elkaar plaats
moeten nemen.

In de Citron AX-cup kwam Ger-
t-Jan Drenthe niet als eerste over de
finish maar werd uiteindelijk toch
tot winnaar uitgeroepen. De oorzaak
lag bij Phil Bastiaans, die de snelste
was, maar door de jury werd gedis-

kwalificeerd wegens onsportief rij-

den jegens zijn teamgenote Chantal
van der Sluis, die daardoor de baan
uit vloog.

Fanatiek
In de Produktiewagenklassen

werd eveneens fanatiek strijd gele-

verd. In de klasse tot 1400 cc was de
spanning te snijden. Egbert Top,
Amee de Jong en Kees Kreijne stre-

den ronden lang bumper aan bum-
per. De rijders gaven elkaar geen
duim breed toe, wat tot gevolg had

de strijd op de finishlijn beslist

werd. Het was uiteindelijk Top die
Kreijne licht voorbleef, terwijl De
Jong als derde eindigde.
In de klasse tot twee liter toonde

Haarlemmer Fred Krab zijn klasse.

Ondanks aandringen van Caron
bleef Krab overeind en boekte zijn

tweede overwinning van dit racesei-

zqen. Tom Langeberg was veel te

snel voor de concurrentie in de klas-

se boven twee liter. Met zijn Lotus
bleef hij de Porsche van Proper bij-

na tien seconden voor.

'

Allard Kalff had het enorm aan de
stok met Kouwenberg in de Formu-
le Ford 1600. Kalff hield het hoofd
koel en greep de zege, tevens de
tweede overwinning van dit seizoen.
De strijd om het Formule Opel Be-
nelux-kampioenschap was eveneens

van een hoog niveau. Frank Eglem
bleef koploper Jos Verstappen lang-
durig op de hielen zitten. In de slot-

fase moest Eglem de snelle Verstap-
pen laten gaan, die met vier seconde
voorsprong als eerste over de finish

flitste. De Haarlemmer Eric Roest
reed een verdienstelijke race, door
zich als derde te plaatsen.

Franolse Loogman gaf de mon-
teurs tijdens de trainingen handen
vol werk. Eerst de motor stuk ge-

draaid en vervolgens flinke schade
aan de auto. Door keihard werken
slaagden de monteurs erin de auto
startklaar te krijgen. Tijdens de race
ging het een stuk beter. Alleen San-
dra van der Sloot moest de Badhoe-
vedorpse voor zich laten gaan in
deze strijd om de Ladies Cup.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Verdienstelijke

start TC Zandvoort
ZANDVOORT - In de tennis-

competitie is het reserve team
van tennisclub Zandvoort goed
van start gegaan. Uitkomende
in de hoofdklasse sleepte
Zandvoort een 4-4 gelijkspel
weg bij Tessa Zutphen. Het
derde Zandvoortse team hield
Juliana met 5-3 van zich af.

TC Zandvoort kwam uit zonder de
in het buitenland verblijvende San-
der van Gelder. Hij werd echter ver-

dienstelijk vervangen door Michel
van Beek. De Zandvoorters keken
na de enkelspelen tegen een 3-1 ach-
terstand aan. In de dubbels krabbel-

de Zandvoort echter terug om als-

nog en knappe 4-4 uit het vuur te

slepen. Vooral Kartin Moos was op
dreef. Zij won al haar drie partijen.

Doordat Karin Moos met Michel
van Beek het laatste gemengde dub-
bel wist te winnen kwam Zandvoort
op 4-4.

Het derde Zandvoortse tennis-

team kreeg op sportpark de Glee be-

zoek van Juliana. Het waren niet

echt zomerse omstandigheden om
een partijtje te tennissen. Kou en
stevige windvlagen maakten het niet

gemakkelijk voor de spelers en
speelsters. Mirjam Groenestein,
Katja Nelis en Michael Dijkstra
zorgden voor winst in de enkelspe-
len. Invalster Mirjam Groenestein
maakte zeer veel indruk door haar
opponente van de baan te vegen met
6-0 en 6-1. De 5-3 overwinning was
een terechte uitslag in Zandvoorts
voordeel.

OSS gymnastiek
ruim in de prijzen
ZANDVOORT - Afgelopen zondag

konden 21 meisjes van gymnastiek-
vereniging OSS via een wedstrijd la-

ten zien wat ze geleerd hadden. Het
ging hier om het recreatieve gym-
nastiek, de E-lijn.

De familieleden en vrienden, die

in groten getale waren opgekomen
om de gymnasten aan te moedigen,
bleken niet voor niets gekomen te

zijn. Alle meisjes behaalden een
prijs voor de vier onderdelen brug,
balk, sprong en lange-mat. Vanaf 26
punten een derde prijs, vanai;28."
punten een tweede prijs en vanaf .32

punten een eerste prijs. Vijf meisjes
behaalden een eerste prijs. Dat wa-
ren Yvette Lefferts, Joyce van Ég-
mond, Alexandra Benning, Babette
Schouten en Chantal van der Mije.

De overige meisjes behaalden vele

malen een tweede of een derde prijs.

Sporting Club
reikt prijzen uit
ZANDVOORT - De bad-

minton vereniging Sporting
Club Zandvoort beindigd
vanavond het seizoen met de
traditionele prijsuitreiking.
Onder leiding van Gerrit van
den Nulft zijn de afgelopen
weken de finales tot een goed
einde gebracht.

Zo was er een prachtige finale te

zien in het gemengde-dubbel. Jo-
sefien en Jaap Enderman onder-
vonden geweldig veel tegenstand
van Mary en Kees van Loon, maar
wisten toch in drie sets de winst te

pakken.
Ook de finale in het damesdubbel
stond op een hoog niveau. Het wa-
ren Emke Booiman en Riet Groe-
nendijk, die de winst opeisten. In
twee sets werd het duo Joke van
Looy en Tini van den Nulft terug-
gewezen.

In de herendubbel finale stond
een tweetal bekende tegenstan-
ders tegenover elkaar. Jaap En-
derman en partner Evert Smits
moesten het opnemen tegen het
zeer geroutineerde koppel Ri-

chard Kerkman en Kees van
Loon. Uiteindelijk bleek dat de
jeugd, Enderman/Smits, met veel
moeite Kerkman/Van Loon de
baas bleef.

Vanavond vindt de laatste speel-

avond plaats, waarna de prijsuit-

reiking is door voorzitter Dirk van
den Nulft, in de Pellikaansport-
hal.

Het 27ebadmintonseizoen gaat op
de eerste donderdag in september
van start. De club zit bijna vol,

doch er zijn nog een paar plaatsen
voor dames open. Inlichtingen
over de Sporting Club kunnen via

telefoonnummer 13344 verkregen
worden.

Casino-ZVM opent

het tennisseizoen
ZANDVOORT - Volgende

week woensdagavond om ze-

ven uur opent Casino-Zand-
voortmeeuwen Handbal, afde-
ling tennis, officieel het tennis-
seizoen. Ook dit jaar wordt er
weer gespeeld op de verharde
velden in het voormalig cir-

cuitterrein.

Voor het vierde achtereenvolgen-
de jaar is het mogelijk om de tennis-
sport te beoefenen bij de handbal-
vereniging. Dat dit zeker in een be-

hoefte voorziet mag wel blijken uit

de cijfers. Waren het eerste jaar
slechts 38 lessers ingeschreven, dit

jaar wordt al aan 185 mensen lesge-

geven, is er een heus tenniskamp,
zijn er refreshmentcursussen en een
tennis-intensive week.

Dit jaar wordt het tennisseizoen
geopend door de . wethouder van
Sportzaken, de heer Jan Termes.
Tijdens de opening is er gelegenheid
om te meten hoe snel men nu eigen-

lijk een bal serveert. Iets dat eigen-

lijk alleen tijdens de grote tennis-

toernooien gedaan wordt. De specia-

le radarapparatuur, die hiervoor no-

dig is, heeft de firma Gatso mini-ra-

dar uit Overveen ter beschikking ge-

steld. Alle leden van de vereniging
zijn uiteraard welkom bij de ope-
ning.

Slagkracht testen
Ook niet-leden die hun slagkracht

weleens willen testen en andere be-

langstellenden zijn van harte wel-

kom. Tijdens de opening is tevens
een tennisstand ingericht waar de
leden tegen korting tennisartikelen
kunnen kopen.

De handbalvelden zijn te vinden-
bij het Duintjesveld in Zandvoort
Nieuw-Noord. Op bepaalde is het

nog mogelijk een baan te huren. In-

lichtingen kunnen verkregen wor-
den bij Riny Cappel, telefoon
02507-18269.

Bridge competitie

loopt naar einde
ZANDVOORT - Het bridge-

seizoen loopt alweer naar het
einde. De leden van de Zand-
voortse Bridgeclub zijn inmid-
dels aan de laatste competitie
van dit seizoen begonnen.
In de tweede wedstrijd in de A-lijn

waren het mevrouw Spiers en de
heer Emmen, die met een 56,70 pro-

cent score het beste resultaat be-
haalden. Op de gedeelde tweede en
derde plaats eindigden het gelegen-
heidspaar van de dames Klinkhou-
wers/Peeman en het echtpaar Hoo-

Pleines duiven
vliegen weer
ZANDVOORT - Het duivensport-

seizoen is weer begonnen. Afgelopen
weekend werden de duiven van
Postduivenvereniging Pleines voor
de eerste keer vervoerd naar een los-

singsplaats in het Belgische Kapel-
Ie. De duiven moesten een afstand
afleggen van hemelsbreed ongeveer
113 kilometer. Het weer was niet zo
gunstig maar om 's middags n uur
werd het sein gegeven de manden te

openen.
Voor de Zandvoortse vereniging
werden 307 duiven gelost. De eerste

duif arriveerde in Zandvoort om ze-

ven minuten voor half drie.

Uitslag: H.Heiligers 1, 15. J. v.d. Wal-
Romkes 2, 6. J.Knegt 3. R.Sinnige 4,

5, 8, 13. E.Paap 7. P.Bol 9, 11. R.Drie-
huizen 10,12. Comb. Koper 14.

gendijk. Aan de kop na twee wed-
strijden gaan het echtpaar Peeman,
terwijl het echtpaar Heidoorn met
een achterstand van zes procent de
tweede plaats bezet.

In de B-lijn haalden de heren Po-
lak en Potharst aardig uit met een
score van 61,07 procent. Met een
kleine achterstand werden de da-

mes Van Beek en Stocker tweede.
Het echtpaar Potharst voert de
B-lijn aan en wordt op de voet ge-

volgd door de dames Gotte en Ko-
ning.

Goede avond
De dames Meijer en Sikkens had-

den in de C-lijn een bijzonder goede
avond want met een percentage van
maar liefst 62,95 werden zij ruim-
schoots eerste. Op flinke achter-

stand volgden mevrouw Van Duyn
en de heer Van der Meer. De dames
Meijer/Sikkens hebben zich na twee
wedstrijden op de eesrte plaats ge-

nesteld en de heer Van der Meer, die

zonder vaste partner speelt, staat nu
tweede.
In de D-lijn waren de dames Ha-

vinga en Van der Meer met een score
van 63,10 procent, weer danig op
dreef. Tweede werden de dames
Beijer en Rauwerda. Met ruime
voorsprong staan de dames Havinga
en Van der Meer aan de kop in de
D-lijn. Op een goede tweede plaats

staat het nieuwe koppel, de dames
Hoogendijk en Windt. Inlichtingen
over de bridgeclub zijn te verkrijgen
bij de heer H.Emmen, telefoon
18570 (alleen 's avonds).

Topscorertrofee

Zandvoorts Nieuwsblad
voor Paul Longayroux
ZANDVOORT - De ene voetbalwedstrijd voor de competi-

tie, die nog gespeeld moet worden, zal geen wijziging meer
brengen in de topscorerslij st. Paul Longayroux is de beste
schutter van Zandvoort geworden met tot nu toe het respec-
tabele aantal van 25 treffers.

Paul Longayroux komt met zijn groot aantal doelpunten in het bezit

van de door het Zandvoorts Nieuwsblad beschikbaar gestelde topscorer
trofee. Aanstaande zaterdag, op het hoofdveld van Zandvoort'75, 's-

middags om twee uur (een half uur voor de cruciale wedstrijd om het-

kampioenschap tussen Zandvoort'75 en ZOB) vindt de uitreiking-

plaats. ;'•

Het bestuur van Zandvoort'75 rekent op een grote toeloop van pu
;

.

bliek om de spelers van de thuisclub een steun in de rug te bezorgen?
Zandvoort'75 moet winnen, terwijl ZOB genoeg heeft aan een gelijk-

spel. De verliezer wordt 'veroordeeld' tot het spelen van een nacompeti-
tie, waarin alsnog een plaats in de tweede klasse KNVB te verdienen
valt.

Tops cq rersi
v. d. Mey (ZVM-zon)

Castien (Zv.75)

25 Longayroux (Zv.75)

van Rhee (ZVM-zat)

Tibboel (ZVM-zon)

10 15 20

• Robin Castien zal er niet in slagen Paul Longayroux voorbij te

streven, of hij moet zaterdag negen doelpunten scoren.
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SM-CONTACTLIJN (75 cpm)
06-340.300.05. Zelf gratis

inspreken: 010-4610600:'-

Telerotica! 37,5 cpVim.

.

Zapp sex 06.96Ï92

SM club 06.96.91

Rijpe vrouwen 06.96.94

Frans 06.96.46

Tiener 06.96.40

Tessa is zo'n lekker opge-
wonden tienermeisje van 18.

06-320.324.22. 75c p/m. ".

UITDAGEND huisvrouwtje, is

zo opgewonden. .•

06-320.330.97. 75c p/m. ,v .

Vanavond al 'n afspraakje! Al-

tijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in).

06-9533. 75c p/m.

Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogtepunt.
Bel 06-9662. 75c p/m.

Voor BI-SEX afspraakjes bel

06-320.325.01. 75c p/m.
Nu ook voor trio-sex!

Vrouwen 37,5-cpVfcm. 06- , ;

320.328.99 . . .Rijpe Vette Vr:

320.327.70 negerin 35+
320.329.30 Verpleegster

320.323.63 Rijpe Ordi

320.324.54 Rijp Chique

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-

vraagd voor' escort en/of club

Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of

023-400130.

Wie durft een stripspel te spe-

len met CAROLIENTJE.
06-350.222.41. 50c p/m.

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00

tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

Zoek jij tel.nrs van echte hete

meiden v.a. 18? Gewoon voor

'n opwindende sexafspraak!
06-320.330.42. 75c p/m.

Meiden 37,5 cpVïm. 06-320
:

327.06 St. Frans/Grieks

326.19 effe vlug!

325.54 Topsex 25+
326.63 Ordi/Grof

326.77 Ruige Sex

Meisjes bel 06-320-

326.17 Straatmeid
327.47 Onschuldig
322.55 Vol v. boven
340.44 Les 35 + 18 jr

328.27 Lesbi

Lekker naakt 37,5 cptëm:

Meisjes van 18 willen wat bij-

verdienen. Sexadressen.
06-320.330.60. 75c p/m.

NATASJA doet het met 2

hete buurjongens. L

06-320.324.11. 75c p/m.

Onderdanige jongens van. 18

bellen met strenge meesters.

S.M. voor 2 (direkt apart).

06-320.330.99. 75c p/m.

ONDEUGENDE huisvrouw-,

tjes en schoolmeisjes van 18

zoeken voor straks sexkon-
takt, vraag naar hun tel.nr.

Bel nu 06-9661. 75c p/m.
.

Ondeugende Pascale doet
het op de tafel. Keukensex.
Bel 06-9602. 75c p/m. :

PARTNERRUIL privelijn, di-

rekt apart met vrouwen ' en
mannen .voor sexruil. .

06-320.330.88. 50c p/m. :-•

Ruim. 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.

06-320.321.44. 75c p/m.

Sabrina, 'n mooie meid, haar

eerste trio.

06-320.321.20. 75c p/m. .

Succesvolle kleine advertenties
voor de zukenman en particulier
MiiTiwHlvriïriilirs voor /.iikiMimnn on parliciilii'r kunnen

wtnck'n ^i'zel nvt'r 1 of 2 kolommen breedte in diverse

letler^runtlen.

I^trlieulieren verwijzen wij n;uir de speeinle bon op de

pagina „MICKO'S".

Plaatsing is mogelijk in de volgende eiiitie:

ZANDVOOKTS N1KUWSM.AI) ƒ0.42 per millimeter.

Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of

afgeven/zenden aan:

+ Zandvoorls Nieuwsblad. Gastliuisplein 12.

2042 JM Zantlvuurl:

* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70.

Postbus 22:).'i. 1420 AK Uithoorn.

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:

Z. Zandvoorls Nieuwsblad. Aiiislelveeus Weekblad, Uit-

boornsc Courant. De Koude Vener. Aalsmeerder Cou-

rant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, De
Nieuwe Weesper. ƒ 6.67 per millimeter.

Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

+ Informatie over onze overige aantrekkelijke adver-

tentiecoinhiuaties in de Micro's zijn op aanvraag op

onze kantoren verkrijgbaar.

* Noor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in

rekening gebracht, alsmede ƒ 6.00 ailm. kosten.

* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnurn-

nters verstuurd. Op verzoek wordt nan adverteerders

buiten het verspreidingsgebied écu krant verstuurd.

Hiervoor wordt ƒ4.00 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertciiticcombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dil nummer is niet voor bezorgklachten) of /enden aan:

Micro's W*!okm«<Hu
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde weck.

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

l.v.m. koninginedag afwijkende sluittijden

Lessen en clubs

Training

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
in 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in:

OPEN COMMUNICATIE
Assertiviteit - tactvol confronteren -

omgaan met kritiek - doelen stellen.

Kosten ƒ250,- inkl. lesmateriaal.

CARMEN DE HAAN: 023 - 26. 11. 44.

Dansles alleenstaanden

CHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092

Op dinsdag 28 apr. is er een
herhalingsles cursus Reani-

matie bij de kruisvr. voor deel-

name kunt u bellen: hr. de
Leeuw, tel.: 02507-16085.

Verloren en
gevonden

• Met Pasen in Zuidduinen
gevonden 'n leren hondeslip-

band. Tel.: 02507-16548.

Weggelopen of

gevonden dieren

• Vermist sinds 17-4: schu-
we, witte .langharige kater,

één blauw en één geel oog.
Omg. ThorbeckeVEngel-
bertsstr. Tel.: 02507-18003.

• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie.

Oproepen
Mededelingen

Kunst en antiek

• Veilinggebouw Amstelveen •
veilt weer veel echte inboedels op maandag 27 en dinsdag 28
april. Aanvang 19.30 uur. Kijkdagen zaterdag 25 en zondag
26 april van 10-16 uur. Frans Halslaan 33, Amstelveen'.

Tel.: 020-6473004.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.

Tel. 02507-16123.

Onroerend goed
te koop aangeboden

Bos en Vaartlaan 78
2-Kamerserviceflat i.g.st, met dubb. beglazing, met lift op 4e

verd. Opp. 60 m2
, met patio op het Zuiden. Nabij sneltram.

Servicekosten p.m. ƒ 1228 incl. maaltijd voorziening/huis-

meester. Vr.pr. ƒ 65.000 k.k.

Van Maarschalkerwaart Mak. o.g. B.V

tel. 020-6644631

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEll/E makelaars o.g. LjJ

Tel. 02507-12614 NVM

• DOUWE, van harte gefeli-

citeerd met je overwinning, je

van Soolingen Fans.

• Rink geoefend, nooit ge-

dacht, toch m'n A-diploma
boven m'n bed. Wie had dat
ooit verwacht. Dirk Pluis

Maus.

• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

• Hoera, alle bekenden
opgelet!

Henriëtte Groenestein ziet

"Sarah".
24-4-'92 Proficiat Ineke.

Lieve Kelly, Kevin en Nicky,

wordt "25 april"een

feestelijke dag voor ons???
Oma Tiny en Opa Wimmy.

Lieve Mamma-Dicky, 10 les-

sen heb je pas gehad en dan
al je A-diploma dat is me
maar niet wat. Kusjes van
Christine, Jan en Marion.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529
• Zou Veronica dan ook de
stap maken om weer 27 MC
te gaan zenden, 't bloed
kruipt waar het niet kan gaan,
tot horens ten four.

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

HELP!!

Na 12 jaar vertrekt onze hulp,

wie wil het van haar overne-

men bij zakengezin in

Bentveld, direct bij bushalte.

Zelfst. hulp, voor maandag en

vrijdag. Tel. na 18.00 uur:

023-245166.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij-

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

• T.k. 3-deurs linnenkast

tweederde leg- éénderde
hang. Prijs ƒ 50: 02507-17639.

• T.k. 4 eetk.st., wit gemof-
feld, riet.rug en zitvl. ƒ80
en luxaflex 90 cm br., 240 cm

kl. oud rosé ƒ75. Tel.:

02507-30210.

• T.k. miniset, bovenbl.

blw./wt tegels, eiken rand,

smeedijzer. poten ƒ 75.

Tel.: 02507-17980.

* T.k. sal. tafel blank

gelakt eiken 60/130 ƒ 150.

Tel.: 02507-17980.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: .13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Computerapparatuur
en software

* Gevr. bigstick, moet na-

tuurlijk 100 % in orde zijn. Tel.:

02507-18829. PS dus de Joint

is (bijna) ook weer retour.

Te koop aangeboden:
Nintendo Computer incl. Zap-
per met spelletjes Duckhunt
en Mario bros compleet
ƒ150,-. Nintendo spelletjes

ƒ65,- per stuk. Gradius Cas-
telvania, Snake Rattel en.Roll,

Super Spike (volleybal), Bad
dudes (karate). 02507-12013.

voor de particulier

5ï»f»tfAlG G ratis MICRO'S worden
ICgClö geplaatst onder de

ri„.i' I navolgende voorwaarden:

\JIcllliS • • inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ300
uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of' cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres
uiterlijk maandag tot 15.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

IV.M, KONINGINNEDAG ZIJN; DEAANLEVERTIJDEN GEWIJZIGD;
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Robin Hood
ZANDVOORT - Robin Hood, prins

der dieven, over deze held zijn meer-
dere films gemaakt. Maar er is er

maar een van Kevin Costner, de ac-

teur en regisseur van Dances with
Wolves, die weet hoe je een Edison
in de wacht moet slepen. De avontu-
renfilm is gemaakt door Kevin Rey-
nolds. Te zien in 't Stekkie aan de
Celsiusstraat 190. Entreeprijs vijf

gulden (korting voor leden en hou-
ders van een filmkaart). De film is

aanstaande vrijdag te zien en toe-

gankelijk voor alle leeftijden.

Expositie van
Van Wamelen
ZANDVOORT - Tot en met 29

april exposeert de Zandvoorter
Maarten van Wamelen aquarellen in

de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg 34. Van Wamelen liet

zich vooral inspireren door zijn vori-

ge woonplaats, het aan de Lek gele-

gen stadje Schoonhoven. Een puur
Hollands, pittoresk stadje. Daar-
naast schildert hij weilanden met
knotwilgen en bruggetjes, doorsne-
den met slootjes en vaarten. Water
loopt als een rode draad door zijn

werk. Wellicht dat hij daarom naar
een dorp aan zee verhuisde. De kun-
stenaar woont nu bijna een jaar in
Zandvoort. "Ik heb sinds de verhui-
zing door opknapwerkzaamheden
nog te weinig tijd gehadom de omge-
ving af te struinen en iets Zand-
voorts te schilderen", zegt Maarten.
Maar hij verwacht dat hij vanzelf
geïnspireerd raakt. De aquarellen
zijn te bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek.

Postzegels veilen
ZANDVOORT - Een wilde veiling,

dat staat op het menu van de maan-
delijkse clubavond van de Zand-
voortse Postzegel Club. De avond
vindt vrijdag plaats in de grote zaal
van het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. Een wilde vei-

ling, houdt in dat iedereen kavels
kan inbrengen. Voorafgaande aan de
veiling zal er een loterij worden ge-

houden. De veiling start om onge-
veer acht uur. De zaal is vanaf zeven
uur al open. Wie meer wil weten
over de club kan Ed Disco bellen via
16061, of Heiny den Duyn via 16456.

kust
keur&

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

• Korte tips

Poppen- en berenbeurs
ZANDVOORT - Een grote

verscheidenheid aan poppen is

te zien bij de poppen- en beren-
beurs in Hotel Gran Dorado
aan de Vondellaan 60 (boule-
vard) in Zandvoort. De beurs is

van half elf tot vijf uur. Entree-
geld vier gulden, kinderen tot
twaalf jaar betalen een gulden.

Wie poppen of beren verzamelt, of
het gewoon leuk vindt om een aantal
bijzondere exemplaren te bewonde-
ren, kan zijn hart ophalen bij de
beurs die de Rotterdamse poppen-
en speelgoed stichting houdt. Te
zien is een grote verscheidenheid
aan poppen, zoals replica's, tricot-,

harem-, karakter- en kunstlerpop-
pen. Daarnaast ook bos- en fantasie-

figuren die met de hand gemaakt
zijn.

Replica's zijn kopieën van antieke
poppen. Het beschilderen van de
porseleinen koppen gebeurt ook nu
nog met de hand. Behalve nieuwe
poppen zijn er standhoud (st)ers

met antieke poppen en oud speel-
goed, waaronder ook beren. Volgens
de organisatoren ontketenen de be-
ren momenteel een ware rage. Er
zijn er dan ook erg veel te zien. Zo-
wel oude beren, replica's en met de
hand gemaakte beren uit Nederland,
Engeland, Duitsland en Amerika.

Renaissance
Speciaal op de beurs zijn de antie-

ke poppen, met kleding uit de Re-
naissancetijd. Zij behoren .tot de
unieke collectie van Margreet van

• Antieke poppen zijn, evenals beren,
te zien tijdens de beurs in hotel Gran
Dorado aan de boulevard.

den Hoek uit Rotterdam. Wie zelf

een pop ofbeer wil maken en aankle-
den, doet er ook goed aan de beurs te

bezoeken. Al het denkbare dat hier-

voor nodig is, is te verkrijgen, zoals
klei, poppenkoppen en lijven, prui-
ken, schoenen, lapjes stof, kant en
band. Ook poppenmeubels, poppen-
huisminiaturen- en kleding is aan-
wezig.
Er worden verschillende demon-

straties gegeven en de bezoekers
kunnen gratis een oude pop of beer
laten taxeren. Zieke poppen en be-
ren kunnen terecht op het spreek-
uur van de poppendokter.

• The Houdini's - In de Haarlemse
Jazz Club aan het Groot Heiligland
37 is vrijdag een optreden van The
Houdini's. De groep speelt hardbop.
Toegangsprijs twaalf gulden. Aan-
vang tien uur.
• Acid jazz - Metropolis is een band
die acid jazz speelt. De stijl is popu-
lair in de danee-scene in London en
Amsterdam en het is de bedoeling
dat hij nu doorbreekt in Haarlem.
Zaterdag in de Haarlemse Jazz Club
om tien uur.
• De wijze kater - De komedie 'De
wijze kater' is zaterdag te zien in de
stadsschouwburg in Velsen aan de
Groeneweg 71. Alles draait om een
sprekende kater die het hof van de
koning van ongedierte moet zuive-
ren en het tot opperrechter weet te

schoppen. Prijzen tussen de dertig

en 25 gulden. Aanvang kwart over
acht.
• Repetitie NPO - Het Noordhol-
lands Philharmonisch Orkest houdt
zaterdag een officiële repetitie voor
alle belangstellenden. Om tien uur 's

morgens begint het evenement. Het
eindigt om kwart voor een. Onder
andere wordt er video vertoont en
het werk 'Vier letzte Lieder' ten ge-

hore gebracht. Toegang gratis, in het
concertgebouw aan de Riviervisc-

hmarkt in Haarlem.

• Bart Holt - Kunstenaar Bart Holt
is sterk in portretschilderen. Zijn

werk is in april en mei te zien in de
Spaarne Studio aan Donker Spaar-
ne 2, na afspraak via
023-321190/264267.

• Untitled cowboys - Een ruige voor-
stelling met de kracht van een vuist-

slag, de geur van zweet, urine en
erotiek. Een mengeling van theater,

dans en muziek, met Western ele-

menten, maar ook house en klas-

siek. Te zien vanavond en morgen
om half negen in de benedenzaal van
de Toneelschuur in de Smedestraat
23.

• Torquato Tasso - In deze Vlaamse
versie van Goethe's toneelstuk over
de Italiaanse Renaissancedichter
Torquato Tasso staat alleen de tekst

van tevoren vast. Elke voorstelling
is een confrontatie met de sitatie

van het moment. Te zien vanaf vana-
vond tot en met zaterdag 25 april in
de Toneelschuur. Aanvang half ne-

gen.

Geluidhinder leidt

tot steekpartij
ZANDVOORT - Ruzie over te

harde muziek leidde ertoe dat
een 27-jarige Zandvoorter en
een 28-jarige plaatsgenoot el-

kaar verwonden, tijdens een
steekpartij.

Met een mes en een schaar gingen
een bewoner uit de Lorentzstraat en
diens bovenbuurman elkaar te lijf,

nadat de onderbuurman geklaagd
had over te harde muziek. Het inci-

dent vond afgelopen zondag om-
streeks zeven uur 's avonds plaats.

De 27-jarige bovenbuurman liep
letsel aan het gezicht en arm op en
werd overgebracht naar het zieken-
huis Joannes de Deo. Daar is hij

dinsdag uit ontslagen. Volgens de
politie is het mogelijk dat hij blij-

vend letsel aan zijn arm overhoudt.

De 28-jarige man werd met ver-

wondingen aan zijn gezicht en op de
borst overgebracht naar het politie-

bureau, waar hij door een arts werd
verzorgd. Beide mannen zijn aange-

houden en ondervraagd door de po-

litie.

(ADVERTENTIE)

Computers,
Teïefaxen, Printers

Software voor

1/2 geld
Bijv. 24-naalds Brother M 1324
matrixprinter

Normale prijs ƒ 990,- ex. BTW
P.R.M.-prijs ƒ 499,- ex. BTW
Gloednieuw incl. printer, kabel,

Ned. handleiding en volledige ga-
rantie.

Aanbieding zolang de voorraad
strekt.

Bel PRM ZANDVOORT
Tel. 02507-31102
Fax 02507-30271
Haarlemmerstraat 14,

2042 NC Zandvoort

ZAKELIJKBEKEKEN

Naaimachines en fournituren
ZANDVOORT - De Singer-

-naaimachinehandel aan de
Prinsenhofstraat 7, op de hoek
van de Spoorbuurtstraat, voor-
ziet zeker in een behoefte. Dat
blijkt bij een terugblik op het
eerste jaar na de opening, dat
eigenaar Piet Stokman bijna
achter de rug heeft. Om pre-
cies te zijn: op 25 april.

Het bedrijfje is gevestigd in de
voormalige ijsfabriek van Kerkman
(Botje). „Het is niet zo groot, maar
je probeert wel van alles in huis te

hebben", zegt Piet Stokman. Vol-
gens hem is er in Zandvoort een dui-

delijke behoefte aan een dergelijk
bedrijf, steeds meer mensen gaan
weer zelf dingen maken. „Ik heb de
indruk dat de belangstelling meer en
meer terugkomt", aldus Stokman.
In Zandvoort bestaan ook verschil-

. lende cursussen voor het zelf maken
van bijvoorbeeld kleding.
De naaimachines van tegenwoor-

dig bieden een keuze uit allerlei 'ste-

ken' en maken alles alleen maar
makkelijker. Er zijn zelfs compleet
computergestuurde machines te

: koop die allerlei dingen helemaal
:
automatisch doen, zoals het maken
van knoopsgaten. Naaimachines
zijn er vanaf 399 gulden, de goed-
koopste computer gestuurde kost
1800, de duurste zo'n 3000 gulden.

e Het echtpaar Stokman is eigenaar van de Singer-naaimachinehandel op
de hoek van de Prinsenhofstraat en de Spoorbuurtstraat.

Speciaal voor Moederdag is er een
nieuw type uitgebracht: de 'Limited
Edition'.

Fournituren
Stokman is officieel Singer-dealer

en reparateur. Behalve de Singer,
een merk dat al 140 jaar bestaat,

verkoopt hij ook andere merken,
maar dat zijn ingeruilde machines.

Maar er is»nog meer te koop in

deze zaak, met name allerlei fourni-

turen, zoals garens, knopen, biais-

band en ritssluitingen, maar ook
naaidozen, scharen, rokmeters en
paspoppen.
„We hebben wel een paar honderd
verschillende fournituren," aldus
Stokman. De zaak is tijdens de nor-
male winkeltijden geopend, behalve
op maandag.

De Bode blijkt schot in de roos
ZANDVOORT - De Bode, de

nieuwe zaak van Frits Beelen
en Carmen Sweers aan de Bo-
deweg, blijkt een schot in de
roos. De belangstelling van
(honderden) Zandvoortse
vrienden en bekenden was
overweldigend afgelopen da-
gen. De Bode, waar nieuwe en
antieke huisraad plus cadeau-
-artikelen worden verkocht, is

vrijdagavond geopend.

„We hebben veel leuke reacties ge-

kregen", zegt Frits Beelen, die de
zaak beheert. Carmen heeft hem ter-

zijde gestaan met de inrichting van
De Bode, maar heeft het verder druk
genoeg met haar winkel in bruids-
en cocktailkleding aan de Amster-

damse Van Woustraat. De Bode is

genoemd naar de Bodeweg, tussen
Dorpsplein en Kerkstraat. Als ken-
merk is - logisch - gekozen voor een
afbeelding van voormalig dorpsom-
roeper De Puur. Bijzonder detail is,

dat er speciaal voor de winkel van
Beelen een huisnummer gecreëerd
moest worden. Beelen stelde voor er
nummer 1 van te maken, op het
raadhuis werd echter anders beslist.

De Bode kwam op nummer 2. Het is

het eerste en enige huisnummer in
dit straatje.

Hobby
Het pandje, waar vroeger nog een

drankenhandel van de familie Lef-
ferts was gevestigd, is in de oor-
spronkelijke, Zandvoortse stijl te-

ruggebracht. Dat spreekt veel

plaatsgenoten erg aan, aldus Beelen.
De werkzaamheden hebben ruim
vier maanden geduurd.
De Bode verkoopt nieuwe en an-

tieke 'huisraad', zoals grenen en rie-

ten meubelen, verlichting in ver-

schillende stijlen, glaswerk (onder
andere afkomstig van beurzen in
Duitsland), gipsen beelden (getuige
de buste van Apollo in de hoek van
de zaak) en zo nog veel meer. Veel
spulletjes zijn uitstekend geschikt
als cadeau-artikel. In feite is De
Bode een voortzetting van het win-
keltje van Frits Beelen, in een voor-
malige garage aan het Dorpsplein.
Het begon ooit als een hobby, nu
heeft hij een forse, complete zaak
met een uitgebreid assortiment aan
artikelen. Frits kennende is men er
ook van harte welkom voor alleen
een praatje.

e De Bode aan
de Bodeweg:
een 'historisch'

pandje hersteld
in oorspronkelij-
ke staat.

Foto's Bram Stijnen

Internationale reacties op

sloganwedstrijd Zandvoort
ZANDVOORT - De Stichting
Zandvoort Promotie heeft een
dikke vierduizend reacties ge-

kregen naar aanleiding van de
sloganwedstrijd. Directeur Si-

mon Paagman: „Er is bijvoor-
beeld een man uit het noorden
van Groningen die meer dan
honderd slogans in heeft ge-

stuurd." De stichting ontving
ook inzendingen uit het bui-
tenland. „Uit België, Duitsland
en zelfs Aruba," aldus een trot-

se Paagman.

"Al pratend met de ondernemers
hier ontstond spontaan het idee om
een slogan voor Zandvoort te verzin-

nen om daarmee naar buiten te tre-

den," vertelt Simon Paagman. Enige
tijd later werd een campagneplan
opgesteld en in februari de wedstrijd
uitgeschreven. Tot 1 april konden de
inzenders meedoen. De stichting

heeft niet te klagen over het aantal
inzender. Meer dan vierduizend sug-

gesties vielen op de mat.

Dat houdt niet in dat alle vierdui-

zend inzendingen van een deelne-
mer afkomstig zijn. Paagman: „Er is

bijvoorbeeld een man uit het noor-
den van Groningen die meer dan
honderd slogans heeft opgestuurd."
Zijn moeite wordt in ieder geval be-

loond. Paagman: „Als hij geen grote
prijs krijgt, komt hij in ieder geval in

aanmerking voor een beloning voor

de moeite." De stichting looft drie
geldprijzen van respectievelijk dui-
zend, vijfhonderd en 250 gulden uit

en daarnaast wat kleine troostprij-

zen. De inzendingen voor de wed-
strijd kwamen van 'heinde en verre'.

Uit alle delen van het land, maar ook
uit België, Duitsland en zelfs uit

Aruba. Een teken dat Zandvoort
leeft, volgens Paagman.

Over
Belangrijker dan het wedstrijdas-

pect is dat Zandvoort aan een goede
slogan komt. Paagman: „Als we van
mening zijn dat er niet een slogan
tussen zit waar we mee naar buiten
komen, dan gaat het over. Dan maar
geen slogan." Uiteraard krijgen de
inzenders van de beste slogans, ook
al zijn ze dan niet bruikbaar, wel
prijzen. Volgens de directeur van de
stichting bevinden zich er onder de
vierduizend inzendingen een dikke
twintig die 'nader bekeken' moeten
worden. Volgende week gaat de jury
weer om de tafel zitten om te beoor-
delen of daar dè slogan tussen zit. In
de jury nemen naast Paagman, bur-
gemeester Van der Heijden, marke-
tingdeskundige H. Lichtenveldt,
Th.J.Hulsebosch van de Kamer van
Koophandel, voorzitter R.S. van de
Laan en penningmeester G.J. Kuyk
van de Ondernemersvereniging
Zandvoort, Peer Sips van de VVV en
Fred Postma van het Haarlems Dag-
blad.

Met oog en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

De paasdagen zijn weer voorbij.
In tegenstelling tot voorgaande ja-

ren was het weer ons ditmaal goed
gezind. 'De zon is koopman'. Deze
veelgebruikte uitdrukking doet
vooral in Zandvoort nog steeds op-
geld. Daarvan getuigden ook nu
weer de overvolle terrassen in het
dorpscentrum en aan het strand.
Er werden dit weekend weer goe-
de zaken gedaan. Ook het circuit
pikte een behoorlijk graantje mee.
Maar liefst tienduizend bezoekers
genoten van een spectaculair race-
programma. Circuit-directeur
Hans Ernst kan tevreden zijn.

'Zijn' renbaan krijgt een twintigja-
rig contract. Volgende week dins-
dag 28 april zullen de raadsleden
zich moeten uitspreken over het
voortbestaan van de racepiste. Ge-
zien de reacties tijdens de ver-
schillende commissievergaderin-
gen kunt u gevoegelijk van mij
aannemen dat deze langlopende
verbintenis er komt. Een slimme-
re zet van ons gemeentebestuur
kan ik mij niet indenken. De dis-

cussie over ons circuit raakt zo-

doende eindelijk verstomd.
Tegenstanders zullen er wel al-

tijd blijven. De geluidsoverlast zal

niet door iedereen op prijs worden
gesteld. Ook de drukte tijdens de
racedagen is menigeen een doorn
in het oog. We wonen in een bad-
plaats. De meesten van ons heb-
ben daarvoor gekozen.

Genieten
Ik kan er niet omheen. Het voor-

jaar zit in de lucht. Ook in dit dorp
is dit goed te merken. Vorige week
was ik bij de gebroeders van Kleef
aan de van Stolbergweg. Voor na-
tuurliefhebbers een waar eldora-
do op het gebied van wat groeit en
bloeit. Honderden planten in al-

lerlei soorten en maten vinden
gretig aftrek bij onze bewoners.
Sinds kort ben ik gezegend met
een eigen tuin aan de Kostverlo-
renstraat. Op dit moment wordt
deze overwoekerd door onkruid
en kaphout. Nu al verheug ik mij
op de aanstaande zomer. In mijn
gedachte heb ik dit stuk grond al

opnieuw ingericht. Er moet een
vijver komen. De inmiddels bruin-
geworden kerstbomen van de vo-

rige bewoonster zullen worden
verwijderd. Ervoor in de plaats
komen bloemen en vaste planten.
Met de blik gericht op het zuiden
is het nu al goed toeven op mijn
zonneterras. Ik hoor de merel al

fluiten in het struweel naast het
tuinpad. Nee, het leven is nog niet

zo slecht. Laat de toeristen maar
komen. Als het mij te druk wordt,
trek ik mij terug in mijn in twintig
standen te verstellen tuinstoel,

om van daar uit te genieten van de
rust en de bloemenpracht.

Ondingen
De bewoners van de Sandrina-

straat zijn boos op ons gemeente-
bestuur. Onlangs werden er in

hun straat paaltjes geplaatst. Op
zich een goede zaak zou je zo den-
ken. De paaltjes zijn er neergezet
om te voorkomen dat Jan en Alle-

man er zijn auto neerzet. Het
straatje zelf is slechts enkele me-
ters breed. Aan één kant mag er

geparkeerd worden. Van deze ge-

legenheid wordt druk gebruik ge-

maakt, vanwege het nijpend par-
keergebrek in ons dorpscentrum.
Voor de buurt vormen deze obsta-
kels voor de deur echter een hoop
narigheid. Het wil nogal eens
voorkomen, dat bij het passeren
de tussenliggende ruimte te klein
is.

Volgens de bewoners hebben
veel voertuigen inmiddels al een
flinke schade opgelopen. Volgens
hen is er maar één oplossing voor
hun probleem. 'Deze paaltjes moe-
ten er weer uit', menen zij. Ik ben
er zelf gaan kijken. De boosheid
van de bewoners lijkt mij terecht.
Hopelijk kan een of andere ambte-
naar de moeite nemen om ter
plaatse de zaak in ogenschouw te
nemen. Waarschijnlijk zal die
eveneens tot de conclusie komen,
dat deze ondingen op deze plaats
niet thuis horen.

Vrijheidsboom
Wie herinnert zich nog de 'Vrij-

heidsboom' op het Raadhuisplein.
Volgens een van mijn dorpsbewo-
ners werd hij in augustus 1945 ge-

plant door de toen 16- jarige Leuny
Koning. Zelf woon ik sinds 1967 in
deze badplaats. Ik kan mij niet

.

herinneren dat deze boom er ooit

/

heeft gestaan. Wellicht weten de
oudere Zandvoorters nog dat dit

aandenken ooit werd geplant. Mi-'

schien heeft iemand zelfs nog een
foto van deze gebeurtenis. Bin-
nenkort is het 47 jaar geleden dat
Nederland werd bevrijd van de na-
zi's. Het lijkt mij dan ook een aar-
dige gedachte, dat deze inmiddels
verdwenenboom weer terugkomt.
Het Raadhuisplein zal er beslist
door opfleuren.

Ballet -

Volgende week zaterdag 2 m'ëïV
geven de pupillen van danslerares -•

Conny Lodewijk weer een leerlin-

gen-uitvoering. Deze wordt in de
schouwburg van Velsen gehou-
den. De dans- en balletschool uit
de Cornelis Slegersstraat nodigt u
uit, om eens een kijkje te komen
nemen, naar de prestaties van
onze Zandvoortse jeugd. Ik beloof
u al op voorhand een gezellige
avond. Dit gezien de vorige uitvoe-
ringen, die ik in het verleden
mocht meemaken. De avond be-
gint om 19.30 uur. Voor inlichtin-

gen en kaarten kunt u het beste
even contact opnemen met de»
dansschool, onder telefoonnum-t
mer 17789 of 12598. Ik schreef het
al eerder. Zandvoort ontbeert nog.
steeds een fatsoenlijke zalen-ac-
commodatie. Ons gemeentebe-
stuur is inmiddels (?) begonnen-
met een inventarisering van .de'

verschillende locaties, waar op dit

moment onze culturele verenigin-
gen zijn ondergebracht. Hopelijk
zetten onze vroede vaderen haast
achter dit onderzoek, zodat derge-
lijke uitvoeringen in de toekomst
in ons dorp zelf kunnen worden
gehouden.

Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

Politie 'redt' drie vandalen
ZANDVOORT - Drie Hoofddor-

pers, met leeftijden van negentien,
twintig en 21 jaar, waren op 17 april

blij dat er een politieauto arriveerde,
nadat zij getracht hadden een vlag te

stelen. Dejongens wilden de vlag van
een snackkar aan de Boulevard Bar-

naart afhalen, maar hadden niet ge-
zien dat er zich in de kar mensen
bevonden. En deze lieten de jongens
overduidelijk- voelen dat ze het niet
met hun handelswijze eens waren.
Het incident gebeurde rond half
tien.

Een foto uit 1963 van de Klimop kleuterschool. Het plaatje werd ingezonden
door Alice Frank. Niet alle namen zijn meer bekend, maar herkend zijn wel Jan
Hobe, Peggy ..., Thijmen de Vries en Trudy van de Meulen, allen staande
achter de juf, mevrouw Bosman (midden). Daarvóór zitten onder andere:

Helene Brand, Inge de Jong, Alice Frank, Ronald Allebes, Evert Spoelder,

René Kilsdonk, Hendrik Jan Bot, Celia Bier, Francoise Offerman, Huib Koel,

Anneke Dekker, Ronald Zaadnoordijk, Suzanne Ter Brugge en - vooraan - Erik

Ingwersen.
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Lenteprij

Commodore
Notebook computer

C286 Notebook *inte! 80C286 proces-

sor *1 Mb Ram geheugen 8/12,5 Mhz
kloksnelheid *20 Mb harddisk *3,5" disk-

drive (1 .44 Mb) *VGA. EGA, MDA. CGA
compatible *LCD beeldscherm *alle PC

kwaliteiten nu in een compacte vorm.

Inci. MS/Dos 4.01. GW Basic, accu.

snelload unit, etc.

Öujcksnap Panorama
'

:rm^E :99-
camera t.w.v./,' Jbr^P% .'.:'/

:
bij .aankoop van een cómpactcariiera

';

-'.vanaf 150.-. :'.'

ZQ2450 'nieuwste organizer in de

Sharp lijn *electronische agenda met
64 Kb geheugen 'telefoonboek funktie

(3 categoriën) *memo/tekst funktie

'calculator funktie en nog veel meer.

Wr

Panasonic
compactcamera

C525 AF 'autofocus compactcamera

voor een ongelooflijke prijs *f3.5-35 mm
objectief *autoflash en DX filmcode

50-1600 ISO.

AFSTANDSBEDIENING

TELETEKST

Philips radiorecorder
met CD-speler

AZ8002 'programmeerbare CD-speler

met o.a. music-scan 'FM stereo, LG en

KG *4 luidsprekers 'Dynamic Bass Boost

'cassettedeck 'ingebouwde microfoon.

Sony camcorder
TR105 'kleinste en lichtste camcorder

(600 gram) '6 x powerzoom en macro

*hi-fi stereo 'minimale lichtsterkte 4 lux

*datum/tjjd insert 'autofocus, auto-iris

en autowitbalans 'LCD-panel 'incl.

accessoireset en

599.-

A99r
Muititech kleuren TV

KT8220 "37 cm beeldbuis '30 voorkeu-

zezenders 'automatische zenderzoeker

'teletekst 'incl. afstandsbediening.

2299.-

inruil 200.-
afstandsbediening.

2099r

JVC videorecorder
HR-DX20 '8 opnamen/1 jaar program

meerbare timer '48 voorkeuzezenders

*24-uurs instant timer 'stilstaand beeld/

pauze/beeld voor beeld 'electronisch

kinderslot 'incl. afstandsbediening.

Tegen inlevering v~ d7ze
"~

^

WAARDEBON '

TDK SA-90 '

audiocassettes I

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen,

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 2 mei 1 992,

zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden.
je komt ogen en oren tekort.

Almeré Stadhuisstraat 7-9, 03240-4 1 324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.

iGrXndCafé

VltksTAURANT.'

ÏÖEACHCLUB ^ mm
Boulevard

barnaart67

Zandvoort

•02507 -12553

De keuken is weer open.

Live ondergaande zon

STRANDPAVILJOEN

tel; 30516

CS

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

PTH Amsterdam
• 9

BELANGSTELLING VOOR
EEN HBO STUDIE?

INTERESSE VOOR
HORECA

ONDERWIJS

DAN IS ER VOOR U DE

PTH DAGOPLEIDING

OEIECA
TE€Mft8IEICEN
BEL NU: 020 - 694 51 43

020 - 692 09 08

PEDAGOGISCH
TECHNISCHE HOGESCHOOL
NEDERLAND

ONTMOETINGSPLAATS VAN
{föTec-h:ri:ië:k ; EN "'O n <de.ar tv ij s

:ivn\^

Caribbean Night
a.s. zaterdagavond in „Soc. De Manege" %

VJ Programma: 20.00-22.00 uur
Aanvang met dj. Rob en onbeperkt
„Tropical cocktails drinken"

22.00 uur pianobar geopend met
het Bermuda trio

22.30 Caribbean zaal geopend met
Zuidamerikaans showorkest „22 man"
22.00-01.00 uur Tropical koud buffet

Uitsluitend ongebonden mensen v.a. 25 jaar.

Corr. gekleed (verkleed mag ook)
Entree ƒ25,- all in

«£

RESERVEER TIJDIG S.V.P.

INFO 02507-16023

Jackpot u* m*M fri^cu

VOORJAARSAKTIE
Bij aankoop yan ƒ 200,- kleding krijgt u een paar leuke
Jackpot of Cottenfield sokken cadeau.

MODE, Grote Krocht 23

Tel. 02507-18412. Ook zondag geopend

De enige echte special shop in Zandvoort

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

VASTE PLANTEN
BOMEN EN STRUIKEN

BEMESTING VOOR
GAZON EN
BORDERS,
BESTRIJDINGS-
MIDDELEN, OOK
BIOLOGISCH

ATTENTIE!
Te huur gevraagd

woonruimte
voor echtpaar met baby
tot 1000,- p.m.

Br. ond. nr. 304384

mm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. De Schelp 115, huur ƒ580,07 per maand (excl. stookkosten)

2-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.

Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.420,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien

van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 1 2.00 uur in het ge-

velkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

NAMENS HET BESTUUR VAN EMM DELEN WIJ MEDE, DAT ONS KAN-
TOOR OP VRIJDAG 1 MEI DE GEHELE DAG GESLOTEN IS.

NIEUW IN ZANDVOORT

km$
I .'-—-*«

Voor al uw reclamewerk

RECLAMEBORDEN, LICHTBAKKEN,
BELETTERING van o.a.:

AUTO'S, BOTEN, RAMEN etc.

Wij leveren ook plakletters, ± 50 lettertypes

en logo's.

Snelle service!

Ook leveren wij magneetplaten voor auto's

Prinsesseweg 52A, 2042 NH Zandvoort
tel. 02507-30627

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 1 2305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

SPAR SUPERMARKT
vraagt

part-timers voor de zaterdag

en vakantiewerkers.

Kom langs of maak een afspraak,"
tel. 14361.
Vragen naar de Hr. L Bouwens.

Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

WEEKEND AANBIEDING

zakje sprits

8 stuks 2f95

't Familie vraagt enthousiaste

medewerkers
voor de
bediening
tot ± 25 jr.

Tevens
een

afwashulp

tot ± 23 jr.

RESTAURANT
Kerkstraat 27, tel. 12537

Mooiste marmer, graniet en

leisteen. Voor u-and en vloer.

De grootste collectie in

Amsterdam en omstreken.
Deskundiu advies en

voorlichting.

Groothandelsprijzen v.a.

fS7.-/m-, incl. I>tiv.

ABRES
De Flinesstraat IS irwht :.». Makrcn ^—~j

Amsterdam • l)2(l-li!l 2S "iö") I
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MENINGEN
f—
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie

1 van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw briefook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan

pet Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Strand schoonmaken (2)
„U'zer M.W.A. Drayer reageert op de

! Mrief van B.R.D. Hanning, vorige
«•eek in het Zandvoorts Nieuwsblad.
Drayer is het niet (helemaal) eens
niet Hanning, die min of meer van
mening was dat leerlingen te makke-
lijk worden ingezet voor bepaalde
projecten. Aanleiding tot zijn brief

was het schoonmaken van het
strand, waaraan 180 Zandvoortsc
hinderen deelnamen.

Geachte heer Hanning. Mijn be-

wondering voor uw mening in het
Zandvoorts Nieuwsblad d.d.

16-4-1992. Dat er nog mensen zijn in

Zandvoort die zo positief kunnen
denken, doet mij deugd. Alle loftui-

tingen echter ten goede zijn er in uw
denken toch wat foutjes geslopen.
Tussen een projectleider en een leer-

kracht bestaat wat functie betreft

toch nog een heel verschil. Ongetwij-
feld zult u in staat zijn dit in een
woordenboek op te zoeken. Vervol-
;ens haalt u lesverzuim en buiten-
choolse activiteiten door elkaar.

Voor dit laatste is n.1. de toestem-
ming van de onderwijsinspectie no-

dig, terwijl het eerstgenoemde ook
nog eens te verdelen valt in geoor-
oofd- en ongeoorloofd lesverzuim.
Zonder meer geen les geven of krij-

en is dus niet mogelijk.

U hoeft geen angst te hebben dat
de kinderen onbeperkt hun taal- en
rekenlessen inruilen voor een ver-

antwoordelijk omgaan met hun mi-
lieu. Bovendien worden deze lessen
ondergebracht in het vak wereldo-
riëntatie. Uit eigen onderwijserva-
ring zult u wel weten wat dit bete-

; kent. Dit vergt veelal heel wat voor-
bereiding binnen de school en het

zou mijns inziens dan ook beter zijn

de zin 'Dit onder de bezielende lei-

ding van een aantal projectleiders' te

vervangen door: 'Dit onder leiding
van een aantal leerkrachten die hier-

in een afsluiting zagen van een goed
voorbereid en uitgewerkt milieu-
-project'.

Tenslotte een laatste suggestie
voor een idee: Mocht u weer eens
met poep willen gooien, ruimt u die
andere drollen dan ook gelijk even
op, want dat scheelt de school weer
een projekt. En daar gaat het ten-

slotte toch allemaal om, hè meneer
B.R.D. Hanning?

INÏ.W.A. Draijer
Zandvoort

Weg openbreken
Natuurlijk ben ik maar een vrouw,

die: A-technisch is, geen vooruitzien-
de blik heeft (autorijden kan ik ook
al niet) en van politiek en budgete-
ring weet ik sowieso helemaal niets

af.

Maar dan toch... September
jongstleden zat ik op mijn balkonne-
tje en bezag het asfalteren van de
Van Lennepweg. Ik vroeg me af, of
dat nou zo verstandig was, terwijl de
werkzaamheden van de nieuwe wijk
'De Meeuwen' nog niet af waren.
'Acht ja', denk je dan, 'ze zullen wel
weten wat ze doen'.
Maar nu ze voor de vierde keer de

weg aan het openbreken zijn, en de
straat op een 'lapjesdeken' begint te

lijken, word ik zo langzamerhand
toch echt kwaad. Waar zijn ze toch
in 'Zandvoorts' naam mee bezig?

K.Y. Kaspers
Zandvoort

Boek over Diaconiehuis
ZANDVOORT - De Zand-

ivoorter G. Deesker heeft een
} boekje geschreven in opdracht
van de Stichting Hulsmanhof.

; Deesker verhaalt hierin over
de geschiedenis van het vroe-
gere Diaconiehuis aan de

: Nieuwstraat, later het Bejaar-
denhuis en nu het complex wo-
ningen Hulsmanhof. De bedoe-
ling is, deze kennis voor het
nageslacht te bewaren.

De auteur G. Deesker is voorzitter
van het huidige College van Diake-
nen van de Hervormde Gemeente
van Zandvoort. Hij was benaderd
door het bestuur van de Stichting
Hülsmanhof, dat het zinvol achtte
de geschiedenis te laten noteren.
Wij hopen dat dit boekje voor allen,

die in het verleden op enigerlei wijze
betrokken waren bij Hulsmanhof,
de herinnering aan dit voormalige
bejaardenhuis levendig zal houden'.
Dat zeggen voorzitter A. Paap en se-

cretaris P. Doorriekamp-Terol aan
liet eind van het voorwoord.

Zuster de Beer
Veel van de historische gegevens

zijn aangedragen door de laatste di-

rectrice van het huis, zuster E. de
Beer, met als bron allerlei dagrap-
porten plus notulen van vergaderin-
gen. Daarnaast heeft auteur Deesker
dankbaar gebruik kunnen maken
van een geschrift dat in de jaren zes-
tig door de Zandvoortse historicus
P. van der Mije KCzn. werd opge-
steld. Dat gebeurde toen op verzoek
van het toenmalige college van dia-
kenen. Het werd echter nooit gepu-
bliceerd.

Gerrit Hulsman (1867 - 1958) is

volgens Deesker van grote waarde
geweest voor Zandvoort. Van 1894
tot 1903 was hij predikant van de
Hervormde Gemeente te Zandvoort.
Eén periode waarin hij veel tot stand
wist te brengen, niet alleen voor de
geestelijke maar ook voor de maat-
schappelijke belangen. Tijdens zijn
ambtsperiode zorgde hij ervoor dat
'Ons huis' (het jeugdgebouw) en het
'Diaconiehuis' (voor bejaarden)
werden gerealiseerd.

Hulsmanstraat
Pp 27 oktober 1909 besloot de

Zandvoortse gemeenteraad een
nieuwe straat de naam 'Hulsman-
straat' te geven. Dat gebeurde tege-

lijkertijd met de L'Amistraat en de
Diaconiedwarsstraat. Het raadslid
•'. Bakkenhoven dankte de raad na

het aannemen van dit raadsvoorstel,
omdat 'aan twee personen, pastoor
L'Ami en ds. Hulsman, aan wie de
gemeente veel te danken heeft, hul-
de is gebracht'. Het bejaardenhuis
werd in 1981 gesloten,,als gevolg van
de wet op de bejaardenoorden. De
kamers hadden te weinig oppervlak-
te. Omdat er maar 22 bewoners wa-
ren, had het weinig zin om kamers
samen te voegen: het aantal plaatsen
zou daardoor te laag worden. Sterre
der Zee en het gemeentelijk verzor-
gingshuis aan het Gasthuisplein on-
dergingen een zelfde lot.

„Het was een moeilijke tijd", be-
vestigt de heer A. Paap, voorzitter
van de Stichting Hulsmanhof Zand-
voort. Hij is jarenlang administra-
teur van het bejaardenhuis geweest.
„We hebben het toen aan EMM ver-

kocht met de opzet, dat er beneden
woningen voor bejaarden zouden
komen. Zo konden we toch nog iets

doen voor ouderen die in het cen-
trum wilden wonen".

Oplage
Paap is heel blij met hetboekje. De

ontwikkelingen rond het huis zijn

hierin uitgebreid te lezen. Het is ge-

drukt in een oplage van vijfhonderd
stuks, die eerst aangeboden worden
aan de leden van de Hervormde
Kerk in Zandvoort. Als er exempla-
ren over zijn, komen ook andere be-

langstellenden hiervoor in aanmer-
king. Inlichtingen zijn te verkrijgen
bij de heren Deesker, tel. 14810, en
Paap, tel. 14524.

"Hulsmanhof"
van Diaconiehuis

tot Stichting

• Het boekje "Hulsmanhof" van Dia-
coniehuis tot Stichting beschrijft de
geschiedenis van dit voormalig be-
jaardenhuis.

Geert van Tijn: 'Ook 50.000 stemmen
vormen een fantastisch stadionkoor'
Het begon driejaar geleden met een openbare zangles in het Vondelpark. En als

het flink uit de hand loopt, want dat is wel de bedoeling, staan er op 16 mei
tachtigduizend mensen in het Olympisch Stadion te zingen. Op 5 mei houden de
Amsterdamse deelnemers aan 'Korenslag 1992' een generale repetitie op het

Museumplein. Nu alvast een gesprek met de drijvende motor achter dit

evenement, Geert van Tijn, in het dagelijks leven muziekleraar van de
Amstelveense Scholengemeenschap Casimir. De Amsterdamse componist Theo

Loevendie legt uit welke grappen je met zo'n mega-koor kunt uithalen.
Geert van Tijn vertelt hoe het idee geen contact meer heb met de men-

ontstond. „Sommige koren zijn een
beetje saai. Een heel jaar werken ze
aan één of twee uitvoeringen. Daar is

op zich niks op tegen, maar het stoot
mensen af. Zo ben ik op het idee
gekomen om in het Vondelpark een
openbare zangles te geven. Iedere
passant kon zich daarbij aansluiten,
maar het was wel een echt klassiek
stuk, dat we in 55 minuten instu-

deerden. Daarna werd het koor op-
geheven. Veel mensen willen zich
best wel ergens bij aansluiten," rede-
neert van Tijn, „maar dan moet het
wel tijdelijk zijn. Ik wil zelf ook best
bij een groep horen, als ik er maar
weer uit kan."
De openbare lessen sloegen aan en

zo ontstond het idee om een koor
van tachtigduizend mensen te vor-

men en zo in het Guiness Book of
Records te komen. „Het idee is van
mijn zoon. Ik heb het toen een paar
keer geroepen, bij Sonja Barend on-
dermeer, en op een gegeven moment
kun je niet meer terug."
Als voorbereiding op het 'wereld-

koor' dirigeerde Van Tijn op ver-

schillende plaatsen in het land open-
bare zanglessen, met name in sta-

tionshallen. Van Tijn: „Ik vraag
meestal een conducteur met pet om
tijdens de Zuiderzeeballade even
voor opa te spelen. Zo maak je het
een beetje leuk voor het publiek."
Op de vraag wat hem zo aantrekt

in die grote mensenmassa's, zegt hij:

„Het is niet die enorme massa die
me aantrekt, maar de vraag hoe het
gaat klinken. Toen we eind oktober
in het Amstelstation repeteerden,
waar zo'n 1500 mensen op afkwa-
men, merkte je al dat het geluid van
sopranen en alten een fractie te laat

bij elkaar kwam. Dat het geluid een
beetje ging zwemmen. Dat heb je in
het stadion natuurlijk ook, alleen
kun je het niet oefenen. Je moet na-
melijk in één keer die verschrikkelij-

ke stap naar tachtigduizend maken.
Ik ben dus reuze benieuwd."

Onbetaalbaar
Of hij wel eens zwetend wakker

wordt? „Nou nee, maar ik maak me
wel eens zorgen dat het geluid op het
laatste moment wegvalt en dat ik

sen. Maar cruciaal is dat alles in de
maat gaat. De koorleden kunnen el-

kaar niet allemaal horen, maar ze
moeten wel zó gelijk inzetten, dat
het voor de kijker thuis één koor
wordt van tachtigduizend stemmen.
Daar gebruiken we grootbeeldscher-
men voor. Oorspronkelijk wilden we
1.500 dirigenten een eigen schermp-
je geven, maar dat bleek onbetaal-
baar."
Op dit moment lijkt die tachtig-

duizend overigens nog heel ver weg.
Van Tijn: „We zitten nu op 25 dui-

zend, dus we moeten er komende
maand nog hard aan trekken. De
meeste mensen wachten blijkbaar
tot het laatste moment. Maar voor
het welslagen van het record, is het
erg belangrijk dat mensen zich nu al

opgeven. Al was het alleen maar
voor de gatering."

Grote klapper
Overigens is het record bij zestig-

duizend zangers al gebroken. Waar-
om wil men dan toch doorstoten
naar de tachtigduizend? Van Tijn:

„We hebben uitgerekend wat er in

zou kunnen als we het middenveld
erbij kregen. Maar als we de zestig-

duizend halen, is dat al prachtig. En
breken we dat record niet, dan
wordt het met vijftigduizend toch
nog een fantastisch stadionkoor."
Overigens kan het op 5 mei al fan-

tast' sch worden, want dan komen de
Am: terdamse deelnemers van Ko-
ren; lag op het Museumplein bij el-

kaa r voor een generale repetitie. Ge-
mikt wordt op 13.500 deelnemers.
En 16 mei volgt de grote klapper in

het Olympisch Stadion. „Het lijkt

me fantastisch om al die mensen
zingend het stadion te zien instro-

men, uit alle hoeken en gaten."
Maar nóg grotere ambities, nee,

die heeft Van Tijn niet. „Na het eve-

nement ga ik weer met m'n orkestje
'Het Salon' spelen, op bruiloften en
partijtje. Leuk strijkje hoor..."

Het summum
Voor de Amsterdamse componist

Theo Loevendie is het niet bepaald
een alledaagse opdracht om een

/-

.

• Theo
Loevendie

componeerde
de muziek voor
'Korenslag '92'

dat op 16 mei
door het

Olympisch
Stadion moet

galmen.

stuk te schrijven voor een stadion
vol mensen. Maar het biedt wel on-
gekende mogelijkheden, vertelt hij.

„Zoals voetbalsupporters door
massaal opstaan en zitten een 'wave'
door het stadion kunnen laten glij-

den, bereik je ook huiveringwekken-
de effecten door het geluid in het
stadion een rondje te laten maken.
We beginnen met twee spreekkoren,
waarbij de tekst tussenbeide helften

van het stadion heen en weer golft,"

legt Loevendie uit.

„Maar de hoofdmoot van het stuk
is een canon, die uit maar liefst 24
stemmen bestaat; zes vakken van ie-

der vier stemmen. Dat geluid draait
dus het hele stadion rond en dat is

het summum wat je je aan ruimtelij-

ke werking kunt voorstellen."

De compositie duurt om en nabij

de zes minuten, maar uiteraard
heeft het componeren iets langer ge-

duurd. Loevendie: „Je moet er ont-

zettend goed over nadenken, want je

kunt niet zeggen 'oh, het is mislukt,
we doen het volgende week nog een
keertje over'. Maar als het goed gaat,

horen de mensen in de verte voorbij
komen wat ze net gezongen hebben.
Dat zal wel voor de nodige verbijste-

ring zorgen."
Wie met 'Korenslag 1992' mee wil

doen, kan informatie krijgen op.

nummer 020-6248412. x

Met Zandvoortse Operette

Vereniging naar Duitsland
ZANDVOORT - De Zand-

voortse Operette Vereniging
heeft nog een paar plaatsen
vrij voor een cultureel reisje
naar de Harz in Duitsland.

De ZOV maakt al sinds 1988 van
dergelijke uitstapjes. De nieuwe
reis, voor donateurs en andere be-
langstellenden, voert naar het
Schaumbergerland waar overnacht
wordt in hotel 'Zum dicken Hein-

rich'. Natuurlijk is er ook een thea-
terbezoek in het programma opge-
nomen, en wel in de Opera in Hano-
ver.

De bus vertrekt op 9 mei en het
gezelschap komt terug op 14 mei.
Deelname aan deze geheel verzorg-
de reis kost - inclusief excursies en
dergelijke - 530 gulden per persoon.
Voor inlichtingen kan men Gerrit
Vrees, tel. 14012, ofJan van de Werff,

tel. 13840, bellen.

Recordopbrengst Hartstichting
ZANDVOORT - De geldinzameling

van de Nederlandse Hartstichting
heeft in Zandvoort en Bentveld een
recordbedrag opgeleverd. Met de
hulp van zo'n zeventig collectanten
en andere medewerkers werd. afgelo-

pen weken 16.664 gulden opgehaald,
dat is ruim duizend gulden meer dan
vorig jaar. Het jubilerende comité

'Vrienden van de Hartstichting', 25
jaar oud, is de inwoners van Zand-
voort en Bentveld erg dankbaar. Het
verwacht overigens ongeveer het
zelfde bedrag per giro te ontvangen

Vorig jaar werd uit deze gemeente
nog eens 16.000 gulden op de girore
kening.

Verzekeringsbank in Zandvoort
ZANDVOORT/HAARLEM - De

Sociale Verzekeringsbank districts-

kantoor Haarlem houdt met ingang
van deze maand regelmatig spreek-
uur in Zandvoort. Dat vindt plaats
eenmaal per 14 dagen op woensdag-
ochtend van 10 tot 12 uur in het Ge-
meenschapshuis, L. Davidsstraat 17.

Men kan er terecht met vragen over
de Algemene Ouderdomswet, de Al-

gemene Weduwen- en Wezenwet en
de Algemene Kinderbijslagwet. Het
is niet noodzakelijk vooraf een af-

spraak te maken.

De Sociale Verzekeringsbank
heeft één vaste medewerker aange-
steld voor dit spreekuur, de heer A.
v.d. Weg. Voor nadere inlichtingen is

hij tijdens kantooruren te bereiken
onder nummer 023 - 319 488.
Men kan er bijvoorbeeld terecht

met vragen over kinderbijslag (Ne-
derland/buitenland/bij echtschei-
ding), bijverdiensten van kinderen,
samenwonen en AOW,, weduwen-
-pensioen en ziekenfonds, AOW-pen-
sioen en loonbelasting, invullen van
formulieren, etc.

CD Dingetje uit de handel genomen
ZANDVOORT - De CD 'Rub-

ber, gevulde koeken en zwaai-
lichten' van de Zandvoortse
zanger Dingetje, pseudoniem
voor Frank Paardekoper, is

maandag uit de handel geno-
men. Zijn platenmaatschappij
Polydor heeft daartoe besloten
na klachten over het nummer
'Joodskapje'.

Die klachten kwamen van R. Naf-
taniël, directeur van het Centrum
voor Informatie en Documentatie
Israël. Volgens hem is het nummer
antisemitisch, omdat hierin allerlei

oude vooroordelen tegen Joden be-
vestigd zouden worden. In het liedje

zijn Joodskapje en familie in het be-
zit van gestolen goederen. Naftaniël,
die het nummer te horen kreeg tij-

dens het radioprogramma Avond-
spits, heeft gedreigd naar de rechter
te stappen.
Een woordvoerder van Dingetje

heeft met stelligheid tegengespro-
ken dat de strekking van het liedje

antisemitisch is. In ieder geval was
het niet de bedoeling dat het zo over
zou komen. Om verdere problemen
te voorkomen heeft Polydor toch be-

sloten de CD, waarop ook de hit 'Ka-

plaarzen', uit de handel te halen en
alle exemplaren terug te vragen. Naf-

taniël heeft na deze stap zijn dreige-

ment ingetrokken. Een duizendtal
CD's is echter al verkocht.

Dronken mannen
bedreigen vrouw
ZANDVOORT - Vier Duitse msifrv

nen werden op 18 april rond half zès"
aangehouden, nadat zij voor overlast
zorgden in de Swaluestraat. Een van'

de mannen was tegen een stilstaande
auto opgelopen en bedreigde daarna
de bestuurster. De mannen waren
duidelijk onder invloed van drank.
Ze werden ter ontnuchtering in de
cel gezet.
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Auiorubnek SHOWROOM vers<.hi|rii elkp week in allo

oditios van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad
Buitenvoldertse Courant Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer Nieuwsblad Goasperdam, De Nieuwe Weesper.
Amstekeens Weekblad, Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad en

bovendien in On.!e Krant Waterland (uitgave

Noorahollands Dagbladl De Zaanse Gezinsbode
luitguve Noorderpers) en he' Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen)

De advertenties uit de rubnel SHOWROOM woraen op
vrudag ook geplaatst in He' Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Tele'onisch ^an maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en

20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-6656321
Schn(teli|t Vul de bon in en <iend deze oan
SHOWROOM Postbus 156, 1000 AD Amsterdam

Algeven kan ook Het Parooi, Wibautstraat 131

Ams'erdam

Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Ams'elveen, Gebouw Aemstelsli|n, Laan van de Helende
Mees'ers 421 B, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp,
Nieuwstraat 33, Zondvoort, Gasthuisplem 1 2

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die

voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende

week in olie Weekmediaki anten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-pri|S ƒ 5,91
mm-pri|5 mei vignet ƒ 6,34

Alle prt|zen zi|n excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Audi

Audi 80 L diesel, bj '81, 4 drs.

sed
,
groenmet APK, rijdt per-

fect ƒ 1950 020-6105478

BMW
635 CSI, 1985, leer, airco, auto-

maat, in nw st ƒ27.950,-

Centrum Auto's: 020-6250096.

Asmoco
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39

Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-sene

bj. '83 t/m '91

Inruil/leasing/financiering

020-6943093

BMW 316 4 deurs '87, + 67000
km, met alarm in zeer goede
staat ƒ 13.000. 020-6424070

Citroen

Citroen BX 14E, 7-'87, 5-bak,

rood, verk. in ABS nw. st

ƒ8750 Tel. 02975-84629

CITROEN OLTHOF biedt aan
met 3 tot 12 mnd garantie.

BX 16 RS, 6-'86, bord.rood,

108.500 km. AX 11 TGE, 1-'90,

wit, 57.500 km. Visa 11 RE 5-

'88, rood, 41,000 km. Visa 11

RE, 5-'88, wit, 59000 km. Visa

14 S, 5-'85, wit, 115 000 km.
Renault 5 TR 1.4 9-'89, rood,

37 000 km. Peugeot 205 1.4, 3-

d ,
6-'89, d.blauw, 38.000 km,

Peugeot 205 1.4, 5-d., 10- '89,

wit, 13500 km Showroom.
Isolatorweg 40, A'dam-Sloter-

dijk, tel 020-6823520

CITROEN VISA GT, b.j '83, in

perf st (kl. defect), vr.pr

ƒ2450 Tel 075-163008

Rode 2 CV 6 Club, i.pr.st , b.j.

'82. APK jun-'92 ƒ 1950 Tel

:

020-6127687.

T k.- BMW 315 paars/zwart, cd-

speler, verlaagd, sportvelgen,

enz , nieuwe APK. 075-163658.

Van 1e eig. BMW315, '83, nieu-

we APK, zeer mooi, weinig km,

ƒ3450,- Tel 02990-36809.

Daihatsu

Daihatsu Cuore, bj. '83, nw
APK, blauw, rijdt perf ƒ 2950
020-6105478

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties'

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Visa 6-85 ƒ3950.-

Vtsa7-87, 1e eig ƒ5.950
BX 7-87, 5 bak LPG ..ƒ7 750

Expocar Trading
Tel.' 020-6153933 of 6692610
2e Paasdag geopend.

VISA leader GTI uitv., 4-'87,

gr met., APK 4-'93, ƒ 6950,-.

Centrum Auto's: 020-6250096.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, Blazers;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.
Tevens luxe wagens o.a..

Beretta, Corsica, Butck Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Tevens importeur van STARCRAFT.
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel' 020-6670121.

Fiat

T k aang. FIAT PANDA 4x4,

4 wheeldnve 1986, 20.000 km,

prijs n.o.t k. Tel 02159-33268

na 18 00 uur

UNO 55 S, gr met , 1985, get.

gl, 5-bak, in nw st
,
ƒ5950,-

Centrum Auto's. 020-6250096.

FIAT VERMEY B.V

Keuze uit ruim 35 occasions.

A Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occastons. Tel . 020-6470909

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*

Panda 750 CL 10/87 ƒ 9 250
Panda 750 CL 1/89.. ƒ 10 500
Panda 1000 L ie 2/89 ƒ 10 600
Panda 1000 CL 3/87 . ƒ 9 500
Uno45 9/86 ƒ 9 250
Uno 45 i e. 8/89 .... ƒ 13 250
Uno 45 i e. 3/90 . . ƒ 15 250
Uno 60 S 3/87 . ...ƒ11950
Regatta 85 S 5/87 . .ƒ 8.950
Lancia Delta GT 2/89 ƒ 19 750
Ford Sierra 2 CL 1/89/ 19 950
Ford Scorpio 2 CL
4/89 . . ƒ21.950
Citroen BX 16 Montreux
4/89 . . ƒ19 500
Citroen BX 19 TD 5/90/ 27 500
Honda Aerodeck 2/87 ƒ 15 950
VW JettaLPG 10/877 14 250

3-12 maanden garantie

'Vraag onze voorwaarden
CASPARUS - FIAT

Casparuslaan 1

WEESP
02940-15108

Fiat Panda, bj eind '83, kl.

zwart, APK tot 11-'92 Vr pr.

ƒ2200 Tel. 020-6855201

Fiat Regata '85, bj '85, APK
10-'92, i.gst. Vrpr ƒ3 850
Tel. 020-6478272

UNO Lido, bl., 1989, in nw. st.,

luxe uitv., ƒ 10.950,-

Centrum Auto's 020-6250096

Ford

ESCORT LASER '85 en '86,

XR3 uitvoering, in z.g.st.,

vanaf ƒ6950,-.

Centrum Auto's 020-6250096.

FIESTA luxe bl.met., 6-'86, in.

nw st, 64 000 km, ƒ7950,-.

Centrum Auto's 020-6250096.

Gebruikte auto

leasing
ZONDER AANBETALING

OOK VOOR PARTICULIEREN
V.A. ƒ 282.- P.M. INCL. BTW.

KEUZE UIT 80 AUTO'S

Car Trade

Holland BV.
NIEUWE MEERDIJK 399

BADHOEVEDORP
TELEF 020-6010680/6010674

FAX 020-6041367

Scorpio 25 diesel, rood, 1988,

130.000 km, in.st. ƒ13950,-.

Centrum Auto's 020-6250096

Sierra 2-84, 16 benz. ƒ3.950
Sierra Diesel 12-86 Laser,

5-drs ƒ7.950

Expocar Trading
Tel.. 020-6153933 of 6692610
2e Paasdag geopend.

Te koop Ford Taunus Bravo b j.

'82, in redelijke staat. ƒ650,-.

Tel.: 02979-82076

Honda

T.k. Civic 1.3, bj. '84, APK tot

5/'93, zilver met. in z g.st.

Tel. 020-6999294 na 17 uur.

Hyundai

De Scoupé staat in alle kleuren

in onze Showroom en is uit

voorraad leverbaar

Grote keus sportvelgen

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel

. 020-6310615.

Meer Garage
HYUNDAI DEALER '

Ook voor uw
OCCASIONS

ünnaèuskade 5 T7,

Amsterdam.

020-6929548

Lancia

Lancia Bèta 2000, '82, 4 drs

z.g.st., ƒ2950.
Tel.: 020-6313427.

Lotus

LOTUS ELITE
4-cilinder Chapman, '76,

kleur wit, motor gereviseerd,

compl. gerest., als nieuw.

Autobedrijf Jan Wals
Tel. 02902-1697/1981

Lada

WESTDORP
De nieuwe Samara DIVA

uit voorraad leverbaar

met 2 jaar volledige garantie.

Ruime keus uit nieuwe

en jonge Lada's

met BOVAG-garantie
100 % financieren of leasen

Occasion

van de week:
LADA SAMARA Black Beauty

1.3 7-'89 ƒ9 500
ADRES VERKOOP

Adm de Ruyterweg 396-398,

A'dam, tel. 020-6825983

Mazda

Mazda 929 sedan L.T.D. auto-

matic, m. '84, als nieuw ƒ 4950.

020-6105478.

MAZDA 323 HB
GLX 1.3 1989

MAZDA 323 SED GLX
1.5 AUT 1988

MAZDA 323 SED
IRIS 1.3 1989

MAZDA 323 SED
ENSIGN 15 1989

MAZDA 626 HB GLX
PS 2.0 1984

MAZDA 626 HB
LX 1.6 1987

MAZDA 626 HB
GLX 1.6 1987

MAZDA 626 HB
LX 18 1989

MAZDA 626 SED LX
2.0 AUT 1989

MAZDA 626 COUPE
GLX 2.0 1985

CITROEN BX 5 DEURS TRS
1.6 AUT 1986

VW GOLF 3 DEURS
CL 1.6 1985

OPEL CORSA 5 DEURS
LS 1.3 1988

OPEL KADETT 3 DEURS
LS 1.6 1986

FORD FIESTA 3 DEURS
CL 11 1987

FORD ESCORT 5 DEURS
CL 1.4 1987

PEUGEOT 205 LACOSTE
XR 1.3 1986

MAZDA VAN VLOTEN CAR BV
SLIJPERWEG 18

AMSTERDAM-N., 020-6320202

Mercedes-Benz

190 Automaat, 1986, sch.dak,

arml., in nw. st
, ƒ 24.950,-.

Centrum Auto's: 020-6250096

280 S, 1985, alle opties, bl.met.,

in nw st ƒ 19.950,-

Centrum Auto's: 020-6250096

Mercedes 280 S, m. '81, l.gnjs-

met., nw. type, LPG, sportvlg

i.zg.st. ƒ9950. 020-6105478.

Mooie 200 D, mei '83, APK 4-

'93 1e eig motor 100%, binnen-

slaper ƒ 6500. Tel. 020-6327505

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel. 020-6433733.

Mitsubishi Colt GL, 3 drs., bj.

'82, nw. APK, een plaatje

ƒ2250. 020-6105478.

Lancer 5-'85, 4 drs., 5 bak, ge-

tint glas, zonnedak, ƒ4750.
Pajero '86, grijs kent., longbo-

dy, ƒ 17.750,-

Expocar Trading

020-6153933/6692610

2e Paasdag geopend

Nissan

BLUEBIRD bronsmet., 1985, af-

st.alarm, er. contr., sp.velg,

i.n.st ƒ7950,-.

Centrum Auto's 020-6250096.

Cherry, '85, beige met., stereo,

t.z.g.st. ƒ4950.-

Expocar Trading Tel.'

020-6153933/6692610.

2e Paasdag geopend

SUNNY, bronsmet., 1985, in

nw. st., APK 4-'93, ƒ6950,-.

Centrum Auto's: 020-6250096.

SUNNY VAN, 1989, station,

bl.met., i.z g.st, 1e eig., ƒ 8950,-

Centrum Auto's: 020-6250096.

Adverteren in „Showroom"
Tel 020 - 665.86.86

FAX 020 - 665.63.21

Postbus 156, 1000 AD A'dam

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft'

Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zon 761540 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort,
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid Totale oplage 761540 exemplaren

Geefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo

spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Naam

Adres — ._

Postcode + Plaats . _

Telefoonnummer _ Handtekening .

bon ^
n 4 dagen zo'n 761540

vonkende verkoop-
contacten.

Opel

Tk.a. Opel City, autom.,

b.j. '79, Prijs ƒ 800. APK tot

okt. '92. Tel : 02993-71785.

ASCONA 1 6 1983, moet ge-

zien worden, 2-drs., ƒ4950,-.

Centrum Auto's: 020-6250096.

ASCONA 1.6S 1985, gr.met.,

LPG, in nw st., ƒ7950,-.

Centrum Auto's: 020-6250096.

Ascona 1.6S tech/mot. uitst.,

127,000, schade vrij, APK 1/93,

bj '78, ƒ 950. Tel. 02503-43443

Ascona 20 S aut„ '81 LPG APK
5- '93 Vrpr. ƒ3250 Antr.gnjs

Tel 02977-41332.

CORSA 12S, 2-drs., gr.met,, 6-

'83, in nieuw staat, ƒ 4950,-.

Centrum Auto's: 020-6250096.

Opel Kadett LS 1.6 diesel, bj,

'85, rood, get. glas, APK,
ƒ 6950. 020-6105478.

KADETT 1.2 S, wit, 1987, 3-drs„

60.000 km, in nw. st., ƒ 10.950,-.

Centrum Auto's. 020-6250096.

KADETT 1.2S, 1983, i.z.g.st.,

rood, 3-drs„ ƒ4950,-.

Centrum Auto's: 020-6250096.

Opel Kadett City '78, APK tot

12-'92, in prima staat, ƒ 1200.

Tel.: 075-703004, na 19 uur.

T.k. mooie Opel Kadett 1,2 S,

'85, blauw, 5 drs, nw. APK, pr.

ƒ6750. Tel.: 02908-1343.

• De autorubriek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor

1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

1

2

3

> *\

' 51

prijs excl prijs incl

6% BTW 6% BTW
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i.

VO

veilig om met

[ees, kip en wild

AARLIJKS worden onge-
veer tienduizend gevallen
van voedselinfectie of
dselvergiftiging bekend.

£n neemt aan dat dit slechts
tot vijf procent van het to-

1 is, zodat het totale aantal

ii worden geschat op hon-
dduizend gevallen per jaar.

n waarschuwing van het
orlichtingstaureau voor de
eding.

;en van de oorzaken van voedse-
ectie is het verkeerd bewaren en

.reiden van vlees. Hetzelfde geldt

%r kip, ander gevogelte en wild.

lees is een prima voedingsbo-

ii
voor allerlei bacteriën. Rauw

s is bij de slacht al besmet, voor-
arkensvlees en kip bevatten vrij-

| altijd de ziekteverwekkende sal-

nellabacteriën.

Tussen de vijftien tot veertig gra-
- Celsius groeit een bacterie in
uur uit tot enkele miljoenen! Bij

graden, bijvoorbeeld in de koel-

st komt het in dezelfde tijd tot een
|r honderd.
^joor rauw vlees koel te bewaren
fift het aantal bacteriën dus be-

llet, maar zelfs in de koelkast is

I niet langer dan twee dagen goed
Jidbaar.

icpvriezer

jn de diepvriezer kunt u rauw
< es enkele maanden bewaren. Om
tïteriegroei tijdens het ontdooien
i -eel mogelijk tegen te gaan, moet
les in de koelkast ontdooien.

[ ;es of gevogelte even snel ontdooi-

i onder warm water geeft de baete-

{ een optimale kansom zich super-

i >l te vermeerderen. Moet er snel

i es worden ontdooid, doe dit dan
iier koud stromend water. Het
airt wat langer, maar de bacterie-

•jiei blijft dan beperkt,
jjacteriën laten zich ook niet van
f es afwassen. De enige manier om
> kwijt te raken is door ze te doden.
h gebeurt tijdens koken, bakken
i braden, waarbij een temperatuur
n boven tachtig graden Celsius
irdt bereikt, ook binnenin het
i es. Bereidt u vlees, wild en gevo-
te direct na aankoop en verhit u
dan door en door (alleen even

nbraden is onvoldoende), dan
i|ft het in de koelkast zeker drie
i;en goed. Buiten de koelkast is

j; doorgaans niet langer dan een
J5 te bewaren, ook niet onder de
| of onder vet.

l ruisbesmetting
'Aa. het bereiden van vlees kan
i uisbesmetting' optreden. U kunt
ees namelijk opnieuw besmetten
»r het even op een schaal of snij-

|nk te leggen waar eerder rauw
les of kip op heeft gelegen. Snijden
ilt een mes waarmee daarvoor
t|iw vlees is gesneden, geeft hetzelf-
risico op besmetting; voorkom
, zeker als u nog een rest vlees wil

^ivaren.

Jlitgebreide informatie over bewa-
~ van bederfelijke voedingsmidde-
staat in het 'Bewaarboekje'. Ook
oorzaken van veranderingen die
ens het bewaren kunnen optre-
staan daarin beschreven. Deze

Ijgave van het Voorlichtingsureau
;>r de Voeding kunt u bestellen

pjjrƒ 6,20 over te maken op giro nr.
(23700 van het Voorlichtingsbu-
u voor de Voeding onder vermel-
van 'Bewaarboekje'.

ecept voor twee personen: Kippe-
ten uit de braadzak.
kleine ui, stukje prei, 100 g cham-
nons, 3 tomaten, peper, zout, pa-
kapoeder, 1 eetlepel tomatenpu-

1 dl bouillon (tablet)
Varm de oven voor op 225 graden
'sius. Maak de ui schoon en snijd
|n klein. Maak de prei schoon en
"jd hem in dunne ringen. Maak de
impignons schoon en snijd ze in
ikken. Verwijder het vel van de
ippebouten en bestrooi ze met pe-

I',
zout en paprikapoeder. Bestrijk

s kip met tomatenpuree. Doe de
tipebouten in de braadzak en leg
É groente erop. Giet de bouillon in
|zak en maak hem met een katoe-
|i draadje goed dicht. Prik een
\
itje in de zak, zet hem in een vuur-

a >te ovenschaal en zet hem 45 mi-
t ten midden in de oven. Doe de kip
I een ovenvaste schaal en giet de
]is er over.

.
er portie: 640 kj, (150 kcal), 26 g

^'rt, 2 g vet, 8 g koolhydraten.
i iïennsuggestie: kippebouten uit de
Qiadzak, ratatouille, macaroni,
^ocoladevla.

oor vragen over voeding kunt u op werk-
en van half twee tot vijfuur de Voedings-
foon van het Voorlichtingsbureau voor

' Voeding raadplegen: 070-351 08 10.
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• Ad den Hollander boven de Maas-
vlakte: 'Nog altijd geen rechten in

het luchtruim'

Zeilvliegen is 'vrijen met de wind'
ZEILVLIEGEN. Dat is

volgens de kenners vrijen
met de wind, één worden

met de natuur en vooral
buiten jezelf geraken. Bij
gebrek aan bergen doen ze het
in Nederland vanaf
duintoppen of laten ze zich
lieren. Het enige probleem is

dat de Rijksluchtvaartdienst
ze nog niet als vliegtuig wil
erkennen.

door Everhard Hebly

De geschiedenis van het zeilvlie-

gen, Drachenfliegen, hanggliding of
vol lïbre is er een die teruggaat naar
lang vervlogen tijden. Het verlangen
om te vliegen als een vogeltje schijnt
de mens aangeboren te zijn. Bekend
is het verhaal van Icarus, die met
zijn vader Daedalus uit gevangen-
schap ontsnapte door vleugels van
was te maken. Icarus kwam echter
te dicht bij de zon, de was smolt en
hij stortte onverbiddelijk neer.

De eerste die het vliegen weten-
schappelijk bestudeerde was Leo-
nardo da Vinci, die vliegmachines
tekende waarvan alleen kinderen
nóg geloven dat ze ook vliegen kon-
den.
Hebben we ook nog het verhaal

over ene Sir George Cayley, die als

eerste een soort zeilvlieger maakte
volgens aërodynamische principes.
Om zelf geen risico's te nemen,
kreeg zijn koetsier opdracht het
ding eens uit te testen. De man vloog
inderdaad een korte afstand, maar
nam na afloop direct ontslag.

Uiteindelijk werd het idee in Au-
stralië min of meer bij toeval verder
ontwikkeld door waterskiërs. Ze lie-

ten zich met zeil voortslepen achter
een speedboot. Toen het vaartuig
eens op een zandbank vastliep,

bleek de vlieger gewoon door te kun-
nen vliegen. Vandaag de dag is het
zeilvliegen een populair tijdverdrijf

geworden met wereldwijd beoefe-
naars die zodra de wind goed staat
het luchtruim kiezen. Nederland
telt naar schatting zevenhonderd ac-

tieve zeilvliegers.

Ad den Hollander, bestuurslid van
de afdeling Zeilvliegen van de Ko-
ninklijke Nederlandse Vereniging
voor Luchtvaart (KNVVL) en pio-

nier van het eerste uur, vliegt zelf als

het even kan vanaf Noordwijk en
brengt vakanties steevast door in
bergachtige streken. De hoogte, de
stilte en het urenlange vliegen zijn

een sensatie. In de Pyreneeën echter
wel uitkijken voor adelaars, die
soms op drie meter afstand met je
meevliegen, maar ook weleens kun-
nen aanvallen.

Weddenschap
„Ik ben twaalf jaar geleden na een

weddenschap tijdens een feestje

hiermee begonnen en het heeft mijn
leven veranderd. Het stond toen nog
in de kinderschoenen. We konden
nauwelijks vliegen of sprongen al

van een berg of duin af. Tegenwoor-
dig is alles goed geregeld en kun je

gedegen trainingen volgen. Het
mooiste is te vliegen in de bergen,
dan kun je soms uren in de lucht
zijn. In Nederland wordt vanaf

Noordwijk, de Maasvlakte en Zoute-
lande gevlogen, het zijn de bekende
soarstekken aan het strand."

In IJmuiden is het zeilvliegen aan
banden gelegd in verband met de
plannen voor een jachthaven en de
aanwezigheid van een natuurgebied.
Hoger dan honderd meter kom (of

mag) je echter aan het strand niet,

terwijl voor de zeilvlieger geldt: hoe
hoger, hoe beter. Ze vliegen dus
noodgedwongen vrijwel altijd het-

zelfde traject. Een andere oplossing
die laaglanders tot hun beschikking
staat, is het lieren, waarbij je met
behulp van een lier naar thermiek-
rijke plekken gebracht wordt. Als de
kabel maar lang genoeg is, is een
hoogte van één of meer kilometer
geen uitzondering.

Probleem in Nederland is dat je

vaak niet te hoog mag met een zeil-

vlieger. „De Rijksluchtvaartdienst

wil niet erkennen dat wij vliegtuigen
zijn en daarom hebben we nog altijd

geen rechten in het luchtruim. Ter-
wijl een zweefvliegtuig wel erkend
is. In alle andere landen om ons
heen is het zeilvliegen erkend, behal-
ve in Nederland. We zijn er nu voor
aan het vechten bij de RLD en er is

goede hoop dat hier binnen afzien-

bare tijd verandering in komt."

Ultra Light
Het is tevens de bedoeling dat dan

het Ultra Light vliegtuig (ULV) er-

kend wordt. De ULV is min of meer
een gemotoriseerd zeilvliegtoestel.

„Het is de lekkerste start om je door
een ULV te laten slepen. Bij een lier-

start is je stijghoek namelijk vrij

groot. Het voordeel is dat de ULV-
piloot je midden in een thermiekbel
kan afzetten. Hij vliegt je naar een
berg of wolk en zet je daar gewoon
af. In Nederland mag dit helaas nog

niet. Het is ideaal, zeker als je ergens
noodgedwongen moet landen. Zon-
der ULV moet je maar zien hoe je
weer thuis komt."
„Maar ook in de bergen is de ULV

een uitkomst, want je sjouwt je soms
wezenloos met die ongeveer 38 kilo

voor je op een goede startplaats
bent. We overwegen er één te kopen
met een paar vrienden. Om beurten
zal een van ons zich dan moeten
opofferen om een dagje te slepen. Bij

een ULV ben je nauwelijks afhanke-
lijk van de wind en kun je leuk aan
sightseeing doen, maar de lol is er
gauw af."

Zeilvliegen kun je leren bij door de
KNVVL erkende zeilvliegscholen.
Zolang je aan de kust blijft vliegen
zijn de kosten te overzien. Er zijn

goede tweedehands toestellen ver-

krijgbaar voor redelijke prijzen.

Voor informatie: KNWL-afdeling Zeilvlie-

gen, Jozef Israelsplcin 8, 2596 AS Den Haag,
070-3245457.

Er wordt in Esperanto gedacht
CIRKEL houdt zich aljaren

bezig met vakanties voor
jongeren. Voor de

liefhebbers voor een vakantie
in Italië is er een fraai
boekwerkje op de markt. In
een ander boekje informatie
over 's werelds grootste steden.
Tot slot nog iets over
Esperanto.

to€imni
v^ -S^ <&„*, ;

door Leni Paul

CIRKEL. Sinds zeven jaar organi-
seert de stichting Cirkel vakanties
voor kinderen en jongeren van acht
tot en met twintig jaar. Het accent
bij Cirkel ligt op kwaliteit en een
team van enthousiaste begeleiders
zorgt voor een afwisselend program-
ma variërend van een bootzwerf-
tocht door Nederland, een actieve
bergstrandvakantie in Zuid-Frank-
rijk en nog veel meer. Informatief en
educatief en een herinnering voor
het leven, zo lijkt mij. Inf. tel. 08348-
2300.

ITALIË. Gratis per briefkaart te
bestellen of af te halen bij het Ita-

liaans Verkeersburau (Stadhou-
derskade 6, 1054 ES Amsterdam)
het dit jaar voor het eerst in een

kleurig jasje gestoken boekje 'Tot

ziens in Italië'. 178 bladzijden met de
meest uiteenlopende informatie van
bijvoorbeeld kuurplaatsen, busver-
bindingen, dierentuinen en treinen
voor gehandicapten.

CITYBREAKS. 24 interessante
steden waaronder New York en
Hong Kong staan vermeld in het
boekje Citybreaks Zomer 1992 van
Evenements Reizen. Wie boekt
krijgt tevens een gratis diskette zo-

dat op de homecomputer vast ver-

lekkerd naar vakantiebeelden kan
worden gekeken. Programma's ver-

krijgbaar bij reisbureaus.

ESPERANTO. Wie geen Engels,
Frans, Duits, Italiaans, Spaans en
Japans spreekt, behoeft niet te wan-
hopen als hij het Skipton Castle in
North Yorkshire bezoekt. Het is

naar mijn weten het enige slot waar
men in het Esperanto alle informa-
tie ontvangt. Skipton ligt ca. 350 km.
ten noorden van Londen en het
rechtstreekse telefoonnummer van
het kasteel is 09 44 756 792442.

Valtechniek voorkomt botbreuken

M'
OOI WEER op komst. De
rolschaatsen
(rollerskates) en het

skate-board zullen binnenkort
weer uit de kast gehaald
worden. Beide 'sporten' zijn de
laatste jaren steeds
populairder geworden. Meer
en meer mensen, jong en oud,
begeven zich rollend voort op
straat en rond het huis. Een
waarschuwing van de
Stichting Consument en
Veiligheid.

Enig nadeel van het rolschaatsen
en skaten is het aantal ongelukken
dat er mee gebeurt. Per jaar komen
door het rolschaatsen zo'n tweedui-
zend mensen met gebroken polsen,
onderarmen en enkels in het zieken-
huis terecht. Bij skaters zijn dat er
zo'n 3.500.

Waardoor gebeuren al deze onge-
lukken? Rolschaatsen vraagt behen-
digheid die aangeleerd moet wor-
den. Een ongeoefende rolschaatser
kan bij een hoge snelheid nog niet
uitwijken of afremmen en verliest

daardoor snel het evenwicht. Een
flinke smak is het gevolg.
Je hebt ook onveilige rolschaat-

sen: te veel speling in de wielen bij-

voorbeeld, te slappe schoenen of
slechte lagers en wielen. Verkeerd
afgestelde trucks (wielstellen), losse
moeren, slecht onderhoud en ver-

keerde wielkeuze kunnen ook val-

partijen veroorzaken.
Daarnaast zijn een onveilige on-

dergrond (bijvoorbeeld onregelma-
tige trottoirs of onverharde wegen)
en een onveilige omgeving (veel ver-

keer en obstakels) vaak de grote
boosdoeners. Je hebt bovendien de
kans op letsel zelf in de hand door
wel of geen beschermingsmiddelen
of onvoldoende kleding te dragen.
Tot slot, negentig procent van de

ongelukken gebeurt door vallen.

Door een 'goede valtechniek aan te
leren, voorkom je veel botbreuken.
Voor ongelukken bij skaters gel-

den ongeveer dezelfde oorzaken als

voor rolschaatsers. Maar bij skaten
is het vooral belangrijk om altijd be-
schermingsmaterialen (helm, goede
knie-, pols- en elleboogschermers) te
dragen. En het onderhoud van het
skate-board komt er nauw op aan.
Dit zijn maar een paar voorbeel-

den. Wilt u meer weten over het
voorkomen van ongelukken bij rol-

schaatsen en skaten? Stichting Con-
sument en Veiligheid kan u verder
helpen. Voor onderhouds-, koop- en
gebruikstips bij rolschaatsen heeft
ze de gratis folder 'Rolschaatsen' in
voorraad. Voor skaters is er een leu-

ke poster 'Get Rad (with the right
protection)'.

Deze poster is bovendien leer-

zaam, want op de achterzijde geven
twee van de vijf beste skaters in Ne-
derland allerlei informatie en tips

over goed, en veilig, skaten.

Men kan folder en poster aanvragen door
een briefje (zonder postzegel) te sturen naar:
Stichting Consument eri Veiligheid, Ant-

lllustratie Stichting Consument en Veiligheid

woordnummer 17035, 1000 SL Amsterdam.
Of door gratis te bellen met de Advies- en
klachtenlijn: 060220220.
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Stadsmuseum toont

Kunst en Zitwerk

'Kunst en zitwerk' is een ten-

toonstelling voor kinderen in

het Stadsmuseum te Woerden.
De expositie bestaat uit een
drieluik, waarvan elk deel een
eigen kijk geeft op het thema
'zitten'. Het onderdeel 'Kunst
en zitwerk' laat gewone, alle-

daagse, stoelen zien die een
nieuw leven hebben gekregen.
Het tweede deel van de ten-

toonstelling heet 'Met je kont in

een kunstwerk'. Acht strand-
stoelen zijn door de kunstenaar
Ascon de Nijs beschilderd met
voorwerpen die met bakken en
braden te maken hebben. Het
derde onderdeel 'Openbaar zit-

werk' laat openbare zitwerken
in de gemeente Woerden zien.

De tentoonstelling wordt aange-
vuld met werkstukken van ba-
sisschool-leerlingen.

De tentoonstelling is tot en met 26
april te bezichtigen in liet Stadsmu-
seum te Woerden. Kerkplein 6, tel.

03480-28415. Het museum is dagelijks
geopend van twee tot vijf uur maar is op
feestdagen gesloten.

Fietsen rond de Amstel
In het landelijk gebied rond

de Amstel is het leuk fietsen. Dit
kan nu ook aan de hand van de
brochure 'Fietsen door Amstel-
land, route rond de Amstel'. De
brochure bevat een gedetailleer-

de routebeschrijving en een rou-
tekaart. De fietsroute is zeven-
tien kilometer lang.

In het boekje wordt beschre-
ven hoe het landschap van Am-
stelland is ontstaan en hoe het
veranderde sinds de eerste boe-
ren zich in het gebied vestigden.

De brochure Is voor ƒ 7,50 (excl. por-
to) onder andere te koop bij de WV
Amstel- en Meerlanden, Plein 1960 in
Amstelveen en het Groengebied Am-
stelland, Amsteldljk-Noord 55, 1183 TE
Amstelveen, tel. 02963-5656.

Oldtimershow
In het weekend van 25 en 26

april is in de Margriethal te

Schiedam een onderdelenbeurs
met een royaal aanbod van mo-
toronderdelen en motorfietsen
die al jaren uit de handel zijn.

Geen 'high tech' maar wel veel
'British Steel' als B.S.A., Nor-
ton, Triumph en andere legen-
darische merken.
Verscheidene motorclubs en

particulieren met interessante
collecties zullen acte de présen-
ce geven waaronder de Ariel-

club, Oltimerclub Oud maar
Sterk en de Rijwiel Hulpmotor
Club Nederland. Een trotse be-

zitter van maar liefst 62 scoo-
ters zal zijn meest unieke exem-
plaren tentoonstellen. Ook te

zien is een pas (her)ontdekte
motorfiets uit 1904, de Succes,
gefabriceerd door Kip-caravans
en het klapstuk van de motor-
show is een zelfgebouwde repli-

ca van de 'Reitwagen' (1885) van
Daimler en Maybach.

De onderdelenbeurs is geopend zater-

dag van tien tot zes uur en zondag van
tien tot vijf uur. Voor nadere inlichtin-

gen: tel. 01608-20840 of 01882-1596.

'i



SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-
diening Adviesprus*2550 -

1799.
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

>3!
JVC 63 CM AVS250
STEREO TELETEKST

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

ÜS0NY55CM'KVM2r31
SUPER TELETEKST

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

0^1095.-
PHILIPS 21 GR2550
55 CM TELETEKST

845.-
37 CM AFSTANDBED.%m 375.-

1 37 CM KLEUREN-TV

365.-

LIPS 63 CM KTV
EREO TELETEKST

Type 25GR5760, 63cm flat

square, in-lme, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening Adv "2075.-

^1295.-
PHILIPS 70 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

^1245.-E
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

»1195.-
PHILIPS 55 CM KTV

'EREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviespnjs'2275 -

»1498.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

»1398.-
BLAUPUNKT55CM
STEREO TELETEKST

EU
GRUNDIG63CM
LUXE TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

EHI1098.-
GRUNDIG 51 CM
TELETEKST STUNT

| ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENING

SONY CAMCORDER
F450, Topper 1 3 lux. 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend.var sluitertijd '2550

1979.-
SONY CAMCORDER*
F250, Kompakt, autofocus In-

kl accessoires. Adv *2220 -

mms.

TOPMERK CAMCORDER
E10, (Sony) 8mm systeem, 4

lux, 6x zoom, HiFi stereo "2799-

ËP1699.
SONY CAMCORDER
TR45W, Handycam Hi-Fi, 6x

zoom, autofocus. *2220 -

1469.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502, VHS 'High Quahty',

8 timers, Hi-Fi stereo geluid

Ned Philips garantie. '1599

1049.-
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570, VHS-HQ, stereo, 8 uur

longplay, 5 koppen '1899-

miOBQ.-
JVC HI-FI VIDEO
830, TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid '1899 -m 1199.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095

w1249.-
PANASONIC HI-FI
F65;4 koppen, VHS-HQ '1894 -

1399
SONY VHS-HQ VIDEO
SLV656; VHS-HQ, 4 koppen,

8uur,jog-shuttle,ab. "1990

55CM KTV STEREO TELETEKST + .

VHS-HQ 8UURS VIDEORECORDER
KLEUREN-TELEVISIE; 55 cm Flat Square beeldbuis, 30

voorkeuzezenders, teletekst, S-tuner, automatisch
zenderzoeksysteem, 2x10 Watt stereo luidsprekerboxen,

On Screen Display, euro-scartaansluiting en infrarood

afstandbediening.

VIDEORECORDER; Max. 8 uur onafgebroken opnemen
/weergeven op één band! Ideaal om alle evenementen (EK-

voetbal, Olympische spelen etc.) in 1992 vast te leggen, 40

voorkeuzezenders, kabeltuner, stilstaandbeeld, timer voor 8

programma's tot één jaar vooruit, afstandbediening met
LCD-display en 'Easy-Programmer'.

Totaal adviesprijs *1 999.-

;ïW -Belde.BCC ;

••

KfcEUREN-TVEN
VIDEORECORDER
li :

,'fSAMEN;^;
;;

l!ö'
^#lSEfPRiJS:iS..

;

uUstekendenazorg^^g

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1100 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs '2199

AllMc*
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs* 1 878.-

^1385.-
WASDROOGKOMBINATIE
PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1485.
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen' Wat zegt u

van deze AEG/BCC stunt-

aanbieding? Adv. "1549.-

1245.-
PHILIPS 800 TOEREN

895.-
BAUKNECHTWA6500

795.-

1499.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

gebouwde TELETEKST. "1549 -

799.
GRUNDIG VHS VIDEO
VS700 ; LCD-afstandbed. *1 239 -

679.-
ARISTONA VHS VIDEO

|

2SB01; VHS-HQ, inkl. af-

standbediening Adv '1095-

649.-

INDESIT1200TOEREN
Type W1200WDOJ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/min.,

rvs trommel EN kuip. *1399.-

EMr 969."
1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk. Trom-
melEN kuip roestvnjstaali

IHOLL 1000 TOEREN

f 9vi 7
I ZANUSSI .

\W 699>
I
STUNT! 550 TOEREN

549.-
|
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

PHIUPS / WHIRLPOOL

2§Er 879.

PHILIPS VHS-HQVIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening "1295-

779.-
/HS VIDEO
dbediend. "1195.-

549.-

PHILIPS VHS VIDEO
6290; Afstandbediend. "1 1 95.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening 1

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders' "1099.-

579.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER . ,

Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed "999-

679,
HITACHI VHS VIDEO
M730.H Q, 3 koppen. "1 299m 769.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0, afstandbediend "1110-

749.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570, VHS-HQ, 3 koppen,

|

afstandbed +leespen "1445.-m 799,
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, 4 koppen,

|

8uur, LCD-afstandbed "1695-m 899.-
PANASONIC VIDEO
NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen,
afstandbed +leespen*1157 -

1

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs *848.-m 445.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterrenkombikast. Adv.*899.-m 495.-
ZANUSSI 2-DEURS

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

WE 645.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*1 1 99.-

SIEMENS KS2648

895.-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter 2-

deurs koel/vries kombinatie.

Koelruimte op "ooghoogte".

Adviespnjs'979

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

779.-

MIELE KOEL/VRIES

JAUKNECHT K/V

2§b^ 979."

^qprt ^J

MöUtVm 849.-

Philips 37 cm
kleuren tv

Type 14 GR 1021 Adv.*715.
irffi'ERMl'QS::

TEFW

Bccm&m
\M33E*& jnjgaaa^

fZFcPRlJSj

ZANUSSIWASDROGER
TypeTDSO; Adviespnjs'649.-

RVS REVERSERENDm 499.-
JAUKN./BOSCH/AEG

@3i*a.599.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

699.-
I

CONDENSDROGER

\Uiwr 099.-
SIEMENS CONDENS

\W\IMC.'
I
MIELE DROGER

1199.-

_ mmm
Nu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30/ - per maand.
Uw aanvraag-folder ligt klaar in' onze winkels. .

-5Ó3Ï3TTTÏÏÏ6TB9 ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

MERKCENTRIFUGE

169.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie,

255.-

219.-
SAMSUNGRE570

249.-
SHARP MAGNETRON

299.-
MOULINEX FM1115

Urn* 325.
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. *769.-

349.-
MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT
24 liter, 850 Watt vermogen
en draaiplateau. Adv. *989.-

499.
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening
en draaiplateau. Adv. *899.-

549.-
KOMBI MAGNETRON
STUNTH3in1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

599.
IN 1 KOMBI
fatt+draaiplatea

699.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180,750 Watt + draaiplateau.

KOOP ZONDER
RISICO

BCC speelt reeds.22iaar op

«ker en verkoopt u-tslurtend

t alleen vanwege
onze

Vakkundig perso

uheett! —
A\J

INDESIT
FORNUIS

\ \OCOe<D

\ ^
Type K5400; Adviesprijs*799.-

528.-
ETNA FORNUIS 14.00

M& 678.-
NDESIT G/E FORNUIS
K5406; Gas-elektro. "1 049.-

\Ênj 698.'
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 0IV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed

gnll-set. Adviesprijs*1425

898.-
ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234/275. Adv.*1445.

145 LTR. KOELKAST
Coolcraft 145 liter, 2-sterren.

Formica bovenblad. Garantie.m 345.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

395.-
ZANUSS1 140 LITER

455.-
BOSCH KTF1540J

555.-
PHILIPS 160 LITER

575.-
BAUKNECHT 160LTR.m 595.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. "595.-

348.-
NDESIT 120 LITER

448
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. *848.-

648.-

1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviespnjs*1 735.-

Kr 1398.'

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

ATAG WASEMKAP
OWA425AN; 3 standen. *380.-

168.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts

en geruisarm: Adv. "1099.-W 699.-
BAUKNECHT VW 3PRm 799.-
BOSCH VW PS2100m 849.-
MIELE VW G521

EP 1499.-

HAARLEM
Winkelcentrum Schalkwijk

. Rivièradreef 37 ; :

I

BEVERWIJK
Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

\CT"JFk 1^ OPENINGSTIJDEN:
/W'lAU maandagmiddag,. ............1 tot 5.30 uur^^ m'.^mm^

-
• .-

. dinsdag l/m vrijdag 9 tot 5.30 uur
' .n_j'- -. . L ...., zaterdag .............9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
"Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag ...."......,... 7 tot 9 uur
zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag 7 tot 9 uur

importeur of fabrikant overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Bescheiden

'lintjesregen'
ZANDVOORT - Ook dit

jaar vindt in Zandvoort een
'bescheiden 'lintjesregen'

plaats, in verband met Ko-
ninginnedag. Burgemees-
ter Van der Heijden heeft
vandaag enkele koninklij-
ke onderscheidingen kun-
nen uitreiken. Daarvan
was er een voor gemeente-
ambtenaar J.G. Pannekeet,

j

een ander voor de architect :

W. Ingwersen. Over even-

:

tuele andere onderschei-

'

dingen kon - in verband i

met het vroege verschij- •

ningsuur van deze krant -
[

nog niets bekend gemaakt

'

worden. De gewoonte is im- >

mers, dat de onderschei-

'

ding een verrassing moet fi

zijn.
\

1

J.G. Pannekeet ',

Johannes Gerardus Pannekeet
'

(57) kreeg zijn onderscheiding
| ;

als vanochtend vroeg. Hij werd ;

onderscheiden met de Ereme-
j,

daille in goud, verbonden aan de .

Orde van Oranje Nassau. Pan-

,

nekeet is in september veertig ';

jaar werkzaam als gemeente-
j

ambtenaar. Tegelijk met dat ju-

1

bileum wil hij afscheid nemen
van de gemeente Zandvoort,

j

waar hij tot volle tevredenheid „

van het bestuur heeft gewerkt,
'i

Pannekeet trad op 1 septem- i

:

ber 1952 in dienst van de Ge-

j

meente Heemstede, afdeling ar- •

chief. Sinds 16 juni 1954 werkt
j

hij bij de Gemeente Zandvoort.
[

Hier begon hij zijn loopbaan als l

registrateur, vervolgens werd \.

hij kassier, controleur vermake-

'

lijkhedenbelasting en tweede '

plaatsvervanger van de gemeen-
\

teontvanger. Later werd hij
{.

ambtenaar Onderwijs en Perso-

;

neelszaken (OPZ) van de secre-
[

tarie, plus ambtenaar jeugd- en ',

sportzaken.
'

Vanaf 1 juni 1983 was Panne-
[

keet chef van de afdeling OPZ, ,

tot 1 april 1990 toen hij benoemd !

werd tot hoofd van de afdeling r

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
f.

van de sector Bewonerszaken.
j

Die functie vervult hij nog
r

steeds, terwijl hij ook als plaats-
j

vervangend sectorhoofd op-
'

treedt.Pannekeet had naast zijn
,

werk nog een aantal nevenfunc- '•

ties: toezichthouder van de ge-
i

meentelijke campings De Bran- f

ding en De Zeereep, secretaris
[

Sportraad Zandvoort,, kaartver-

'

koper bij de CENAV B.V. (cir-

cuit) en administrateur van de
'

stichting R.K. Lagere Scholen
,

Zandvoort.

W. Ingwersen ;

Wouter Ingwersen (65), reeds !

veertig jaar architect, werd van-
ochtend benoemd tot Ridder in

,

de Orde van Oranje Nassau. Hij
begon zijn loopbaan in 1952 bij •

het bureau Pietersen in Aerden- i

hout, dat hij in 1955 verwisselde
(

voor Van der Bom in Amster-
,

dam, waar hij zich in 1967 asso-
j

cieerde. Sinds 1972 zet hij het
architectenbureau Van der

,

Bom en Ingwersen alleen voort.
[

Hij heeft zich op een groot <

aantal terreinen verdienstelijk
getoond, aldus burgemeester '

Van der Heijden. Hij was lid van '

de Kerkeraad van de Gerefor- '

meerde Kerk te Zandvoort, als
,

voorzitter van 1973 tot 1977 en
van 1982 tot 1987. Tweemaal was
hij voorzitter van de beroeps-
commissie bij vervulling van de .

predikantsvakatures. De ver-

bouw, renovatie en restauratie
'

van kerkgebouwen, onder ande-
re in Dalfsen en Zandvoort, is

mede onder zijn leiding tot

stand gekomen.
Hij was ook betrokken bij het

protestants christelijk onder-
wijs. In de jaren zestig en zeven-
tig was hij lange tijd bestuurslid
van de Julianaschool, het Chris-
telijk Lyceum in Haarlem en de
Christelijke MAVO in Zand-
voort. Bij de oprichting van de
MAVO in 1958 en tijdens de be-
ginjaren heeft hij een grote sti-

mulerende rol gespeeld.
Van 1961 tot 1971 maakte hij

deel uit van de Zandvoortse re-

servepolitie. Daarnaast was Ing-

wersen 31 jaar bestuurslid van
woningbouwvereniging Een-
dracht Maakt Macht. In die
functie heeft hij een belangrijke
bijgedrage geleverd aan de soci-

ale woningbouw in Zandvoort.

Waterstanden H
Datum
29apr
30apr
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei

HW
02.15
02.45
03.22
03.55
04.27
05.05
05.42
06.22
07.05

LW
09.35
10.25
11.26

00.24
01.05
01.35
02.10
02.50

HW
14.25
15.06
15.35
16.16
16.47
17.27
18.07
18.51

19.39

LW
22.36
23.26
23.54
11.54
12.44
13.25
14.04
14.40
15.04

Maanstanden:

NM zat. 2 mei 19.46 u.

Springtij 4 mei 17.47 u. NAP+105cm

Trocedurefout rond bouwplan Bentveld'
ZANDVOORT/BENTVELD - Een

bouwvergunning voor' zes vrijstaande
woningen is bij inwoners van Bentveld
in het verkeerde keelgat geschoten.
Voor de woningen moet een stuk bos
van het landgoed Groot Bentveld ge-

kapt worden. Volgens omwonenden be-
tekent de bouw een ernstige aantasting
van het landgoed. Zij hebben besloten
opnieuw bezwaar in te dienen tegen de
vergunning omdat er een procedure-
fout zou zijn gemaakt. Bovendien vra-
gen zij ook de gemeenteraad om stap-
pen te ondernemen.

De 'Stichting tot behoud en instandhouding
van het landgoed Groot Bentveld' heeft met
'verbijstering en verontrusting' gereageerd op
het verlenen van de vergunning. Met name
omdat de bouwaanvraag in 1990 al werd afge-

wezen omdat er een openbare weg ontbrak.
Dat gebeurde na een uitgebreide discussie in
de raadzaal. 'Deze weigering wettigde de stelli-

ge verwachting dat het bos dus het bos zou
blijven', aldus het stichtingsbestuur.

'Regeling'

Het gaat ervan uit, dat degeen die de vergun-
ning heeft aangevraagd, de gemeente 'een re-

geling heeft afgedwongen'. Dat zou neerko-
men op een soort doorgang aan de Merellaan,
naast het toegangshek van het landgoed. De
stichting verbaast zich erover, dat na deze
regeling de bouwaanvraag niet herhaald is.

.

Dit keer werd onmiddellijk een vergunning
verleend. Volgens een gemeenteambtenaar
was het echter niet nodig de bouwaanvraag te

herhalen: „De aanvrager is na de afwijzing in
beroep gegaan. Het plan is toen enigszins aan-

gepast, waardoor de bouwvergunning alsnog
afgegeven kon worden".

Procedurefout
Het stichtingsbestuur zegt dat de omwonen-

den die destijds bezwaar hebben aangetekend,
nooit zijn gehoord. Het spreekt dan ook van
een 'onbegrijpelijke procedurefout, die zal

moeten worden hersteld'.

Een woordvoerder van de gemeente beves-
tigt een en ander. „Om die reden zou het
college toch geen vergunning afgeven. Daar-
om is er gezegd, dat het niet nodig was om
bezwaren in te dienen.

De aanvrager van de bouwvergunning is

echter in beroep gegaan en is door de beroeps-
schriften commissie in het gelijk gesteld.

Daarom moest de vergunning alsnog verleend
worden". Voor bezwaarschriften, die betrok-

ken worden bij de beoordeling, was het toen te

laat. „Het was netter geweest om de omwo-
nenden hiervan op de hoogte te stellen", aldus
de woordvoerder. „Maar bij de gemeente was
alleen de stichting bekend, geen individuen.

Uniek bos
De vergunning is vorige maand verleend, tot

vorige week was het mogelijk om bezwaren in

te dienen op grond van de wet AROB. Hoeveel
mensen daarvan gebruik hebben gemaakt, is

nog niet bekend. De stichting, volgens eigen
zeggen gesteund door circa vijfenzeventig om-
wonenden van het landgoed, heeft wel aange-
kondigd bezwaar aan te tekenen tegen deze
'onzorgvuldige procedure'. Om het 'unieke
bmnenduinbos' te behouden, hebben de Ben-
tvelders de gemeenteraad gevraagd om een
nieuw 'voorbereidmgsbesluit' te nemen, ge-

volgd door een bestemmingsplan.

DEZBWEËK

3

Mensen
„Ik heb het liefst met men-
sen te maken" Dat zegt de
voorzitter van de Stichting Viering

Nationale Feestdagen Zandvoort,

Jan Brabander Hij heeft de voorbe-

reidingen voor de viering van Konin

gmnedag en Bevrijdingsdag ge
coordineerd Deze week in de ru

briek 'Achter de Schermen'

Wennen aan kunst
Ria Westera is hoofd particu- q
liere uitleen van de SBK te £J
Amsterdam Zij vertelt op de AT-

V-pagma hoe de SBK werkt Verder

kinderkleding en een bijzondere

muziekreis

Bezorging: tel. 17166

Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648

Vuilniszak

voortaan in

container
ZANDVOORT - Het experi-

ment met een van de flats in de
Lorentzstraat is een nieuw sta-

dium ingegaan.

Enkele dagen geleden zijn op de
etages de opslagruimtes voor huis-
vuil afgesloten. De bewoners moe-
ten nu hun vuilniszak zelf naar be-
neden brengen, naar een betonnen
bak buiten naast de flat.

Voor de vuilniszakken staan naast
de flat containers, weggewerkt in be-
tonnen bakken. De containers wor-
den door de gemeente geleegd. Deze
wijze van vuilophalen is een stuk
aangenamer voor de gemeenteamb-
tenaren, dan de oude manier die nog
in de andere flats wordt gehanteerd.
De onhygiënische omstandighe-

den waren de voornaamste reden
voor deze verandering. De huisvuil-
zakken moesten door een stortko-
ker naar beneden worden gegooid,
waarna zij een vuilniswagen inrol-

den. De stortkoker was vaak echter
onbereikbaar door de hoog opgesta-
pelde zakken plus grof vuil. De man-
nen van de reinigingsdienst moesten
regelmatig over hoge stapels heen
klimmen. Bovendien gingen er be-

\
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd delen wij u mede, dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, mijn lieve man,
on/e zorgzame vader, schoonvader en fijne opa

Gerard Nijkamp
musicus

• 11 augustus 1917 (22 april 1992

C. A. Nijkamp-Paap

II. Nijkamp

M. Wobma-Nijkamp
H. Wobma
Ellen

Aldo

2012 CJ Zandvoort, april 1992
Lijsterstraat 2-3-1

De crematie heeft 27 april plaatsgevonden.

f"
Op 23 april is op een rustige wijze ingeslapen

onze lieve vader en opai

Taeke-Renze Althuisius
„Theo"

weduwnaar van Tineke Bakker

Renske en Jean-Marc Althuisius

Jean-Julien en Félix-Pierre

Nelleke Althuisius

Willem Voors
Tim

Correspondentieadres: R. Althuisius

Poststraat 12, 2042 HZ Zandvoort

De begrafenis heeft in besloten kring plaats ge
vonden.

aam

„Als leven lijden wordt
is ster\>en een gewin".

Bedroefd, maar dankbaar dat Rie een langer lij-

den bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat

op 76-jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn

lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zuster en schoonzuster

Maria Bernardina Molenaar-van Lent
echtgenote van Arie Molenaar

Zandvoort:
Arie Molenaar
Betty en Jan Wtjker
Annelies en Gert-Jan de Roode
Gijs

2042 PN Zandvoort, 25 april 1992

Burg. Nawijnlaan 47

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
woensdag 29 april op de Alg. begraafplaats te

Zandvoort.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 93-

jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve

moeder en grootmoeder

Suzanna Clasina Gansner-van den Bos
weduwe van Johannes Martinus Gansner

H. Gansner
A. E. Gansner-Gebe

B. Gansner
H. H. Gansner-Paap

en kleinkinderen

Zandvoort, 26 april 1992

Correspondentieadres:
H. Gansner
Brederodestraat 60
2042 BH Zandvoort

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
woensdag 29 april op de Alg. begraafplaats te

Zandvoort.

In memoriam

29 april 1982 29 april 1992

Jacob Koning
Jack

After ten years I still feel the miss of you
There is an old belief

that on some distant shore

far from despair and grief

old friends shall meet once more

Ger

Voor uw vele blijken van medeleven ons betoond na het
zo plotselinge heengaan van mijn lieve man, onze lieve

vader, schoonvader en opa

Cornelis Schut

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Namens de familie:

Henny Schut-Koper

Zandvoort, apnl 1992.

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

J|b^r?iigè einze!belangrijkste
Saak en dièhstvéHértind; ïi

!?$ Daarnaast kunt ui bij óns
'pffrecfttyypQ^

$;*fÜifraaifaè1rzekerihgM^^^

|*'eenfNaturë^
g||uityaarto^ee^

i||alteinnqhtirigè^

ïiliiiiiill
Secretaris Bosmanstraat 40

§2041 kT-Zahdvoort.r^. : --
:
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::l

:

'

Tot over 10 weken

BAS HEINO
Veel succes in

Engeland

Direktie en personeel

Chin-Chin

1987 ^W 1992

Lieve Daan,

1 mei is het de dag dat ik je 5

jaar geleden mijn ja-woord
gaf.

Inmiddels 2 pracht kinderen
rijker en nog steeds

ontzettend gelukkig

k
Voor altijd de jouwe

Nancy

PETRA BOOT
wordt 5 mei 21 jaar

hartelijk gefeliciteerd

Bob en Willem

fyfy %ty
%
^
^
%
^

Al 12V2 jaar is hij

onze steunpilaar

ARIE
VAN HARTE!

Weekmedia
redaktiekantoor .

Amstelveen:

Dick, Joris, Mariska,

Joke, René, Janna,

Eddie, Hans, Chris,

Henk, Wimco, Eric,

Robbert, Jaap, Jos,

Henny, Marianne,

lvar, Angeniet, Coby,

Lidy, Luuk, Nelleke,

Marcelle, Farley,

Sylvia

%%%%>
CHRIS HARDENDOOD

reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Wij zijn even aan
rustpauze toe.

Onze haringkraam op
het Raadhuisplein is

dan ook van

1 tot 21 mei
gesloten

Na die datum is de
Hollandse nieuwe

er weer.

U weet het, onze
haring is mals en goed

zoals een haring

wezen moet.

Haringkraam
Arie Koper
Raadhuisplein

Veilinggebouw

De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks

geopend voor
in- en verkoop;

ook voor

inzending

goederenveiling.

Inl. 12164
Gasthuisplein

nsimmmi

sf1^23-31*855,1 %
| ASSOCIATIE UltVV^VERZbltóllSG

0^5 ÏZijlweg1Ö3Tel.023-3158S5 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1

.

Keesomstraat 353, huur ƒ 672,98 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwonmg met cv
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste be-
staande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.220,-
zijn.

2. Dr. de Visserstraat 32, huur ƒ 445,09 per maand.
2-kamerwoning met c v.

Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.770,-
zijn.

3. Garage Keesomstraat M, huur ƒ 69,49 per maand. Toewijzing zal geschieden op
basis van het lidmaatschapnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst
dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel
1 , 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 1 2.00 uur in het gevelkastje
ten kantore van EMM.

Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

DIT WEEKEND

BOSBESSENTAARTJE

-Qckte j3akker jDaik

@J
HOGEWEG 28, TEL. 12989

Sierbestratingsbedrijf HESTRA

Henk Sebregts
Ruim 30 jaar een kei in

sierbestrating.

Tel. 023-293359
voor een vrijblijvende offerte.

Voor de doe het zelver
levering zand, grind,

(grind)tegels, klinkers

enz.
Showterrein aanwezig.

Oude Kruisweg 48, Cruquius.

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Parfumerie MOERENBURG
Wij zoeken een correcte enthousiaste part-time

verkoopster/koper
voor 'zondag en vakanties.
Ervaring niet vereist.

Leeftijd v.a. 16 tot + 21 jaar.

Inl. 02507-16123
vragen naar Wil of Henry

Moerenburq
drogisterij-parfumerie schoonheidssalon

Sluiting gemeentelijke gebouwen
In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen
gesloten.

Op Koninginnedag donderdag 30 april, vrijdag 1 mei, maandag 4 mei en
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei zijn alle afdelingen gesloten.

Op maandag 4 mei zal de afdeling Dienstverlening Bevolking van 9.00-

10.00 uur geopend zijn voor de aangifte van geboorte of overlijden.

Informatie: telefoon 02507-61492.

Wijziging ophalen huisvuil
In verband met de feestdagen is het ophaalschema voor huisvuil gewijzigd.

Het huisvuil van donderdag 30 april (Koninginnedag) wordt op woensdag
29 april opgehaald.

Op vrijdag 1 mei wordt het hulsvuil in de gebruikelijke wijken opgehaald.
Op maandag 4 mei wordt het huisvuil van de maandagwijk en de dinsdag-
wijk opgehaald.

Informatie: bureau Voorlichting, telefoon61492 of afdeling Reiniging, telefoon

61510.

Afsluiting Zeeweg 4 mei
In verband met de herdenking der gevallenen zal op 4 mei de Zeeweg vanaf

18.00 uur tot het einde van de plechtigheid voor het verkeer afgesloten zijn.

Men kan dus tijdens deze afsluiting niet via de Zeeweg van Zandvoort naar

Bloemendaal.

Te koop bij inschrijving
De gemeente Zandvoort biedt bij inschrijving de woning Marisstraat 7
te koop aan.

Het betreft een karakteristieke eengezinswoning met enig achterstallig

onderhoud, bouwjaar± 1 850. De woning staatop eigen grond met een
oppervlakte van ± 260 m2

.

De naast de woning gelegen opstallen zullen van gemeentewege
worden gesloopt. De mogelijkheid bestaat om op deze grond, onder
nader te stellen voorwaarden, een garage te bouwen.

Het voornemen bestaat de woning op de gemeentelijke monumenten-
lijst te plaatsen.

Inschnjvers dienen in de agglomeratie Zuid-Kennemerland woonach-
tig en/of werkzaam te zijn, danwei duurzaam buiten het arbeidsproces

te staan. Koper dient de woning zelf te gaan bewonen.

De gemeenteraad zal uiteindelijk besluiten omtrent toewijzing en
verkoop. In principe zal de woning aan de hoogste bieder worden
aangeboden. De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien zij

de inschrijvingsbedragen te laag acht, de woning niet toe te wijzen.

De kosten van juridische levering zijn voor rekening van de koper.

Gegadigden kunnen de woning bezichtigen op
donderdag 7 mei en dinsdag 12 mei

tussen 16.00 en 18.00 uur.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Ruimte-

lijke Ontwikkeling, telefoon 02507-61540.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 19 mei een schriftelijk en
ondertekend bericht, onder opgave van het bedrag van inschrijving,

zenden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

29 april 1992

II Uil uitvaartverzorging

VN-// kennemerlandbv
Keesomstraat 61, Zandvoort

- Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRI.

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1e klasse materiaal

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

Braun Espresso Master Professional
Professionele hogedrukpomp voor

perfekte espresso

Uniek turbo

cappuccino

stoompijpje;

voor het

perfekt

opschuimen

van melk voor

cappuccino.

Geeft ook heet

water voor bijv.

thee.

• Uitneembaar waterreservoir (900 ml.).

• Waterniveau-indicator

• Uitneembare druppelopvangbak

Zowel met 1- als 2-kops filter

• Snoeropbergruimte BRRun

Demonstratie op:

a.s. zaterdag 2 mei van 11.00 tot 17.00 uur

JUPITER-RAADHUISPLEIN

GOEDE MERKKEUKENS RECHTSTREEKS

UIT DUITSLAND:!
behoorlijk voordeliger!!

\

--.
1 MEI GESLOTEN

LANGE ZATERDAG 2 ME1 1992

geopend van 9.00 - 16.00 uur;

Een dagje uit naar
Duitsland en tegelijkertijd

voor de

29-4 Wkm
Vraag naar:

Q Onze katalogus

O Gratis bezoek thuis+offerte

Q Gratis en vrijblijvende offerte volgens

bijgaande tekening (s.v.p. merk vermelden)

Naam

Adres .

k voor de

Möbel
Wïlken
levort allo
bekende top-
merken. Boven-
dien leveren we
keukens uit eigen
fabriek)

4*kopen. *>*
eter kan ^r
het nietl

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Sluur dezs bon naar:

Postbus 1265, Industrlaterrein D-4476 WERTLE (0)

CO

Showroom: Industrieterrein D 4476 Werlte (D), ot bel rechtstreek

k met onze Nederlandse ald. 09-49595120818 - Fax 09-495951286



;
Programma Koninginnedag enigszins gewijzigd
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Koninginnedag en Bevrijdingsdag vol festiviteiten
ZANDVOORT - Het dorp

staat met Koninginnedag en
Bevrijdingsdag 'bol' van de ac-

tiviteiten. De Stichting Viering
Nationale Feestdagen Zand-
voort heeft voor heide dagen
een uitgebreid programma op-
gesteld. Er zijn zoveel mogelijk
programmaboekjes verspreid
in de gemeente. Het definitieve
programma van Koninginne-
dag wijkt echter op twee pun-
ten af.

De verschillen in het programma
zijn klein. Het muziekkorps 'Metro'
vertrekt op Koninginnedag niet uit

winkelcentrum Noord, maar vanaf
de Pellikaan sporthal. De band loopt
vervolgens langs de pas gebouwde
wijken naar het centrum, waar om
half elf de aubade plaatsvindt. Het
andere verschil is, dat de kinder-
voorstelling op Koninginnedag in

het Circus Zandvoort pas om half
twaalf begint. Ten opzichte van eer-

dere jaren is het enige opvallende
dat de jeugdspelen verschoven zijn

van Koninginnedag naar Bevrij-

dingsdag.

Koninginnedag
Het programma voor Koninginne-

dag (30 april) ziet er als volgt uit:

09.00 tot 15.00 uur rommelmarkt op
de Prinsesseweg en naaste omge-
ving.

09.45 uur start Show- en Drumfanfa-
re Metro vanaf Pellikaan sporthal.

10.30 uur aubade op het Raadhuis-
plein, met medewerking van fanfa-

reband Metro en verschillende
Zandvoortse zangkoren. Vlaggen
hijsen. Hierna: ballonnenwedstrijd
voor de kinderen. Voor mensen die
slecht terbeen zijn, wordt een aantal
stoelen geplaatst. '

11.30 tot 12.30 uur poppenspel
'Woest zoekt de zon' voor kinderen
tussen 4 en 12 jaar, in Circus Zand-
voort, entree gratis.

14.00 uur gezellige middag voor ou-
deren vanaf 55 jaar in het gebouw De
Krocht. Gelegenheid voor gezel-

schapsspelen en het nuttigen van
een drankje.
19.45 uur concert op de Grote
Krocht met de drumfanfares Metro,
Laurentius en Triomf. Naast een
aantal voor genodigden zijn er ook
stoelen beschikbaar voor ouderen
en mensen die slecht ter been zijn.

21.30 uur vuurwerk, georganiseerd
door de Stichting Zandvoort Promo-
tie.

Bevrijdingsdag
Bevrijdingsdag (5 mei) wordt dit

jaar eveneens feestelijk gevierd, na
de officiële opening door burge-
meester Van der Heijden. Het pro-
gramma voor deze dag ziet er als

volgt uit:

09.45 uur feestelijke opening door
burgemeester M.R. van der Heijden
bij de Kleine Krocht (bij Raadhuis)

.

10.00 uur Keuring van versierde fiet-

sen, kinderfietsen, rolstoelen en
steps. Alle leeftijden, iedereen kan
hieraan dus deelnemen. Om 10.00

uur verzamelen bij de Kleine
Krocht, de optocht start om 10.15

uur. De voorzitter van de Stichting
Viering Nationale Feestdagen Zand-
voort, Jan Brabander, zal om half
twaalf (11.30 uur) aan de winnaars
de prijzen uitreiken.

11.45 uur straattekenwedstrijd op
het Raadhuisplein: de stoep voor Ju-
piter en de Hema. In drie leeftijds-

groepen:4t/m6jaar,7t/ml0jaar, 11

t/m 15 jaar. Kleurkrijt is gratis te

verkrijgen. Oud-onderwijzer Gé
Loogman deelt om 13.00 uur de prij-

zen uit.

14.00 uur kinderspelen op het Gast-
huisplein. Ook hierbij zijn prijzen te

winnen, Jan Brabander reikt deze
om 16.30 uur uit.

19.45 uur openluchtconcert op de
Grote Krocht door de IJmuider Har-
monie. Naast een aantal voor geno-
digden, zijn er ook stoelen beschik-
baar voor ouderen en mensen die

| Weekenddiensten ]
Weekend:
2/3 mei 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-

ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten ]
2/3 mei 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. D. Schneider
uit Zeist, collecte Noodlijdende Ge-
meenten en personen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mevr. N. van Keu-
len-Schaafsma uit Overveen
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
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NPB:
Zondag 10.30 uur: dhr. H. de Jong
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-
nieviering
Zondag 10.30 uur: woord/commu-
nieviering, pastor Cl. van Polvliet
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: pastor Th. W.
Duyves (RK)
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand ]
Periode:
21 - 27 april 1992

Ondertrouwd:
Standbrook, Michael Robert en Van
Grol, Diana Gertrude
Gansner, Rob Jan en Winnubst, Ni-

cole Josepha Maria
Geboren:
Kimberley, dochter van: Paap, Ed-
win André en Holt, Teresa Dawn
Overleden:
De Bruin, Petrus, oud 82 jaar
Van Santen, Joseph, oud 84 jaar
Nijkamp, Gerard, oud 74 jaar
Althuisius, Taeke Renze, oud 69 jaar
Scheltema Beduin, Petrus, oud 88
jaar
Gansner geb. Van den Bos, Suzanna
Clasina, oud 93 jaar
Molenaar geb. Van Lent, Maria Ber-
nardina, oud 76 jaar

• De kinderspelen op het Gasthuisplein worden dit jaar gehouden op
Bevrijdingsdag. (Archieffoto)

slecht ter been zijn.

21.00 uur: het allerlaatste evenement
van deze twee feestelijke dagen: mu-

ziek en rad van avontuur in gebouw
De Krocht, met medewerking van
Pieter Joustra (Rad van Avontuur)

en Trio Dico van Putten (muziek).
Prachtige prijzen, de entree is gratis.

Voorbereidingen
De Stichting Viering Nationale

Feestdagen Zandvoort is al enige
maanden geleden begonnen met de
voorbereidingen voor beide feestda-
gen. Hieraan is onder andere meege-
werkt door Jan Brabander (voorzit-

ter), Minke van der Meulen, Dick
Duivenvoorden, Jan Hollander, San-
der Koper en Theo Hilbers. Daar-
naast is nog een aantal vrijwilligers

bereid te helpen met de uitvoering
van het programma.
Omdat het voor de meeste mede-

werkers vorig jaar de eerste keer
was, zijn er toen alleen op Koningin-
nedag festiviteiten georganiseerd.
Dit jaar gebeurt dat op beide feestda-
gen, mede dankzij de gemeentelijke
subsidie (11.000 gulden) en bijdra-
gen van de inwoners van deze ge-

meente. Ook dit jaar zijn er weer
acceptgirokaarten huis-aan-huis
verspreid. Mede van deze opbrengst
hangt het af, of er volgend jaar op
één of twee dagen, Koninginnedag
èn Bevrijdingsdag, festiviteiten wor-
den gehouden.

Jan Brabander

'Ik heb 't liefst met mensen te maken9

• Jan Braban-
der: „Ik moet wat
om handen heb-
ben. Maar ik ben
geen man voor
een tuin".

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - „Ik moet wat
om handen hebben". Dat zegt
de 56-jarige Jan Brabander,
voorzitter van de Stichting
Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort. Zo verklaart hij

zijn inzet voor de viering van
Koninginnedag en Bevrij-
dingsdag in deze gemeente. Hij
houdt zich met name graag be-
zig met de organisatie van al-

lerlei dingen. Dat is ook niet
verwonderlijk: vrijwel zijn hele
loopbaan heeft Brabander lei-

dinggevende posities gehad.
„Ik ben geen mens om mijn
energie in een tuin te stoppen.
Die leg ik het liefst vol met
tegels".

JAN BRABANDER is twee jaar
geleden door burgemeester
Van der Heijden benaderd, met
de vraag of hij beide vieringen

in Zandvoort wilde organiseren. Dat
kwam op een goed moment. Een
tijdje daarvoor had hij wegens ge-

zondheidsredenen afscheid moeten
nemen van Huis in de Duinen, waar
hij in totaal 12,5 jaar directeur was
geweest. „Ik had plotseling niets

meer te doen". Brabander ging in op
het verzoek van de burgemeester.
„Omdat ik ervoor gevraagd was en
het probleem opgelost moest wor-
den. Maar óók omdat ik het leuk
vind om dingen te organiseren. Het
is leuk om te kunnen 'sturen' en te
motiveren. Vooral als je opnieuw,
van onder af aan, kunt beginnen. En '

als je een bepaalde ervaring hebt op-
gedaan, waarom zou je er dan geen
gebruik van maken?"

Psychiatrie

Die ervaring is rijk en gevarieerd:
vooral in de psychiatrie (hoofd op-
leiding) en de bejaardenzorg. „Ik
heb in Amsterdam een bejaarden-
huis mogen bouwen en de organisa-
tie kunnen opzetten". Jan Braban-
der had de coördinatie over het per-

In de rubriek Achte de
Schermen gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter be-
kende personen uit deze ge-

meente. Deze week Jan
Brabander, voorzitter van
de Stichting Viering Natio-
nale Feestdagen Zandvoort.

soneelsbeleid van tien bejaarden-
huizen. Later werd hij directeur in
het Huis in de Duinen, waar hij zorg-
de voor een grote renovatie en de
bouw van 36 woningen. Daarnaast
gaf hij de aanzet tot de bouw van 57
nieuwe aanleunwoningen".
Op doktersadvies ging Brabander

het twee jaar geleden wat rustiger
aan doen, zij het met moeite. „Ik
moet iets om handen hebben. Maar
ikben geen man voor de tuin. Die leg
ik het liefst vol met tegels, zodat ik

daarnaar geen omkijken meer heb.
Ik heb het liefst met mensen te ma-
ken".

Wat dat laatste betreft, heeft hij

verschillende kansen gekregen, èn
aangegrepen. Zo werd hij gevraagd
voor de organisatie van de jaarlijkse

Ontmoetingsdag, plus de coördina-
tie van de voorbereidingen voor Ko-
ninginnedag en Bevrijdingsdag.
Voor Jan Brabander is dat vooral
dat laatste iets geheel nieuws. Maar
het verliep vlot. „We hadden een
klein groepje voor de voorbereidin-
gen. Daardoor kun je snel hande-
len".

Feestdagen
„De organisatie van deze feestda-

gen heeft leuke aspecten", zegt hij:

„Vooral het zoeken van mensen die
mee willen doen plus het bedenken
van allerlei nieuwe dingen. En, net
als bij de voorbereidingen voor Ont-
moetingsdag, je komt ook hiermee
in contact met een heleboel andere

• Jan en Coby Brabander werden in december tot ereburgers benoemd van
de Argentijnse plaats Iguazü.

mensen uit Zandvoort. Daardoor
ben ik mij, sinds ik niet meer werk,
méér Zandvoorter gaan voelen".
Dat laatste komt ook door zijn lid-

maatschap van de Rotaryclub Zand-
voort, een organisatie die regelmatig
actie voert voor de minder goed be-
deelde medemens. Vorigjaar was hij

daarvan voorzitter, een functie die
ieder lid één jaar lang mag bekleden.
„Ik heb nu het secretariaat overge-
nomen. En dan gelijk maar voor vijf

jaar, dat is voor iedereen makkelij-
ker". Zijn werkkamer, compleet met
computer en andere kantoorappara-
tuur, getuigt van drukke werkzaam-
heden. „Zolang het maar niet te ge-

jaagd hoeft. Want dat wil ik niet
meer".

Argentinië
Jan Brabander is dus meer thuis

te vinden, bij zijn vrouw Coby en de
laatste van de zes kinderen die het
ouderlijk huis nog niet verlaten
heeft. Meer tijd dus ook voor zijn

hobby's: lezen (o.a. biografieën, wer-
ken van Gorbatsjov en 'alles over de
oorlog'), zijn favoriete muziek (ope-
ra, vooral van Maria Callas, 'vanwe-
ge haar stem en expressie'), en rei-

zen. Dat laatste leidde jaren geleden
tot allerlei kleine privé-acties van
Jan en zijn vrouw Coby. Op pad met
een broer van Brabander, die al 32
jaar priester is in Zuid-Amerika, be-

zochten zij zuster Van de Bosch in
de Argentijnse plaats Iguazü. Zij had
er een klein hospitaal. „Maar er
heerste een verschrikkelijke armoe-
de. Daar wilden we graag iets voor
doen".

Sindsdien houdt het echtpaar al-

lerlei kleine inzamelingsacties, van
bijvoorbeeld kinderkleding of, bij

het begin van het schooljaar, pennen
en schrijfpapier. „We hebben daar-
voor een eigen, kleine stichting aan
huis opgericht", geeft Brabander
toe. Enigszins aarzelend, want hij

blijft eigenlijk liever bescheiden op
de achtergrond: „Voor een gedeelte
is het gebruik maken van de goed-
geefsheid van anderen".

Ereburger
Op initiatief van Jan en Coby is er

in Iguazü een klein bejaardenhuisje
van de grond gekomen. Omdat een
aantal verzorgingsbehoeftige oude-
ren hier naartoe kon verhuizen,
kwamen er in het hospitaal zo'n der-

tig plaatsen vrij voor zieken. Tijdens
hun vakantie, eind vorig jaar, werd
het hospitaal geopend. „Dat was een
mooi moment", zegt Brabander.
Een dag later werd het echtpaar op
het stadhuis van Iguazü ontboden,
bij burgemeester dr. Carlos Velaz-

quez. Jan en Coby werden tot ere-

burgers van de stad benoemd.

De Zandvoortse Agathakerk heeft
nog een belangrijke financiële bij-

drage geleverd aan dit project. Als
het aan Jan en Coby Brabander ligt,

volgen er nog meer. „De armoede is

zo verschrikkelijk, dat wij proberen
die mensen in ieder geval een drup-
pel van al onze Nederlandse rijkdom
te geven. Daarvoor lopen we graag
het vuur uit onze sloffen".

Uw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17 166
Schaken bij ANBO
ZANDVOORT - De Algemene Ne-

derlandse Bond voor Ouderen
(ANBO) afdeling Zandvoort biedt
binnenkort gelegenheid om overdag
de schaaksport te beoefenen. Dege-
nen die hiervoor interesse hebben,
kunnen contact opnemen met de
heer C. van Staveren, tel. 16572, of

met mevrouw Carbaat, tel. 18780.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Duinbehoud tegen

circuit-contract

ZANDVOORT - De Stichting Duin-
behoud heeft ernstig bezwaar ge-

maakt tegen het twintigjarig erf-

pachtcontract voor de stichting Ex-
ploitatie Circuitpark Zandvoort.

Volgens de stichting is er geen drin-
gende reden om nu al een nieuw con-
tract af te sluiten, omdat het huidige
pas in 1994 afloopt. Bovendien loopt
de besluitvorming vooruit op de
openbare behandeling en besluitvor-
ming over het Plan van Aanpak. Dat
geldt ook voor het bestemmings-
plan, het bij te stellen duinbeheer-
plan, de vergunning Wet Geluidhin-
der en de A-status. 'Door de lange
looptijd van het erfpachtcontract
worden toekomstige bestuurderen
en gemeenteraden op onverantwoor-
de wijze opgezadeld met een zware
erfenis', aldus Duinbehoud.

Vrije busbaan mogelijk

op deel Zandvoortselaan
ZANDVOORT - Tussen sta-

tion Heemstede en Bentveld
kan vrij gemakkelijk een vrije

busbaan aangelegd worden. Fi-

nancieel gezien zou dat zelfs

nog dit jaar kunnen gebeuren.
Dat blijkt uit een studie van de
vervoersmaatschappij NZH en
het onderzoeksbureau Gou-
dappel Coffeng uit Deventer.

Niet de gehele verbindingsweg -

die deels door de gemeente Bloe-
mendaal loopt - is zonder meer ge-

schikt voor een busbaan. Het mak-
kelijkst is deze aan te leggen op de
Zandvoortselaan in Heemstede tot

en met de Zandvoorterweg bij de
Koekoekslaan in Bloemendaal. Vol-
gens de onderzoekers zou dit gedeel-

te ongeveer vijf miljoen gulden kos-
ten, terwijl de rijksoverheid er reeds
2,9 miljoen voor opzij zou hebben
gezet. De busbaan op dit gedeelte
kan niet breed genoeg zijn voor twee
richtingverkeer. Dat is echter mak-
kelijk op te lossen door de richting
af te laten hangen van de verkeers-
drukte.

Trambaan
Bepaalde stukken tussen Heem-

stede en Zandvoort zijn te smal voor
een busbaan. Tussen de Koekoeks-
weg en de Bentveldweg zouden bo-
men opgeofferd moeten worden, in

Bentveld moet wellicht het fietspad
aan de zuidzijde verdwijnen. Wielrij-

ders zouden dan gebruik moeten

maken van het pad aan de noordzij-
de. Op andere stukken kan de voor-
malige trambaan, nu fietspad, een
oplossing bieden. Dit zal echter op
flink wat - milieutechnische - bezwa-
ren stuiten, zo is de verwachting.
Het onderzoek is een gevolg van

een afspraak tussen de gemeenten
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede
en Zandvoort om samen de ver-

keersdrukte van en naar de kust aan
te pakken. Het recreatieverkeer
moet in betere banen geleid worden
om de files te kunnen minimalise-
ren. De gemeenten hebben zich nog
niet over het rapport uitgesproken.

Zeeweg
Inmiddels wordt er een tweede on-

derzoek gehouden, dat in het najaar
afgerond moet zijn. Dit keer betreft
het de mogelijkheid om op de Zee-
weg een vrije busbaan aan te leggen.
Zo wordt bekeken of het mogelijk is

de rijbanen te verdelen in één voor
het autoverkeer èn één voor het bus-
verkeer.

Als de vrije busbaan is gereali-

seerd, heeft het wellicht zin om pen-
delbussen in te zetten voor de recre-

anten. Ook dit wil de NZH verder
onderzoeken, mits het Gewest Zuid-
-Kennemerland daartoe de opdracht
verstrekt. De gedachte is, dat auto-
mobilisten hun auto aan de oostzij-

de van Haarlem kunnen neerzetten,
waar zij dan door de bus worden
opgepikt. De NZH verwacht echter
dat dit alleen werkt, als het busver-
voer een veel kortere reistijd garan-
deert.

(ADVERTENTIE)
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staan tegenovereeni
^

i

misdadig goksyndicaat

in de snort. Niemand
rekent meer op «.
Maar ze staan op 't

punt opnieuw te scoren.

j

i

l 1 1 ii oilELBERG
PRESENTEERT

FIEVEL IN HET

WILDE WESTEN
li

srasmEffi^mracM rnafiBKsr

iMmEron! davidmKHHa"" stüd! sfteïesg

-,3"r3" trwn"

Dagelijks om
13.30 en 15.30 uur
FIEVEL IN HET WILDE
WESTEN
Alle leeftijden/kindervriendehjk
Kaarten tot 12 jr. ƒ9,-.
Volwassenen ƒ 12,50.

Dagelijks om
19.00 en 21.30 uur

THE LAST BOY SCOUT
Leeftijd vanaf 16 jaar
Kaarten ƒ12,50.

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij

MacDonalds (hamburger, patat en frisdrank)

voor maar ƒ 12,50 p.p. minimaal 6 personen.
'

Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

CINEMA CIRCgS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

i
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1 JAAR SINCER in ZANDVOORT
Daarom een naaisterschaar cadeau bij aankoop van een nieuwe machine
(al vanaf ƒ399,-). Aktie t/m mei 1992.

OLIE
DE SINGER LIMITED EDITION
• Vrije ;irin ziji-^'K machine •

• KI praktische su-i-kpaironvii'":!'

. «.». diverse strvlchslckcii .

• Automatisch knoopsgaten maken,
,• r.lectronisclie snelheidsrcKclaar

•"Makkelijk platliKKende spoel

yóór.de'naald
• 'Ingebouwde draadspanniiiK

• Makkelijke draaKBreep •'

• Schuine naaldstand

• Inclusiel'storiioes

•."•:
'i

NORMAAL

Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

ELECTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES

ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGEN

TELEKOMMUNIKATIE INSTALLATIES

SANITAIRE INSTALLATIES

ONDERHOUDSVRIJE DAKBEDEKKING

24-uur service

De Lange totaalinstallateur
Aalsmeerderweg 527,

1437 EG Rozenburg (N.H.).

Telefoon 020-6533779 Fax: 020-6533975

PRINSENHOFSTRAAT, 7j
T/O GARAGE VERSTEEGE !

r2?02507- 20072.
Maandags gesloten

899,- SINGER
Aföor eëhs en altijd

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

$BELASTINGVRIJ
BIJVERDIENEN
Dat kan tot een bedrag van
ƒ5.225,- per jaar.

Deze bijverdienste is mogelijk als u werkt als

alphahelpende in de thuiszorg
in het rayon ZANDVOORT.

Een alphahulp is in dienst van de kliént. Dit zijn

veelal oudere mensen die afhankelijk zijn van
hulp bij huishoudelijke werkzaamheden.
Onze instelling bemiddelt tussen u en de kliënt.

De werktijden en dagen waarop u wilt werken,
worden in overleg vastgesteld. De verdiensten

zijn per uur:

voor 18- en 19-jarigen ƒ 9,37
voor 20-jarigen 10,02

voor 21 -jarigen 10,94

voor 22-jarigen 11,86

voor 23 jaar en ouder 12,84
Er vinden geen inhoudingen plaats.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen
' met de afd. alphahulp (mw. R. Faber en mw. A.

Lippus).

STICHTING GEZINSZORG
KENNEMERLAND ZUID,
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.
Tel. 023-213421.

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24, ^
Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

WEEKEND AANBIEDING

BOTERKOEK 4.95

Kop van Juf

bijoïliw
voor 1,- slaan

raak je de bel

gratis pilsje

aan de bar

Haltestraat 25

<$

£>,

*r

%

e> (jutte, ^oine

Voor gewoon, riant tafelen

Boul. Barnaart 14

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Maandag gesloten.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Autorijschool
Phïl Waaning

• 60% geslaagd voor het 1 e examen
• Slaag je niet voor de 1e keer dan

CBR-examengeld terug
• Senioren training

• Overwinnen verkeersangst (voor
mensen met een rijbewijs)

Kostverlorenstr. 70 Zandvoort Tel 12071

(geldig van 9-4 t/m 31-6)

En natuurlijk staan wij vermeld in de Nationale Rij-

schoolgids van toprijscholen. (uitgave ANWB-Bovag)

Gevraagd:

Stoelen-
jongen

Strandpaviljoen 21

Tel. 15524

Je huis

in de krant

brengt mensen
over de vloer.

En de makelaar weel van
wanten en kranlen

Stichting Gezinszorg
Kennemerland Zuid
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.

$
Onze stichting verleent hulp in huishoudelijke/verzorgende taken
aan thuiswonende mensen die van hulp afhankelijk zijn.

De hulpverlening kan zowel langdurend van aard (ouderen) als kort-
durend (jonge gezinnen) zijn.

Voor het rayon Zandvoort vragen wij

MEDEWERKENDEN
voor 2 of meer dagdelen per week.

Wij bieden u onder andere:
- een werkkring waarbij u sociaal verzekerd bent
- zinvol werk met en voor mensen
- gunstige werktijden
- (bij)scholingsmogelijkheden
- 7 weken vakantie per jaar (inkl. ADV-dagen)
« arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Gezinsverzorging
- een bruto-uurloon van ƒ13,84 voor 26-jarigen en ouder
- voor gediplomeerden ligt het salaris hoger.

Heeft u belangstelling? Neem dat telefonisch kontakt op met onze
afdeling sekretariaat voor het maken van een sollicitatie-afspraak.

Telefoon op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, 023-213421.

U kunt ook schriftelijk reageren naar ons adres.

THUISZORG,
TREFFEND MENSENWERK.

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num-
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit

voorkomt vertraging in de be-
handeling.

BACK TO THE SIXTIES

IN SOC. DE MANEGE
Zaterdagavond voor

ongebonden mensen weer sfeer,

dansen en muziek uit de 6Öer
jaren, v.a. 25 jaar.

Corr. gekleed. Entree ƒ 1 5,-

Info 16023
De foto's gemaakt tijdens de

Caribbean Night zijn

gratis af te halen.

' ! >, i=-

WAAROM BETAALT

U BIJ EEN ANDER

MEER VOOR
HETZELFDE PR0DUKT

Euro loodvrij ƒ 1,72

Super benzine ƒ 1 ,88

Diesel ƒ 1 ,06

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel]

I
BK

SUlllll \» l l >, X tii «uil (

En die andere Moeders dan

Dank zij hun Nederlandse vrienden en vriendinnen hebben de

Moeders van het Plaza de Mayo in Argentinië hun huis voor zieke en

oude alleenstaande Moeders kunnen aankopen. Eindelijk!

Nog dit jaar, waarin zij het vijftienjarig bestaan van hun organisatie

herdenken, zullen de eerste bewoonsters het huis betrekken.

Voor de Moeders, die nog altijd strijden voor opheldering over het lot

van 30.000 mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de militaire

dictatuur zijn verdwenen, betekent dat een nieuwe zorg.

En ook een extra financiële verplichting! Die nieuwe

verantwoordelijkheid komt boven op de zware taken, die zij al op hun

schouders dragen. Zoals: psychische hulp voor kinderen van

verdwenen personen, geldelijke bijstand voor nabestaanden, het

anderen bekend maken met het waaróm van hun niet aflatende strijd

voor mensenrechten. i-M

Met hun witte hoofddoekjes om lopen de Moeders nog elke

donderdagmiddag rond het Plazo de Mayo in Buenos Aires.

Zo lang de Moeders doorgaan/ blijft SAAM hen steunen/

Denk dit jaar op Moederdag ook eens aan die andere Moeders,

'de 'Dwaze Moeders'. iV^'K^''^^
Stort uw bijdrage op giro 91 14 00 t.n.v. SAAM, Amsterdam.

Willeke van Ammelrooy

Hedyd'Ancona

Caihérlne Andriessen

RiaBeckers

WxBetlem ^
MiesBouhuys f

Daphne Duijvelshotf

Natasha Emaiiuels

Hanske Evenhuis-van Essen

Annemarie Gr-ewel

len van den Heuvel

Dlane van Hulst

Letty Kosterman .'.

Anneke «rijnen '

MayaPejic ..

Tmdyvan Ptnxteren ,

JeanneRoos

MadySaks

Louise van Santen

Ageeth.Scherphuis '

Annie M.G. Schmidt

DoreSmit

Hans Snoek

Shireèn Strooker

.

Postcode Loterij keert

55 keer 25.000 sulden uit
De dag van de Nationale

Bomen Mars werd een
geweldig succes. Ook
voor de deelnemers van
de Postcode Loterij werd

, het een leuke dag.

Zo wonnen maar liefst 55

bezitters van een Postlot

tijdens de extra Hitbingo
van 11 april elk 25.000
eulden! De vele nieuwe

deelnemers die zijn toe-

gestroomd maken de prij-

zenpot steeds groter! Voor
slechts één tientje per

maand maakt u elke week
weer kans op de Hitbingo-

prijs van 25.000 gulden.

En elke maand op een van

de meer dan honderddui-

zend prijzen, van een tien-

tje tot een ton . De klap op
de vuurpijl is natuurlijk het

'

Zomer Miljoen, dat in juni

getrokken gaat worden.

Nog see'n Postlot? Stuur

dan de WIN-EEN-MIL-
JOEN-BON hieronder op.

Een ton voor een tientje (of

'n miljoen) is geen slechte

kans! Bovendien steunt u

met uw deelname projec-

ten voor mens en natuur.B

MH' " : Wm'

^.3S&è&** SteunAanAnjentiioselvloeders

GIRO 311400

wm^mwmsmsoÊBUUKsm

Henny Huisman
Uitzendstraat &9
1234 ABSu

P^btirOueienlngfi
.

1 _ * y—y—-y y y—y ^

^" V.—**—->. a a *. > f

&:m
Posteotte:t.ot«J| «n Hltbtnp,
èin vm Omiate'prifzèi^ilc
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wed«oj»«89in8 «erwrwal
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Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u

de postcodecijfers 1402
(Bussum), 3328(Dor-
drecht) of 7213 (Gors-
sel)? Dan kunt u zich

aanmelden voor de vol-

gende opnamen van Hit-

bingo. Bel op week-
dagen tijdens kantoor-
uren 02977-47006 en ga
een gezellig tv-dagje uit!

Volgende week:
.

uitslag trekking april!

Een lachende Henny Huisman staat voor de allergrootste WIN-EEN-
MILJOEN-BON van het land. Voor slechts 1 tientje per maand maakt u
straks kans op misschien wel één miljoen gulden.'

Een echte vriend-

schapsprijs!
De hoofdprijs van een ton van de laatste trekking

kreeg wel een heel bijzondere bestemming. Twee
vriendinnen die elkaar al 39 jaar kennen, speelden

beide met een Postlot mee. Op één ervan viel de ton.

Waarop de prijswinnares zonder aarzelen besloot

om de hoofdprijs met haar vriendin te delen. Reden
genoeg om beide uit te nodigen de gedeelde prijs in

ontvangst te nemen tijdens de uitzending van
Hitbingo. Op de foto Irene Moors en twee stralende

vriendinnen, die alvast wilden verklappen dat de
prijs bijzonder goed uitkwam;juist op tijd voor nieu-

we vloerbedekking en de vervanging van een was-

machine. Proficiat, dames!.

Vul snel de bon in

en doemeel

De winnende
Hitbingo-

nummers van
21 april:



WEEKMEDIA 22 WOENSDAG 29 APRIL 1992

Zandvoort'75 grijpt naast titel
ZANDVOORT - Na een zenuwslopende

partij voetbal is Zandvoort'75 er niet inge-

slaagd het kampioenschap van de derde
klasse KNVB te pakken. De Zandvoorters
hadden de gehele wedstrijd een groot
veldoverwicht maar slaagden er niet in de
ZOB-muur te slechten. ZOB wist eenmaal
uit een vrije trap raak te schieten, won dus
met 0-1, en kon het kampioensfeest gaan
vieren. Voor Zandvoort'75 rest nu een
troostprijs. De badgasten mogen mee-
doen aan de na-competitie, waarin nog
promotie kan worden behaald.

De wedstrijd begon een tiental minuten te laat

omdat supporters van ZOB groots vuurwerk af-

staken. Italiaanse taferelen rond het veld, met
veel toeschouwers. Zo rond de 750 mensen waren
op dit topduel afgekomen.
De badgasten begonnen met een sterk offen-

sief. "Probeer snel een doelpunt te maken", was
het parool van trainer Gerard Nijkamp. "En dan
de snelheid van Robin Castien en Paul Longay-
roux benutten". Dat kwam er niet uit, alhoewel
Zandvoort'75 zeker wel mogelijkheden heeft ge-

had op een snel doelpunt. Zo plaatste Bas Heino
de bal voor de voeten van de vrijstaande Dennis
Keuning. Zijn keiharde inzet spatte op de vuisten
van de ZOB doelman.

Overwicht
Het overwicht van Zandvoort'75 groeide. De

defensie, met een uitstekende Bert van Meelen,

had weinig moeite met de uitvallen van ZOB, het
middenveld was in Zandvoortse handen en de
voorhoede probeerde aan de felle dekking van-
daan te komen. De druk werd zodoende erg groot,

doch ZOB verdedigde met man en macht en keek
niet op een hoekschop meer of minder. Vele
hoekschoppen, vrije trappen maar de Zandvoor-
ters slaagden er niet in een opening te vinden.

Een kopbal van Thomas Schulte had zeker
meer verdiend. Nu ging de bal via de lat over het
doel. Vaak spannende situaties voor het ZOB
doel, dat echter ongeschonden bleef. Na een half
uur spelen kwam ZOB voor het eerste aan een
gevaarlijk actie toe. Doelman Pierre Visser redde
echter bekwaam met de voet. Ongeveer tien mi-
nuten voor de rust kreeg ZOB, na een onoverzich-
telijke situatie, op de rand van het zestien meter
gebied een vrije trap te nemen.

Ondanks de door Zandvoort'75 opgetrokken
muur, slaagde de aanvoerder van ZOB erin de bal
uiterst zuiver in de bovenhoek te deponeren. On-
houdbaar voor Pierre Visser, 0-1. De Zandvoor-
ters waren even van slag, doch probeerden nog
voor de rust de achterstand weg te werken. Het
zat echter niet mee, want zo verdween een vrije

trap van Ivar Steen, via een ZOB-been, net naast
het doel.

In de tweede helft verving Rob Koning Dennis
Keuning. De spelsituatie onderging geen wijzi-

ging. De Zandvoorters zochten direct weer de
aanval op.
Na vijf minuten kregen de Zandvoorters het

verlies te verwerken van topscorer Paul Longay-

roux. De straf gedekte spits moest met een dij-

been blessure het veld afgedragen worden. Johan
van Marie kwam in het veld.

Verhit
De strijd kreeg een verhit karakter. Vele vrije

schoppen maar het leverde niets op. De bal werd
vaak in het strafschopgebied van ZOB gebracht,
maar in een mêlee van spelers moet die bal dan
goed vallen. Dat gebeurde niet. Ook de verre in-

worpen van Johan van Marie brachten niet het
gewenste resultaat. ZOB bleef overeind en werd
kampioen. De Zandvoorters mogen proberen als-

nog te promoveren naar de tweede klasse. Eerst
wordt een halve competitie afgewerkt met DZS
en Odin. De winnaar treedt dan aan met de win-
naar van de na-competitie van de andere derde
klasse.

Een teleurgestelde trainer Gerard Nijkamp
vond dat zijn team in de eerste helft de kansen
heeft laten liggen. "We hebben getracht toen de
strijd open te breken, maar we hebben de kansen
laten liggen. In de tweede helft probeer je de zaak
te forceren, maar dan moet je wat geluk hebben.
We willen nog te veel voetballen in zulke wedstrij-
den. In zo'n slijtageslag wordt iets extra's ge-

vraagd en dat hadden we niet. De bedoelingen
waren wel goed, maar het lukte niet.

Het eerste doel was om via een kampioenschap
rechtstreeks te promoveren. Dat is niet gelukt,
dus nu moeten we ons maar gaan richten op de
na-competitie".

o Cas Al probeert een vis aan de haak te slaan.

Zandvoortse Visvereniging maakt
geslaagde trip naar Denemarken

ZANDVOORT - Maar liefst

negenentwintig man van de
Zeevisvereniging Zandvoort
ondernamen een vijfdaagse vi-

strip naar Denemarken. In
Hornbeak, boven Kopenha-
gen, werden een vijftal bunga-
lows gehuurd. Het werd een
enorm geslaagde trip met goe-
de vangsten. De vissers kijken
nu alweer uit naar volgend
jaar, wanneer Denemarken op-
nieuw op het programma
staat.

'

Direct na aankomst gooiden de
vissers de hengels uit. De meesten
probeerden het vanaf de boot en een
aantal probeerde het vanaf de kust
of vanaf de pieren. Vanaf de boot
werd weinig vis gevangen. Een paar
kabeljouwtjes was de buit. Ernst
Mulder sloeg een knappe kabeljauw
van 54 centimeter met een gewicht
van 1650 gram aan de haak. Van de
pieren werd leuk vis gevangen zoals
schar, bot, gul en zeedonderpad.
Nico Ruygt pakte een horsmakreel
van 36 centimeter.
Voor de tweede dag was een wed-

strijd gepland voor iedereen vanaf
de boot. Door een communicatie-
stoornis bleek er slechts een boot te

zijn, in plaats van de twee bestelde.
De wedstrijd werd daardoor ver-

B ZANDVOORT - De postduivenver-
eniging Pleines hield afgelopen za-

terdag een vlucht vanuit Duffel. De
duiven moesten een afstand afleggen

van ongeveer 143 kilometer.

De uitslag was: Van der Wal/Rom-
kes 1, combinatie Koper 2, 4, 11, J.

Harteveld 3, 8, R. Sinnige 5, 7, 10, 12,

15, H. Heiligers 6, E. Paap 9, H. Terol

13, P. Bol 14.

plaatst. Willem Minkman stapte
daarom met een paar metgezellen in
kleine afgehuurde bootjes en zij

haalden veel platvis boven water.

Vanaf de boot leek het op een ge-

weldige dag uit te lopen. Henk Bluijs
ving al snel een reuze kabeljauw van
naar liefst 92 centimeter met een
gewicht van 7000 gram. Dat bleek
echter een toevalstreffer te zijn. Er
werden nog wel een paar kabeljau-
wen gevangen maar niet meer van
die afmeting. Jan Terol pakte nog
een knappe pollak van 900 gram met
een lengte van 46 centimeter.

Elke dag werd de vangst beter en
het weer slechter. De derde dag was
koud, winderig en nat. Toch gingen
de vissers hun geluk beproeven.
Vanaf de kant lukte het Ton Haak
een clubrecord te breken met een
halve centimeter. Haak ving name-
lijk een bot van 46,5 centimeter.

Wedstrijd
'

De vierde dag werd de wedstrijd
gehouden, het bleek tevens ook de
beste visdag van de trip te worden.
Kabeljauwen van ruim tien pond
werden uit het water gehaald. Frits
Stiekel verschalkte de grootste. Een
kabeljauw van 84 centimeter en een
gewicht van 6500 gram mag tot de
kanjers gerekend worden. Ook de
kabeljauwen van Ruud Schwegler
(81 cm.) en Ernst Mulder (77 cm.)
mochten er zijn.

De visfrip werd besloten met de
uitreiking van de prijzen in de bun-
galow van organisatoren Cas Al en
Henk Bluijs. De wisselbokaal voor
de zwaarste kabeljouw ging naar
Henk Bluijs. Frits Stiekel won een
fraaie molen, Ruud Schwegler won

een gaff en Ernst Mulder kreeg dui-
zend meter nylon. Tot slot was er
voor iedere deelnemer een leuke
herinnering, in de vorm van een
standaardje, aan deze bijzonder ge-

slaagde trip.

Knappe zeges van
Casino-ZVM teams
ZANDVOORT - De handbalteams

van Casino-ZVM hebben het afgelo-

pen zondag prima gedaan. Zowel de
dames als de heren kwamen uit te-

gen Concordia en boekten fraaie
overwinningen. De dames met 16-13

en de heren met 25-24.

Het damesteam van Casino-ZVM
begon de strijd erg stroef. De aanval-
sopzet verliep in een te langzaam
tempo waardoor Concordia een 5-3

voorsprong kon nemen. Toen Casi-
no-ZVM het tempo en de nauwkeu-
righeid opvoerde was het snel ge-

daan met Concordia. Nog voor de
rust stelde Casino-ZVM orde op za-

ken, 9-6.

In de tweede helft ontmoette Casi-

no-ZVM felle tegenstand, maar on-
danks het aandringen van Concor-
dia bleef de voorsprong gehand-
haafd. Door' blessures aan Zand-
voortse kant, werd het team aange-
vuld door een aantal junioren. Deze
konden op een uitstekend debuut
terugzien. Eindstand 16-13.

De Zandvoortse heren speelden,
vooral in de eerste helft, een perfecte
partij handbal. Casino-ZVM domi-
neerde en kon gaan rusten met een
17-13 voorsprong. In de tweede helft

een totaal ander spelbeeld. De regen
kwam toen met bakken uit de he-
mel, waardoor fatsoenlijk handbal
niet meer mogelijk was. Concordia
had nog het minst last van de slechte
omstandigheden en kroop naderbij.
De Zandvoorters zagen de voor-

. sprong slinken, doch bleven met 25-

24 aan de goede kant van de score.

Spannende strijd bij de
Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - In de 29e

ronde van de interne schaak-
competitie van de Zandvoortse
Schaak Club ging het er weer
spannend aan toe. Door winst
op Mare Kok steeg Edward
Geerts naar een derde positie.
Bij de jeugd blijft Florian van
der Moolen de ranglijst aan-
voeren.

In de competitie speelden de scha-
kers negen partijen. Edward Geerts
trok profijt van de afwezigheid van
Louis Dambrink door deze voorbij
te streven. Geerts won van Mare
Kok, hetgeen goed was voor maar
liefst 51,5 punten.

Dambrink heeft echter nog de mo-
gelijkheid terug te komen, aange-
zien een afgebroken partij met Mare
Kok nog uitgespeeld dient te wor-
den. Dennis van der Meijden verste-
vigde zijn tweede plaats op de rang-
lijst door winst op Pepijn Paap.

De uitslagen waren: Frederking-
Marquenie 0-1, Klijn-Gorter 0-1,

Choi-Schiltmeijer 1-0, De Oude-
Berkhout 1-0, Franck-Termes 0-1,

Paap-v.d.Meijden 0-1, Geerts-Kok 1-

0, Van Elk-Handgraaf remise, Gude-
Wiggemansen afgebroken.

Jeugd
Bij de jeugdafdeling van de Zand-

voortse Schaak Club werden acht
partijen gespeeld. Nanouk Marque-
nie verstevigde haar tweede plaats
op de ranglijst door haar rivaal Tho-
mas Hesse te verslaan.

Zij moet echter de komende week
nog een keer uitkomen tegen Flori-

an van der Moolen, die nog steeds
bovenaan staat. Ook Mariska Bou-
kes had een goede avond. Zij won
twee partijen en neemt nu een ne-

gende plaats in.

De ranglijst ziet er op dit moment
als volgt uit: 1. Florian van der Mool-
en, 2. Nanouk Marquenie, 3. Thomas
Hesse, 4. Rebecca Willemse, 5. Henk
Willemse, 6. Bas van der Meij, 7.

Niels Filmer, 8. Bart Timmermans,
9. Mariska Boukes, 10. Mare Habets,
11. Sandra Beugel, 12. Remco de
Roode, 13. Martine Botman, 14. Jan
Koning, 15. Shanna Paap, 16. Domi-
nic Hoogendijk.

• De Zandvoortse topscorer Paul Longayrux moest in de tweede helft met een
dijbeenblessure het veld afgedragen worden Foto Bram stijnen

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zaalvoetbaltoernooi
ZVM gaat beginnen
ZANDVOORT - Op dinsdag 5 mei

aanstaande vangt het 22e Zandvoort-
meeuwen zaalvoetbaltoernooi aan.
Vijf weken lang wordt er in diverse
afdelingen gestreden om de ereprij-

zen. Ook dit jaar wordt er, in de Pelli-

kaanhal.aan de A.J. van der Moolen-
straat, veel spanning en sensatie ver-
wacht.
De strijd om de Zandvoortmeeu-

wen Cup is wat tijd betreft enigszins
aangepast. Om geen concurrentie te

ondervinden van de Europese voet-
balkampioenschappen in Zweden,
wordt dit toernooi vroeger gespeeld
dan in voorgaande jaren. Daarom is

het eind van dit toernooi op 12 juni
vastgesteld. Vrijwel elke avond tus-
sen 5 mei en 12 juni wordt er gezaal-
voetbald en bovendien zijn er wed-
strijden gepland twee zaterdagen. De
avondwedstrijden beginnen om
kwart voor zeven terwijl zo rond elf

uur de lichten van de Pellikaanhal
uitgaan.

Ook dit jaar is de organisatie er in

geslaagd zes afdelingen van acht
teams bijeen te brengen, al leverde
het wat moeilijkheden op. "Bij de
recreanten kan je teams genoeg krij-

gen", aldus Hans Jongbloed. "De eer-

ste divisie levert de meeste proble-
men op. Ik denk dat men het liefst

recreatief wil voetballen.
Per avond bedraagt de entree

twee gulden vijftig. Kinderen moe-
ten twee kwartjes neerleggen. Voor
het gehele toernooi is een passepar -

tout te verkrijgen tegen een vergoe-
ding van vijfentwintig gulden.

Dinsdag: 18.45 uur Café de Kater vet. • NN,
10.30 uur V.d.Heuvel ass. - Bad Zuid, 20.15
uur Auto Versteege - DVS'85, 21.45 uur Satara
Grillroom • Deutz MWM, 22.30 uur HB Be-
veiliging - Sam Sam.
Woensdag: 18.45 uur Café Neuf - Establo.
19.30 uur Lammers Reproproof - Repropart-
ners, 20.15 uur Carr.Snoeks - Kalmthout,
21.00 uur Jaap Bloem vet. - Sekura, 21.45 uur
Play In - Aannemer Winter, 22.30 uur Grate-
ma Nissan - Snackbar Henri.

Geen titel voor nerveus spelend Nihot/Jaap Bloem Sport

Zaalvoetballers ZVM promoveren
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie

vielen afgelopen week een paar beslissingen. Zo
pakte ZVM/Aannemer Winter de titel, maar
vocht Nihot/Jaap Bloem Sport tevergeefs voor
het kampioenschap. De Zandvoortse Aanne-
mer won met 5-1 van Secura, terwijl Nihot/Jaap
Bloem Sport met 4-7 verloor van FC Rolff.

In de uitwedstrijd tegen Secura moest ZVM/Aanne-
mer Winter twee punten pakken om zodoende kam-
pioen te worden. De Zandvoorters begonnen erg ner-

veus aan deze lastige klus. Kansen ontstonden er voor
beide teams. Doch die werden niet benut. Na een kwar-
tier voetballen zorgde John Bosman, door te scoren,
voor wat rust in het Zandvoortse team. Vlak voor de
dóelwisseling maakte diezelfdeJohn Bosman er 0-2 van.
De badgasten waren zo goed als binnen en voetbalden

in de tweede helft een klasse beter. Opnieuw was het
Bosman die raak schot, waarna Secura even wat terug
deed, 1-3. ZVM/Aannemer Winter bleef de strijd beheer-
sen en toverde gave combinaties op de sporthalvloer.
Doelpunten konden dan ook niet uitblijven. Oscar Vos
scoorde met een schitterende omhaal • en uitblinker
John Bosman bepaalde de eindstand op 1-5. Door dit

kampioenschap promoveren de Zandvoorters naar de
Hoofdklasse.

Voor een prima bezette Pellikaansporthal speelde Ni-

hot/Jaap Bloem Sport een te nerveuze partij zaalvoet-

bal. Meestal ging het te gehaast, zo ook in diverse man
meer situaties. De Zandvoorters waren vrijwel de gehele
wedstrijd veel sterker dan het behoudend voetballende
FC Rolff De counters van dit team waren echter levens

gevaarlijk. Zo werd doelman Jaap Bloem na vijf minu-
ten kansloos uitgespeeld, 0-1. Nihot/Jaap Bloem Sport
trok fel ten aanval. Vele schoten, doch vooralsnog on-
zuiver. Na een kwartier voetballen was het de actieve
Bas Heino, die een snelle aanval afrondde. Even later

veroverden de Zandvoorters een 2-1 voorsprong. Bas
Heino onderschepte de bal waarna Rob van den Bergh
tegen de doelman knalde. De rebound was echter voor
Heino die raak schoot.
Door onvoldoende afstand te nemen bij een vrije trap,

moest Bas Heino twee strafminuten uitzitten. FC Rolff
speelde deze situatie knap uit en kwam op gelijke hoog-
te, 2-2. De Zandvoorters konden van een soortgelijke
situatie niet profiteren. Een FC Rolff speler kreeg vijf

minuten aan de broek terwijl vervolgens nog een speler
kon vertrekken voor twee minuten. Zelfs de toegekende
strafschop wist Nihot/Jaap Bloem Sport niet te verzil-

veren. Edwin Ariesen schoot naast.
Door diverse misverstanden, kort na het begin van de

tweede helft, kwamen de gasten vrij gemakkelijk aan
een 2-4 voorsprong. Een zeer knappe actie van een der
FC Rolff aanvallers werd even knap afgemaakt, 2-5. De
strijd leek beslist, maar de kustbewoners gooiden er nog
een stevig' offensief uit. Bij een toegekende strafschop
aan de Zandvoorters maakte Wim de Jong een voetfout
zodat ook die kans onbenut bleef. Dennis Keuning zorg-

de voor 3-5 en met nog ruim vijf minuten te gaan scoor-
de Wim de Jong 4-5. In de slotfase haalde coach Guus
Marcelle doelman Jaap Bloem naar de kant voor een
extra veldspelen Robin Castien ging nu als vliegende
doelman spelen. Het uitgekookt spelende FC Rolff pro-
fiteerde van het opdringen der Zandvoorters en voeide
in de slotminuut de score op naar 4 7

• Het team van ZVM/Aannemer Winter in de bloemen en promoveert naar de hoofdklasse

IjiftSfflE^^

Even voorstellen:
Mijn naam is J.W. Van der Voort

en ik ben Directeur van de

Rabobank Heemstede-Zandvoort

Mijns Inziens;

„Een advertentiecampagne in het Zandvoorts-Nieuwsblad.

Dat lijkt mij een uitstekende manier om u eens nader

te laten kennismaken met de mensen van de Rabobank in uw
omgeving. Het contact met de cliënt is in deze tijd van

automatisering teruggebracht tot het hoogst noodzakelijke.

Geld- en betaalautomaten, telebankieren, allemaal staaltjes

van automatiseren die het er voor u gemakkelijker op maken.

maar die tevens ten koste gaan van het persoonlijk contact.

En dat is jammer, vind ik.

Om de contacten wat aan te halen, stellen medewerkers

van 'onze bank" zich de komende maanden aan u voor.

Tevens hemen zij een "dienst" van de bank onder de loep.

want ik denk dat we meer voor u kunnen betekenen

dan u zich in eerste instantie realiseert.

Neem nou pensioenregelingen of fiscale zaken. Ingewikkelde

materie, waar goed opgeleide adviseurs graag met u over praten.

Bij ons op kantoor of bij u thuis.

Prima hoor. die electronica. Maar contact van mens tol mens geniet

nog altijd mijn voorkeur.

Daarom staan wij voor ÏOO'V achter de titel van deze advertentie.

Om u alvast te laten zien wie wij zijn. komt u ons

dus vanaf vandaag regelmatig tegen in deze krant".

Rabobank G3

Rabobank. Aangenaam.

Grote krocht 30-36. Zandvoort

Telefoon 02507-16941
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Technisch personeel gevraagd

Hansa Garage APK station
Anthony Fokkerweg 8, 1059 CM Amsterdam

vraagt wegens forse uitbreiding van het klantenbestand

twee 1e automonteurs
en

één 2e automonteur
Voor de gemotiveerde monteur met feeltng voor het vak
bieden wij

- uitstekende beloning
- goede werksfeer in ons vakbekwame team
- reiskostenvergoeding
promotiemogelijkheden

Voor sollicitatie en inlichtingen vragen naar

Theo Witmond, tel 020-6177018

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr huishoudelijke hulp, tijd

no.t.k Tel 02507-18954/
15287

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Telefoon 13529
' UW FILM OP VIDEO

ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

• T k a stereotoren in zwarte

kast, in goede staat, mcl. 2

boxen, prijs ƒ200 Tel

02507-16237

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
Te koop 2- + 3-zits bank, le-

der, i s g st Tel. 02507-12416.

Oproepen - Mededelingen

GROTE MINIATUURTREIN- EN MODELAUTOBEURS te Al-

merc op zo 3 mei van 10-16 u in sporthal Stedenwijk,
Kampenweg 1, ruim 1250 M2 treinen, automodellen en toe-

beh Ruilen In- en verkoop Inl 02990-40354

* An, het was niet zo'n grote

klus, voor je het weet ben je

40+ JW
• An, je hoeft niet meer te

zeuren Het gaat nu echt ge-

beuren en let op 30 april eens
|

op haar Je gelooft het niet

maar zij is dan 40 jaar

• Anneke je kan niet achter-

blijven, nu hoor je ook bij de
oude wijven JW
* Anneke van de Vis wordt

40 en dat is niet mis Bij Reus
zullen ze het weten, daar van
ben jij zo versleten Harry

• Anneke van harte gefelici-

teerd met je verjaardag, Mtlly

en Mano

DAGJE UIT

VERGADERING
RECEPTIE

BEGRAFENIS

belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u

thuisbezorgd BROODJE
BURGER Tel 02507-18789

DANSEN ALS VROEGERE
Zaterdag 9 mei a s

in de De Boei" te Vinkeveen

• Gratis weg te halen beton-

tegels 30 x 30 cm, + 25 m 2

Tel 02507-19559

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres7 Dat hebben wij voor u!

Inl tel 02907-5235

Videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b

tel. 02507-12070

Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur. .'.'

iAltijd de niéuwste
\premièrefilms, tevens

) veruit de grootste
:.-. keuze in Zandvoort.

Verhuur van
movieboxen.

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort

tel. 02507-12070

* Pappa we zullen je misseni
Tot over 14 dagen. Liefs en
dikke kussen van Robin en
Nick xxxxx

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529
• Wie kan niet op de Konin-
ginnemarkt staan en wil mij

zijn kraam overdoen'' Tel

:

02507-15626.

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Schoonheid en verzorging

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26
Tel 13529.

Muziek-
instrumenten

Gevr. voor vereniging piano
en accordeon. Tel. 02507-

17462 na 19.00 uur.

Zimmerman
piano's

dik 40%
voordeliger!

De Bechstem Gruppe Berlm
kocht voor de Poppeliers

Groep van de Deutsche Treu-
handanstalt exclusief 500
Zimmermann piano's met het

onovertroffen Renner mecha-
niek

VOORBEELD
NORMALE PRIJS ƒ8 495,-,

NU SLECHTS ƒ 4 995,-.

UW VOORDEEL ƒ3 500,-.

Inclusief 5 jaar garantie en
een gratis stembeurt bij u

thuis Keuze uit diverse kleu-

ren en houtsoorten

Poppeliers

Lisse
Heereweg 152, Lisse.

Telefoon 02521-19134
Donderdag koopavond.

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123

Zin in een gezellige make-up
avond (dierproefvrtj) bij u

thuis? Bel 02507-12771.

• Rubrieksadvertentie'' Zie-|

voor adres en/of telefoonnr

de colofon in deze krant.

Lessen en clubs

Bijna iedereen in

Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DÖMBO
Uook?
Cöfn. .

Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Training

PERSOONLIJKE • EFFECTIVITEIT
in 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in

OPEN COMMUNICATIE
Assertiviteit - tactvol confronteren -

omgaan met kritiek - doelen stellen.

Kosten ƒ 250,- inkl. lesmateriaal

CARMEN DE HAAN. 023-26 11. 44

AEROBICS
o I v Anja v d. Voort

Bel v info 19701 of 12215

• Rubrieksadvertentie
-

' Zie
voor adres en/of telefoonnr.

de colofon in deze krant

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g. L|J

Tel. 02507-12614 NVM
WXEUUW

Hobby's en
verzamelingen

Grote verzamelbeurs, zondag
3 mei as. Jaap Edenhal,

Kruislaan, Amsterdam-Oost,
van 10-17 uur, tramlijn 9, bus-

lijn 69-169. Verzamelingen op
elk gebied o.a munten, post-

zegels, ansichtkaarten, curio-

sa enz. enz. Ned Ver. ,,De

Verzamelaar". 020-6423519/

6825259

• Rubrieksadvertentie? Zie

voor adres en/of telefoonnr.

de colofon in deze krant.

Dieren en
dieren-

benodigdheden

Te koop aangeboden
KIPPEN die uitsluitend paas-
eieren leggen. Bij goed voer
en warme stal een goede
investering voor 1993. Twee
halen drie betalen.

T.k Cavalier Kmg Charles-

pups, 1 reu en toch nog 1

teef, ontw
, mg , stamb. Tel.:

02507-30522

Wie wordt ons nieuwe
baasje'' ABRICOT DWERG-
POEDELTJES met stam-
boom, moeder afstamming
wereldkampioen, vader
Nederl. Kampioen. Opge-
groeid in huiselijke kring.

Evt. thuisgebracht.

072-158597.

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

na\ olgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgege\en • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ300
uitkomen

Gebruik bij het in\ uilen van uw tekst de coupon

en \oor iedere letter, punt, komma of cijfer één

\akje. Laat na ieder woord, punt of komma een

\akje vrij. Schrijf per regel hele woorden ol'

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalthoque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons hel recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of' niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad ed 22

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.
n

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

01' afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort
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Ouderen willen

graag laagbouw
ZANDVOORT - Veel Zand-

voortse ouderen hebben be-

hoefte aan een 'laagbouwwo-
ning'. Dat blijkt uit het woning-
marktonderzoek, dat verricht

is in opdracht van gemeente en
woningbouwvereniging EMM.
Voorts is er - in verschillende leef-

tijdsgroepen - grote behoefte aan
eengezinswoningen in de huursector
en aan koopwoningen tot 250 dui-

zend gulden. De vraag hiernaar is

veel groter dan het aanbod. Huurwo-
ningen voor ouderen ontbreken bij-

na geheel in Zandvoort.
'Uit het onderzoek komen ook

klachten over de woonomgeving
naar voren. Hieraan moet in enkele
delen aandacht aan besteed worden,
verklaart de afdeling Voorlichting

van de gemeente. Het gaat met name
om aandacht voor sociale veiligheid,

groenvoorzieningen en speelgele-

genheden.

Prijswinnaars
ZANDVOORT - Op de Paasrebus

van het Zandvoorts Nieuwsblad, in

samenwerking met de plaatselijke

ondernemers, kwamen ruim 250 in-

zendingen binnen. De goede oplos-

sing luidde: Paasinkopen? Even het

dorp inlopen!

Uit de loting kwamen de volgende
prijswinnaars naar voren: mevrouw
Pennings, Boerlagestraat 7; H. We-
ber, Gasthuisstraat 1; T.W. Kerk-
man, Keesomstraat 37; M.M. Zeg-

waard, Zandvoortselaan 135; Shiba
Borkent, Max Euwestraat 25; P.

Paap, Potgieterstraat 7; A. Zonne-
veld, Diaconiehuisstraat 21; mevr.
Groen, Hobbemastraat 23; M. Zwem-
mer-Delies, Flemingstraat 8; M.
Dijkhof, V. Lennepweg 22/3; A. Paap,
Celsiusstraat 91; C. Draijer, Celsius-

straat 48; fam. Kramer, dr. J.G. Mez-
gerstraat 90; E. Ruhling, Tj. Hidde-
straat 2 fl.5; E. Pellerin, Van Lennep-
weg 9; E. Geerts.'Tj. Hiddestraat 45;

C.E.M. Schulte, Van Galenstraat 70;

J.D. Visser, Haarlemmerstraat 13 c;

J.G. Kraaijenoord, Burg. Beekman-
straat 28; J. Gerrits-Zwemmer, Oos-
terparkstraat 4; M. Koper, Schelpen-
plein 10.

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw briefnaar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA

Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

De 'aard' van het strandproject (3)
Deze week nog een - allerlaatste -

reactie van lezer Hanning, in de dis-

cussie over projecten van basis-

school-leerlingen. Op zijn eerste brief

volgde vorige week een reactie van
M.W.A. Draijer. Een en ander naar
aanleiding van de actie 'strand

schoonmaken', die eerder deze
maand plaatsvond.

Zonder dit een 'continuing story'

te laten worden, zou ik toch nog en-

kele kanttekeningen willen plaatsen
met betrekking tot mijn eerder inge-

zonden brief, en de reactie daarop
van M.W.A. Draijer. Ik vind het jam-
mer, dat de organisatie van het
'Strandprojekt' zo'n schot voor open
doel heeft laten liggen. Had zij mij
en misschien best nog een paar an-
dere Zandvoorters niet duidelijk
kunnen maken, waarom het ver-

keerd is je kritiek te hebben op een
dergelijk gebeuren? Ook M.W.A.
Draijer is hierin in mijn ogen niet
geslaagd. Als de enige weerlegging
van feiten bestaat in het wel erg let-

terlijk nemen van een aantal cyni-

sche opmerkingen mijnerzijds, dan
komt dat op z'n minst ietwat gefrus-
treerd over.
'Dank u, ik weet het verschil tus-

sen een projektleider en een leer-

kracht en het betoog over lesver-

zuim was ook interessant. Maar de
werkelijke essentie van mijn ver-

haaltje, die de redaktie van het
Zandvoorts Nieuwsblad overigens
wel in een paar zinnen wist weer te

geven, is u kennelijk geheel ont-
gaan'.
Daarom hier één concreet voor-

beeld. Geruime tijd geleden werd
voor de schooljeugd een projekt ge-

organiseerd m.b.t. vandalisme, graf-

fiti etc. Het projekt hield in, dat kin-
deren in groepjes door Zandvoort
gingen om daar foto's te nemen van
allerlei vernielingen en beschilde-
ringen. Naderhand werden werk-
stukken gemaakt en werd het geheel
uitgebreid tentoongesteld in de bi-

bliotheek. Een hartstikke leuk pro-

jekt en dat bedoel ik deze keer niet

cynisch, maar welgemeend. Het gro-

te verschil met het 'strandprojekt'
was, dat in het eerste geval niet werd
gezegd dat de leerlingen de vernie-

lingen moesten herstellen en de
graffiti dienden te verwijderen, ter-

wijl zij nu wèl allerlei troep moesten
opruimen.
Dat is nu precies wat mijn be-

zwaar was en is tegen het 'strandpro-

jekt'. Waar trekken de scholen hun
grenzen bij het inzetten van leerlin-

gen ten behoeve van projekten en/of
instanties? Het gaat mij dus niet om

het dantal projekten maar om de
&ard ervan. Daar ging het dus ten-

slotte allemaal om en over.

Ik hoop overigens wel dat wereld-
oriëntatie voor M.W.A. Draijer een-

voudiger is dan tekst-interpretatie,

want als het simpelweg een andere
mening toegedaan zijn, of het heb-
ben van kritiek, wordt bestempeld
als 'gooien met poep', dan is het niet

te hopen, dat Zandvoortse leerlin-

gen dit op school krijgen voorge-
schoteld als de oorzaak van het
mestoverschot in Nederland.
B.R.D. Hanning
Zandvoort

Gemeente kiest 'eieren'
Lezer W.H. de Buyzerd reageert op

het commentaar van de redactie, vo-

rig week (23 april 1992) in het 'Zand-
voorts Nieuwsblad'. Dat betrof de dis-

cussie bij de gemeente over het twin-

tigjarig contract voor het circuit.

Je wrijft je ogen uit bij het lezen
van onderstaande passage uit het re-

dactionele hoofdartikel 'Eieren' in

de aflevering van het Zandvoorts
Nieuwsblad vanjongstleden donder-
dag:
'De gemeente loopt namelijk een

flink risico, 'als het circuit wordt af-

gebroken om plaats te maken voor
Gran Dorado. Het risico bestaat dat
het terrein dan - van de overheid -

niet meer bebouwd mag worden en
wordt toegevoegd aan het omringen-
de natuurgebied. Maar dan wordt
ook duidelijk hoe groot de bodem-
verontreiniging is, als gevolg van de
race-activiteiten. De schoonmaak-
kosten zouden wel eens in de miljoe-

nen kunnen gaan lopen, voor reke-

ning van de gemeente.'
De redactie van het nieuwsblad is

dus van mening dat je beter je ogen
kan sluiten en je kop voor de komen-
de kwart eeuw rustig in het zand
steken. Wie dan leeft dan zorgt.

Je kan je slechts bij benadering
voorstellen hoe de situatie is in het
jaar 2017, wanneer het contract met
de exploitant van de racebaan af-

loopt. De duinen, of wat er nog van
rest, moeten om een milieuramp
van totnogtoe onbekende omvang te

voorkomen, voor een astronomisch
bedrag worden afgegraven, vervoerd
en verwerkt.
Voor rekening van het dankbare

nageslacht.
Wat een verstand.
W.H. de Buyzerd
Zandvoort
Met genoemd Commentaar onder

de titel 'Eieren' heeft de redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad trachten
te achterhalen, wat de motieven zijn

van de gemeente om op dit moment
een twintigjarig contract af te sluiten

met het circuit. De gemeente wil
waarschijnlijk houden wat zij heeft

(vooral niet teveel onkosten) en 'kiest

dus eieren voor haar geld'. De redac-

tie heeft daarover geen rechtstreeks

oordeel uitgesproken. Het commen-
taar 'Eieren' is indirect echter be-

doeld als een kritische noot bij het

voornemen van het gemeentebe-
stuur.

ZAKELIJKBEKEKEN

• Thea en Ap Lammers heffen het glas op hun nieuwe zaak aan de
Haltestraat 39 a: La Bonbonnière.

La Bonbonnière richt

zich ook op grote hotels
ZANDVOORT - La Bonbon-

nière in de Haltestraat is deze
maand in nieuwe handen over-
gegaan. De nieuwe eigenaren,
Ap en Thea Lammers, richten
zich niet alleen op de vaste
klant die langskomt, ook bui-
ten de deur zoeken zij hun
klandizie.
De naam Lammers klinkt bekend.

Familie van de bekende Zandvoort-
se coureur Jan Lammers? „Ik ben
zijn oudste broer", bevestigt Ap. Hij
en zijn vrouw hebben hun speciali-

teit echter op een wat rustiger vlak
gekozen. Met name dat van allerlei

heerlijkheden: echte Belgische bon-
bons, truffels, petit fours, chipolata,
mini saucijsjes, quiche loraines, fij-

ne hagelslag, koekjes, zoutjes en het

overbekende gebak van Tummers
uit Heemstede. Ook de naam Leoni-
das spreekt uiteraard boekdelen.
De winkel is op bepaalde punten

flink onderhanden genomen, al is

het meer als een grote opknapbeurt.
De afmetingen zijn bescheiden ge-

bleven, maar wat de verkoop betreft
zit er mogelijk een flinke groei in.

„Momenteel leveren we al aan enke-
le hotels en restaurants.- Maar we
gaan proberen nog meer grote klan-
ten te interesseren. En we willen in-

spelen op bruiloften en partijen".
De klant die de winkel aan de Hal-

testraat 39 a wil opzoeken, blijft ech-
ter van harte welkom. „We houden
allebei van gezelligheid in de win-
kel", aldus Ap Lammers. „Dat
neemt bij ons een hele belangrijke
plaats in".

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuw beleidsplan
Zandvoort Promotie
ZANDVOOET - De Stichting Zand-

voort Promotie hanteert voor 1992
min of meer dezelfde voornemens
als voor 1991. Dat blijkt uit het be-
leidsplan 1992, dat afgelopen week is

uitgebracht.
Haar voornemens zijn onder ande-

re: nieuwe evenementen ontwikke-
len, extra activiteiten ontplooien ge-

richt op verlenging van het seizoen,

inhoudelijke begeleiding en publici-

taire steun van bestaande evenemen-
ten en nieuwe initiatieven. De stich-

ting streeft ernaar nauwe contacten
te onderhouden met gemeente, re-

gionale VVV, Nederlands Bureau
voor Toerisme, provinciale VVV,
provincie en andere overheden, 'om
zo voortdurend aandacht voor Zand-
voort te wekken. Daarnaast zal de
interesse van het bedrijfsleven wor-
den gewekt', aldus directeur Simon
Paagman. Zodra de financiën het
toelaten, zal er een magazine worden
uitgegeven.
De stichting wil regelmatig bijeen-

komsten voor de pers organiseren
om in informele sfeer aandacht aan
de activiteiten in deze gemeente te

besteden. Paagman verwacht dat dit

zal bijdragen aan een positieve
beeldvorming van Zandvoort. Daar-
naast zal de stichting Zandvoort pro-

moten als locatie voor het opnemen
van televisieprogramma's, èn zich-

zelf als aanspreekpunt profileren bij

alle partijen met belangstelling voor
de kustplaats.

Oranjerit
ZANDVOORT - Autosportvereni-

ging Sandevoerde houdt op Konin-
ginnedag, 30 april, haar traditionele
Oranjerit. Dit keer een puzzlerit
waarbij gebruik wordt gemaakt van
foto's. Daardoor is de rit uitermate
geschikt voor beginners. Zij moeten
zonder al te veel problemen het eind
kunnen halen.

De rit start vanuit het Palace Hotel
aan het Burg. van Fenemaplein 2.

Aanvang 20.00 uur. Inschrijven van-
af 19.30 uur. Kosten per auto: 12 gul-

den. Rond 22.00 uur worden de deel-

nemers weer terugverwacht voor
uitleg en prijsuitreiking.

Ichiphol heeft een nieuwe pier
SCHIPHOL - Bezoekers

kunnen vanaf 6 mei op de G-
pier in Schiphol terecht. De
pier biedt plaats aan acht vlieg-
tuigen (waarvan zeven van het
type Boeing 747-400 en één van
het type MD-80).

Op dit moment wankelt de kun-
stenaar (die een project dat de gren-
zen van de ons omliggende landen
symboliseert, ophangt), op een lad-

der om de laatste hand aan zijn
schepping te leggen. De stoelen voor
wachtende reizigers zitten nog in
plastic verpakt, evenals knoppenpa-
nelen en dergelijke. Er wordt nog
druk getimmerd, maar de woord-
voerders van de luchthaven zijn er
van overtuigd dat volgende week
woensdag de nieuwe pier gereed is.

Al moet er daarvoor nachten worden
doorgewerkt: „Omdat de electra op
rustige momenten moet worden
aangesloten", verklaart voorlichter
Ruud Wever.

Over de bouw van de pier is bijna
twee jaar gedaan. Met de aanleg van
de pier, inclusief de passagiersbrug-
gen, is een bedrag van 190 miljoen
gemoeid.
Met zijn breedte van 38 meter is de

pier de breedste van de in totaal vijf

Schipholpieren. De pier is 330 meter
lang en 14,5 meter hoog.

Alles dubbel
De nieuwe pier is extra beveiligd.

Alle controle-apparatuur is dubbel
uitgevoerd, net als in de F-pier. In
een later stadium is het mogelijk
eventueel een derde installatie te

plaatsen. Ook voor wat betreft ande-
re zaken is nagedacht over de toe-

komst: de snelheid van de rolpaden
is een kwart hoger dan tot nu toe
gebruikelijk. Zo kan Schiphol als zij

mainport geworden is, de minimum
overstaptijd van 40 minuten voor
Europese- en 50 minuten voor inter-

continentale vluchten, handhaven.
De G-pier bestaat uit drie bouwla-

gen. Op de begane grond bevinden
zich onder meer kantoren, magazij-
nen, technische ruimten, een koffer-
visitatieruimte en een tijdelijk bus-
station. Als het stationsgebouw ver-

der wordt uitgebreid, zal dit bussta-
tion weer verdwijnen. De passagiers-
afhandeling geschiedt op de eerste
verdieping. De tweede verdieping is

voor de technische installaties. De
pier is uitgerust met dubbel glas, om
energie te besparen
De wachtruimten bij de gates voor

de B747-400 toestellen hebben een
capaciteit van vijfhonderd passa-

giers. Het vrije zitgedeelte daarvan
biedt plaats aan 150 reizigers. Bij de
gate voor de MD-80 is er ruimte voor
350 wachtenden, waarvan tweehon-
derd in de afgesloten wachtruimte.
Tot de opening van de uitbreiding

van het stationsgebouw volgendjaar
mei, zal de G-pier vooral worden ge-

bruikt voor chartervluchten van
Martinair en intercontinentale lijn-

vluchten met weinig overstappende
reizigers.

De luchthaven beschikt deze zo-

mer in totaal over 114 opstelplaat-

sen voor vliegtuigen op Schiphol-
Centrum en Schiphol-Zuid. Het aan-
tal gates komt door de ingebruikne-
ming van de G-pier op 66. Gelijktij-

dig met de ingebruikname van deze
pier wordt ook het bufferplatform
tegenover deze pier in gebruik geno-
men.

Ander nummer
De bouw van de nieuwe pier start-

te onder de naam E-pier. Echter in

verband met de hernummering van
alle gate- en opstelplaatsen is de
naam veranderd in G-pier. De her-

nummering van de andere pieren ge-

beurt in de nacht van 27 op 28 april.

Schiphol gaat hiertoe over omdat de
uitspraak van de A en de E in de
Engelse taal teveel op elkaar lijken.

Proef met bagagekarren op Schiphol
SCHIPHOL - De luchthaven

Schiphol start in het paas-
weekeinde bij wijze van proef
met het aanbieden van bagage-
karren op de weg voor de ver-
trekhal.

Het is de bedoeling dat er bij de
vertrekhal permanent vijfhonderd
karren beschikbaar zijn. Als de
proef slaagt, wordt het systeem deze

zomer definitief ingevoerd.
Schiphol Dienstverlening BV is

verantwoordelijk voor de distributie
van de karren en verwerkt eventuele
klachten. Het bedrijf zet in de zomer
vijftig extra medewerkers om garant
te staan voor een goede karrenregu-
latie. De medewerkers zorgen er
voor dat de gebruikte karren vanuit
de vertrekhal naar buiten worden
gebracht.

Schiphol beschikt deze zomer
over vierduizend bagagekarren, te-

gen achttienhonderd voorheen. Be-
halve in de vertrekhal staan de kar-

ren ook in parkeergarage P9 en op
parkeerterrein PI.

De oude karren worden stap voor
stap vervangen door nieuwe. Half
mei zijn alle karren vervangen.
De oproepbare kruierservice bij

de vertrekhal blijft bestaan.

Daarom schuiven de letteraandui-
dingen van de pieren twee plaatsen
op in het alfabet, waardoor de huidi-

ge A-pier weer C-pier gaat heten.
Overigens heette in de periode 1967
tot 1975 de A-pier ook al C-pier. De
overige vier pieren worden aange-
duid met de letters D tot en met G.
De werkzaamheden voor de over-

gang op de nieuwe aanduidingen
starten in de week van 20 april met
het aanbrengen van nieuwe borden
op de buitengevels van de pieren. De
hernummering begint in de nacht
van 27 op 28 april om elf uur en moet
om drie uur gereed zijn. Meer dan
honderd werknemers zullen in die

periode alle borden op de aviobrug-
gen, van de lichtbakken en de stic-

kers vervangen.

Jaarmarkt
ZANDVOORT - In het dorpscen-

trum wordt aanstaande zondag (3

mei) een voorjaarsmarkt gehouden.
Deze begint om 12 uur en eindigt om
7 uur 's avonds. Volgens de organisa-
toren is de verscheidenheid van arti-

kelen dit keer veel groter dan in vori-

ge jaren. Met name handambachten,
kunst en vergelijkbare branches zijn

meer vertegenwoordigd. Voor de
kinderen zijn er attracties als een
draaimolen, botsautootjes en een
luchtkussen.

Ozeanum
ZANDVOORT - In een grote tent

op het Badhuisplein, naast Casino
Zandvoort, is afgelopen week de ten-
toonstelling Ozeanum geopend.
Deze gaat onder andere over allerlei

zeedieren uit de verschillende we-
reldzeeën. Een aantal daarvan is in
levende lijve te zien, een aantal ande-
re in 'opgezette' vorm. De tentoon-
stelling is dagelijks geopend van
10.00 tot 22.00 uur. Tot en met 31
augustus.

• Begin mei starten de werkzaamheden voor de aanleg van de aankomstpassage. Foto Luchthaven Schiphol

Start werk aankomstpassage
De werkzaamheden voor de aanleg van de definitieve

aankomstpassage op Schiphol starten begin mei. De
aanleg is onderdeel van de nieuwe wegenstructuur op
de luchthaven, die volgend jaar mei gereed zal ^ijn. Het
werk aan de aankomstpassage kan beginnen, omdat de
NS klaar zijn met de aanleg van het gedeelte van de
tweede spoortunnel op de luchthaven, waar de nieuwe
weg overheen loopt.

De tijdelijke aankomstpassage, die twee jaar geleden
werd aangelegd, zal deze zomer stap voor stap plaats
maken voor de definitieve weg. Deze weg komt dichter-

bij de terminal, vlak langs het huidige NS station te

liggen en krijgt in totaal vier rijbanen, twee voor taxi's

en bussen en twee voor particulier verkeer.
De looproute naar PI zal vanwege de werkzaamheden

deze zomer enkele malen wijzigen. De route wordt met
borden aangegeven. Na de aanleg van de aankomstpas-
sage kan worden begonnen met de bouw van parkeerga-
rages op het terrein tussen de terminal en het Hilton
hotel.
Het Jan Dellaertplein op Schiphol, het plein voor de

aankomsthal van de luchthaven en het NS station,

wordt opgeknapt. Het gedeelte van het plein dat ook na
de later dit jaar van start gaande overkapping open
blijft, krijgt alvast vorm voor de periode tot 1996.

In mei krijgt het plein een nieuwe indeling. Er komen
nieuwe tegels, groenvoorzieningen en banken. De vijver

en het kunstwerk ter ere van de grondlegger van Schip-
hol, Jan Dellaert, blijven op het plein aanwezig.

Of uit eenzaamheid?

"Ergens in de loop der jaren ben ik de balans

kwijtgeraakt

de balans tussen m'n werk en m'n privéleven

het werk slokte me op

en het grotere huis en de tweede auto gebruikte

ik als excuus

weet je hoe liet dan voelt als je vrouw en kinderen

je vertellen dat ze liever op een flatje wonen als ze

mij daar weer mee terugkrijgen

op zo'n moment ga je eigenlijk pas nadenken over

de zin van he» leven

of beter... de zin om te leven"
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Autorubriek SHOWROOM vorschi|iit elke week m alle

edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad

Buitenveldertse Courant, Diemer Courant De Nieuwe
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam De Nieuwe Weesper
Amstelveens Weekblad, Uithoomse Courant De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad en

bovendien in Oruo Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en He' Witte Weet blad (uitgave

Van Groenigen!
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vn,dag tussen 8 30 en

20 00 uur Tol 020-6658686 Fax 020-665Ó321
Schnlteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus I 56, 1000 AD Amsterdam

Afgeven kan ook Het Parool Wibautstraat I3l

Amsterdam

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemsielsti|n, laan van de Helenae
Meestors 421 B Uithoorn, Stationsstraat 70, Weosp,
Nieuwstraat 33, Zondvoort, Gasthuisplein 1 2

Alle opdrachten (zowel lele'omsche als schnftoli|ke) die

vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dog in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en m Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-prt|s ƒ 5,91
mm-pri|s met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zi|n excl. ó% BTW

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Ford

ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ 60,- per dag

incl BTW en verzekering

en oa BX en ZX
Tel 020 6932750

S Stevinstraat 12a, A'dam

Ford Escort 13, 1981, ƒ2750,
5-drs, nieuw model, APK
10/'92, in perf. st, 020-6968216

Citroen DS, b j
'73, perfecte

staat,/ 12 000, APK, alle testen

toegestaan Tel 020 6711632

BX 19 RD station, nw st ,
'87,

130 000 km, / 13 750,-

BX 16 TZI, '89, 36000 km,
/ 18 500,-

AX GT inj .
'89, 25000 km,

/ 16 750,-

AX 1 1 TRE, bj '87, 80 000 km
,

ƒ9500,-
Visa D, '87, 100000 km,
ƒ8 750,-

Autobedrijf J. Walst

Tel.: 075-163008

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties'

van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered,
prtjz Verk van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

Daihatsu

Monteur b a . zijn Charade TS
diesel, bj '88, 1e eig , km.
120 000, in nw staat, ƒ10 750
Inl via NIEROP-DAIHATSU,
tel 020-6183951

Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia Super, 1600,

bj. '73, in zeer goede staat.

Motor geheel gereviseerd

Vrpr. ƒ 9.500 -020-6833402.

HH hand , tegen mruilpnjs

BX14E, LPG,8-'88,/9950. BX
16 RE Montreux, grijs metallic

l.m. wielen, zonw. glas, LPG-
o b„ 6-'89, ƒ 13.500. BX 16 RE,

LPG, wit, 1-'89, Amster-

dam^ 500 BX 16 RE, LPG-
o b , wit 9-

'88, ƒ 9950. BX14E,
1 -'88, ƒ8950. BX 14 E, LPG,
7-'83, ƒ 3950. Autobedrijf

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam. Tel. 020-6627777

Audi

Audi 80 L, Diesel, b] '81, 4 drs,

sed ,
groen met , APK, rijdt per-

fect ƒ 1950. Tel 020-6105478

T k Audi 80 GLS aut '77, nwe
banden, schokbrekers, roest-

vnj ƒ2750 tel. 02979-81869

Austin

Austin Montego Estate '88, 7-

pers., LPG onderb., 5 versn.,

vrpr ƒ11000 075-215587.

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63 21

BMW

Fiat

Ford Escort 1 6 CL Kombi,

b j
'88, 5 deurs, ƒ 8 950 Inruil

mog. Tel 02990-37825

Ford Sierra 2.0 CL Sedan, LPG,
nw model'88, ƒ 10.950 Inruil

mog Tel 02990-37825

Gebruikte auto

leasing
ZONDER AANBETALING

OOK VOOR PARTICULIEREN
VA ƒ 282 - P M INCL BTW

KEUZE UIT 80 AUTO'S

Car Trade

Holland BV.
NIEUWE MEERDIJK 399

BADHOEVEDORP
TELEF 020-6010680/6010674

FAX 020-6041367

Sierra 2-84, 1 6 benz .ƒ3.750

Sierra Diesel 12-86 Laser,

5-drs ƒ7.000
Expocar Trading 020-6153933

Hyundai

Nissan

HH hand , tegen mruilpnjs

Sunny 14 L, 3 drs , wit, 5

versn., 1-'89, ƒ 11.750 Bluebird

2 GLD, blauw, stuurbekr

,

6 '84, ƒ 4950. Autobedrijf

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

A'dam. Tel 020-6627777

Nissan Cherry Diesel, b.j '84,

nw. APK, grijs met., izg.st.,

ƒ2950. Tel: 020 6105478.

Tk. Nissan Cher, puntgaaf,

nov. '85 58 000 km APK t. dec
'92 ƒ5950,- Tel. 02503-24373.

Opel

Opel Kadett Diesel, bj.'82,

rood, APK '93, rijdt perfect

ƒ2950 Tel.: 020-6105478

De Scoupe staat in alle kleuren

in onze Showroom en is uit

voorraad leverbaar

Grote keus sportvelgen

AUTOKROOY
T T. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel • 020-6310615.

Fiat Panda 45 CL, donker rood,

bj.'86, pracht auto, ƒ4 950.

Tel. 02990-37825

Meer Garage
HYUNDAI DEALER

Ook voor uw
OCCASIONS

Linnaeuskadë 5-7,

.

: Amsterdam

020-6929548

Fiat Ritmo, bj.'84, nw. APK,
i.pr st

, ƒ 2 950, kl blauw.

Tel 02990-37825

Fiat Uno60S, b j
'86, kl rood,

puntgaaf, APK gekeurd,

ƒ5 950 Tel: 02990-37825

FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philtpsweg 13, Uithoorn.

Tel 02975-62020.

Fiat Panda 4 5 CL, bj.'85,

blauw, APK, iz.gst., ƒ2950.
Tel . 020-6105478

Asmoco
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-sene

b j.
'83 frm '91

Inruil/leasing/financtering

020-6943093

BMW 1600, b.j'86, sportvel-

gen, LPG, 4 deurs, kl rood,

i.z.g.st., ƒ 10 950.

Tel. 02990-37825.

BMW 315 Special, bj '83, APK,
lm velgen, vele nieuwe onder-

delen, in prima staat, ƒ 4750
Tel. 020-6890885 na 19 00 uur

BMW 316, 4-drs., Royal-blue

'87, LPG ong., 89.000 km, APK
+ gr. beurt, LM-velgen, alarm,

vr.pr. ƒ 15 750 02503-36940

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, Blazers,

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.
Tevens luxe wagens o.a

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Tevens importeur van STARCRAFT
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperumts, en Fifth Weels

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp Tel.- 020-6670121

Chevycamper, vol. ing., 5 sip.,

bwj '73, nw mot. + versn. bak
i g.st , pr i o. 020-6424618.

Chevrolet Blazer K 5 Autom
,

b.j.'78, LPG, nw. APK, zwart,

sprt.vlg , verhoogd, 4 w. drive,

ƒ7950 Tel . 020-6105478

Citroen

CITROEN VISA GT
b j. '83, in perf. st. (kl. defect),

vr pr. ƒ 2450. Tel 075-163008.

Visa 6-85 ƒ 3.950

Visa 7-87, 1e eig. ƒ 5.700

BX 7-87, 5 bak LPG ƒ 7.750

BXTRDm. 89, 1e eig./ 12950
Expocar Trading 020-6153933

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions Tel : 020-6470909

Haaker
IN BADHOEVEDORP

Regata 70, '87
. . .ƒ 7.950,-

Regata 85S, '88 ..ƒ10 750,-

Regata 85S, '85 . . ƒ 6.950,-

Ritmo 70 CL, '87
. . .ƒ 6.950,-

Uno 70 SL, '86
. . .ƒ 8.950,-

Panda 1000 CL, '88 ƒ 8 950,-

Panda 1000 CL, '87 ƒ 7 950,-

Seat Ibiza Van DSL,
'87 ƒ 6.250,-

OFF. FIAT DEALER
Info. 020-6594859

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*

Panda 750 CL 10/87 .ƒ 9.250

Panda 750 CL 1/89 ..ƒ 10.500

Panda 1000 L i.e 2/89 ƒ 10.600

Panda 1000 CL 3/87 .ƒ 9.500

Uno 45 9/86 ƒ 9.250

Uno45 i.e 8/89 ƒ13.250
Uno 45 i.e. 3/90. ...ƒ15 250

Uno 60 S 3/87 ... .ƒ11.950

Lancia Delta GT 2/89 ƒ 19.750

Ford Sierra 2 CL 1/89/ 19 950
Ford Scorpio 2 CL
4/89 ƒ21950
Citroen BX 16 Montreux
4/89 ƒ19 500
Citroen BX 19 TD 5/90/ 27 500
Honda Aerodeck 2/87 ƒ 15 950

VW Jetta LPG 10/87 .ƒ14 250
3-12 maanden garantie

•Vraag onze voorwaarden
CASPARUS - FIAT

Casparuslaan 1

WEESP
02940-15108

Innocenti

Innocenti type Mille, b.j. '89,

APK 6-92, tz.gst, rst. vrij

Vrpr ƒ3000 Tel. 02507-16183.

Lotus

LOTUS ELITE, 4-cilinder

Chapman, '76, kleur wit, motor

gereviseerd, compl gerest

,

als nieuw Autobedrijf Jan Wals
Tel -02902-1697/1981.

Mazda

MAZDA 626 GLX 2.2 injection

sedan, kleur met. grijs. Bw.jr.

1991, gereden 51 000 km,

trekh , er control, 4 speakers,

vr pr. ƒ 32.500. 035-64221

Mercedes-Benz

Mercedes 300 D, b.j.'81, Au-

tom., bl. met, i.zgst., APK,
rijdt perfect, ƒ 4950.

Tel.. 020-6105478.

Wegens omst. t.k. Mercedes
200B bj '87 iz.g.st. ƒ25.500,

kl. wit, pracht exemplaar.

Tel. 02982-1983 na 18 uur

Mitsubishi

Mitsubishi Tredta 1400 GL,

m'84, 4 drs ,
nw. APK, i.zg.st

,

ƒ2950 Tel.: 020-6105478

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel. 020-6433733.

Lancer 5-'85, 4 drs., 5 bak, ge^

tint glas, zonnedak, ƒ 3950.

Expocar Trading 020-6153933.

Tk.a. COLT, mei '87, 1e eig.,

34 000 km, iz.g.st Pr. ƒ 11 000
Tel . 020-6320025

• De advertentie-afdeling be-

houdt zich het recht voor ad'

vertenties eventueel zonder

opgaaf van redenen te weige

ren (Art 16 regelen voor het

advertentiewezen)

HH h , tegen mruilpnjs Opel

Vectra 1 8 GL, 4 drs., zwart

met.,5-'89J 18.500. Vectra 1.8

GLS, 5 drs , wit, LPG, 12-'89,

ƒ18.500.2x Opel Kadett 1600i,

3 drs., LPG,5-'89,va./13 750.

Kadett 1.6, LPG, 6-'90,

ƒ15.500. Kadett 1.6i, LPG, 6-

'88, ƒ 12.750 Kadett 1 3 LS,

LPG, 3-'84, ƒ4250 Kadett 16
LS Diesel, 3 drs., Stationcar, 3-

'88, ƒ 12.000. Kadett 1 6, LS,

Diesel, 5 drs. Stationcar, 10-'88,

ƒ13.500 Kadett 1.3 LS, 5 drs.

Stationcar, LPG, 6-'86, ƒ9500
Omega2 0iLS, 8-

'88, ƒ 14.750

Prijzen incl BTW Autobedrijf

BEREBEIT, Amsteldijk 25, tel.

020-6627777.

Opel Kadett LS 16 Diesel,

bj.'85, rood, get.gls , APK,
ƒ6950. Tel 020-6105478

Opel Kadett, b.j. '83, i pr.st., nw.

APK, ƒ2.950, metallic grijs.

Tel 02990-37825

Opel Kadett HB 1 2S 1981,

APK 7/92, 17.500 km, ƒ1250
Tel 02907-2289

Opel Manta, 2 L. S Berlma, b.j.

'79, nwe APK, ƒ 1900,-.

Tel. 020-6189270

Opel Record station, '85, in pri-

ma staat, APK 4-
'93, ƒ 7.000,-.

Tel 020-6109832

T.k Opel Corsa i.o., kleur

zwart, bj. 1984, APK tot febr.

'93 Prijs ƒ 4950 T. 02972-4272

T k a Opel CITY, autom.,

bj '79, Prijs ƒ800. APK tot

okt. '92. Tel.- 02993-71785.

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!

Peugeot
205 XE Accent, wit

205 XE Accent, blauw .

205 GTI 1.9, groen met.

205 XE Accent, rood . .

309 XR, rood

309 XRD. d. grijs met. .

309 XL Profil wit

309 GL Profil wit . .

309 GL 1 3, rood

405 GL 1 6i, grijs met .

405 GL, wit

405 GR 1 6, bruin met. . .

405 SR 1.9 wit

405 GRD blauw
405 GRD blauw met. . . .

505 GR 2.2 inj., grijs met. . .

Opel Kadett 1.3, wit . . .

Lancia Yio Fire, grijs met. . . .

Renault 5 GTS, blauw, . .

Fiat Panda 750, groen
Ford Scorpio 20 GL, grijs met
Volvo 360 GLT, grijs met . .

. 34.500

37.630

. 35.100

. 67.400

. 46 000

. 68 000

. 37 370
34.600

. 71.000

. 28 700
27.000

. 85.000

. 120 000

.115.000

. 75.000

. 55.000

. 96.000

. 13 000

. 32 000

. 26.000

.110.000

.112 000

08.87

04.90

08.90

06.89

04.89

01.89

02.90

09.89

04.87

07.90

01.90

01.88

02.89

01.89

06.90

04.89

01.87

03.90

1187
12 88
0187
1186

Leeuwekeur Gebruikte

Auto's

zeker en beter
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie- • aanvul-

lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)

1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451

Halte Sneltram: „Zonnestem"

505 Turbo Diesel, m. '85/ 4 950

505 Station Diesel, '86, ƒ 6.950

Expocar Trading. 020-6153933

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*

P 205 Accent 6/88 ..ƒ13.750

P. 205 XE 1 1 6/90 ..ƒ17.950

P. 205 GR 1.4 2/90 ..ƒ19 900

P. 205 XS 2/88 ƒ 15.950

P. 205 GTI 1.9 4/91 ..ƒ33.950
P. 205 XLD 8/89 ....ƒ17.950

P 205 GL 10/88 ....ƒ13 950
P. 309 GL Allure 4/87 ƒ 13.250

P. 309 XR 5/88 ... .ƒ16.500
P. 309 XLD 7/88 ... ƒ16 250

P. 305 GR Br. 1.6 3/87/14.750

P. 405 GL 1.6 10/89 .ƒ20.500

P. 405GLBr. 1 .6 4/89/ 23.950

Renault 5 GTX '88
. ƒ 14.750

3 12 maanden garantie

'Vraag onze voorwaarden
VAN DER POUW PEUGEOT

Amstellandlaan 1

WEESP
02940-15110

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft"?

Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u

contact met zo n 761540 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.

in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en

huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid. Totale oplage 761540 exemplaren.

Geefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo

spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Naam - -

Adres _ __ y

Postcode + Plaats . _ . - - >'"

Telefoonnummer — - Handtekening .

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor

1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoop-

contacten.

1

2

3

4

5
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Alle garanties voor
tweedehands auto's

op een rij gezet
4TpN NATUURLIJK is er
*-* garantie", is een
veelgehoorde kreet voor wie
een gebruikte auto koopt.
Maar die moet wel worden
waargemaakt en dat gebeurt
soms bitter slecht. Tot die .

conclusie kwam AutoWeek
(nr. 17) na alle garanties die
door de officiële dealers voor
tweedehandsauto's worden
gebruikt te hebben
vergeleken.

door Gerrit Jan Bel

Velen zeggen dat zij onvoorwaar-
delijk garantie geven. Geloof het
niet. Niemand gaat zo ver; iedere ga-

rantie kent haar uitsluitingen, al

zijn het maar ruit- en bandenbreuk.
De 'goede naam' die vaak van een
bepaald merk wordt verwacht zegt
daarbij niets. BMW, die nu bijvoor-
beeld de garantie voor eigen occa-
sions via STER-spotjes extra onder
de aandacht brengt, kent erg veel
uitsluitingen. Renault komt nog het
dichtst bij een onvoorwaardelijke
garantie.

Het meest bekend is natuurlijk de
Bovag-garantie, maar ook die heeft
haar tekortkomingen. Ook de garan-
ties die veel dealers onder de naam
van het eigen merk geven zijn vaak
Bovag-garanties. Vandaar dat in het
tabeloverzicht over twee pagina's
een verschil wordt gemaakt tussen
de garanties die in feite de naam
Bovag mogen dragen en de aparte
merkgaranties. Als ronduit slecht
komt de A-1-garantie van Ford uit de
bus.

gMKGARANTI iEWIJS

Overigens blijft het zaak altijd

naar garantie te vragen, want deze
wordt zeker niet automatisch gege-
ven door verkopers. Op de 475.000
gebruikte auto's die daar vorig jaar
voor in aanmerking kwamen wer-
den slechts 250.000 garantiebewijzen
uitgegeven. Naar de redenen waar-
om kan slechts worden gegist, maar
één daarvan lijkt neer te komen op
een puur Nederlandse mentaliteit
die ons wordt toegeschreven: zuinig-
heid. Elk Bovag-garantiebewijs kost
bijvoorbeeld een paar gulden en die
schijnt de handelaar graag in z'n zak
te houden.

Ook aandacht voor tweedehands
auto's in de Autokampioen (nr. 8).

Behalve de Bovag-garantie komen
hierin aan bod een koopcontract
voor particulieren, de aankoopkeu-
ring, de keuze -tussen een kleine
nieuwe of een grote gebruikte en het
importeren van een tweedehands
auto.

Kamperen
Wie een goede gezinstent zoekt

doet er goed aan eerst het april-num-
mer van de Kampeer en Caravan
Kampioen te lezen. Hierin een ver-
slag van de Karsten 300 (f 1950),

Baco 3600 <ƒ 2180), Randstad Bun-
zing (ƒ 2075) en Albatros (f 2395).
Hiermee werd een uitgebreide duur-
test gedaan die neerkwam op ruim
de helft van het gemiddelde kam-
peerleven dat een kwaliteitstent
wordt toegedacht. Verder in de KCK
een test van Brand Big Vario gezins-
tent (ƒ 1695), de Knaus Traveller 580
kampeerauto op Volkswagenonder--
stel <ƒ 104.000), de Dethleffs Edition
430 caravan (ƒ 19.450) en een artikel
met alle wetenswaardigheden over
slaapzakken. In Op Pad (april/mei)
worden zeven tweepersoons tunnel-
tentjes die twee tot drie kilo wegen
op een rij gezet.

Vakantie
In nummer 1 van de Consumen-

tenreisgids is een apart katern ge-

wijd aan Frankrijk. Na een algeme-
ne inleiding (met onderwerpen als
zon, zee, strand, natuur of cultuur,
overnachten, prijspeil, camping re-

serveren e.d.) volgen artikelen over
Normandië, Aquitaine, Languedoc-
Roussillon, de Alpen, Provence en
de Ardèche. Verder in deConsumen-
tenreisgids Barcelona, Salzburg, Ca-
nada en Zuid-Limburg.

Computers
Het stoomtijdperk van de databa-

ses is voorbij, beweert Computer To-
taal (april). De programmeerbare
kaartenbak onder DOS speelde een
belangrijke rol, maar nu is er Win-
dows. Een artikel over database-mo-
gelijkheden en - programma's van
vandaag de dag.

CD-spelers
Ook de voordelige cd-speler biedt

een imposant geluid, is de conclusie
van de Consumentengids. In het
april-nummer een test van 18 spe-
lers in de prijsklasse van ƒ 350 tot ƒ
1300. Hierbij kregen maar liefst 11
het predikaat 'goed/zeer goed'. Bes-
te koop (= goede kwaliteit voor een
redelijke prijs) werd de Yamaha
CDX -150 <ƒ 500) gevonden.

En verder . .

.

Audio & Video Totaal (april)

schenkt uitgebreid aandacht aan al-

lerlei accessoires op audio- en video-
gebied. Daarnaast worden twee S-
VHS recorders getest: de Panasonic
NV-FS200 en de Philips VR 813.

Wekelijkse Weekmedia-pagina géwij cl aan nieuws en activiteiten^op het gebied van vrij e tijd

Kunstuitleen: wennen en sparen
WIE TIJDELIJK

literaire kunst in huis
wil halen gaat naar
een bibliotheek.

Daarnaast bestaat ook de
mogelijkheid andere soorten
kunst te lenen. In Noord-
Holland kan dat op twee
manieren: via de Stichting
Beeldende Kunst (SBK) of een
artoteek.

door Gerrit Jan Bel

"Wij hebben zo'n ruime collectie

dat mensen uit het hele land hier
komen om kunst te lenen", zegt Ria
Westera. Zij is hoofd particuliere
uitleen van de SBK aan de Nieuwe-
zijds Voorburgwal in Amsterdam.
De oudste en ook grootste van de in
totaal elf SBK's die de provincie
kent. Het zijn allemaal aparte parti-

culiere stichtingen waar particulie-

ren en bedrijven alle mogelijke vor-
men van kunst kunnen lenen.
De meeste ideeën ontstaan uit

praktische overwegingen. Zo ook
dit. In 1955 werd het gelanceerd
door de beeldend kunstenaar Pieter
Kooistra, die graag wilde verkopen,
maar merkte dat er bij een groot
deel van het publiek drempelvrees
bestond.
Kunst is niet zomaar een broodje

dat je even nuttigt en zeker voor
moderne kunst geldt dat men vaak
een periode nodig heeft om hieraan
te wennen. En dan kan het mee- of
tegenvallen. Daarom bleek Kooi-
stra's idee om kunst eerst een tijdje

te lenen en eventueel om te ruilen
voordat werd gekocht goed aan te

slaan.

Dat basisidee geldt nog steeds. "De
bedoeling is dat mensen eerst aan
een kunstwerk kunnen wennen",
zegt Ria Westera. "Het gaat toch ook
vaak om een behoorlijke uitgave die
je verantwoord wil doen. Ons doel is

dus tweeledig: gewenning en spa-
ren."

Sparen is inderdaad een van de
poten waarop de SBK-werkwijze
steunt. 60% Van het abonnements-
geld wordt als spaarbedrag gereser-
veerd. Want het is wel de bedoeling
dat er kunst wordt gekocht. Op die
manier hebben de kunstenaars een
afzetgebied en kan de collectie regel-

matig worden verjongd. Westera:
"Daardoor hebben wij in principe
geen werk dat ouder is dan 10 jaar.

• Ria Westera:
"Een affiche kan
ook heel mooi
zijn, maar kunst
is toch iets

aparts. En daar
komen de men-
sen toch voor."

Maar het is heus niet allemaal mo-
derne kunst. Bij ons is ook ruimte
voor de meer traditioneel werkende
kunstenaars. De SBK's werven bij

kunstenaars in het hele land en hier
in Amsterdam hebben we nu zo'n
10.000 werken. Alle soorten en van
goedkoop (plm./ 250) tot duur (plm.

ƒ 10.000)."

De abonnementstarieven variëren
van ƒ 15,- tot ƒ 25,- per maand en
deze prijzen zijn gerelateerd aan de
waarde van het werk dat men kan
meenemen. Voor jongeren, CJP-
houders en 65+'ers gelden kortin-

gen. De maximale uitleentijd be-
draagt 6 maanden.
Aanzienlijk goedkoper dan de

SBK's zijn de artoteken. Dat zijn er

vijf totaal, allemaal in Amsterdam.
Leden mogen voor ƒ 25,- een jaar
lang een kunstwerk hebben. De mi-
nimum leentijd is 3 maanden. Wie
twee kunstwerken wil betaalt ƒ 35,-

en zo kan het abonnement worden
opgebouwd tot maximaal 10 kunst-
werken. Ook hier kortingen: voor
houders van een CJP, Pas 65 of Stad-
spas. Bij de artoteek wordt geen
spaartegoed opgebouwd, er kan al-

leen worden geleend. Maar dit zal in

de toekomst veranderen.
Zijn de SBK's ontstaan door een

initiatief vanuit de kunstwereld zelf,

bij de artoteken was het de gemeen-
te Amsterdam die de aanzet gaf.

"Tot een aantal jaren terug gold de
BKR-regeling, een soort subsidie
waarbij de overheid werk kocht van

beeldende kunstenaars", zegt Sjanet
de Beer, hoofd van de artoteek Os-
dorp. "Om hiermee iets anders te

doen dan alleen maar opslaan wer-
den de artoteken in het leven geroe-
pen. Op die manier kon het publiek
deze kunstwerken lenen. Het gaat
daarbij om alle technieken en for-

maten en van nieuwe tot oude wer-
ken. Want de BKR-regelening be-
staat al sind eind jaren '40."

In het totaal lopen er bij de vijf

artoteken nu 9000 abonnementen.
Gemiddeld worden er twee kunst-
werken genomen die de mensen dan
wel een jaar in huis houden. "We
organiseren ook regelmatig tentoon-
stellingen", zegt Sjanet de Beer. "Nu
hebben we er onder de naam Top 20

Vrolijke kinderkleding om in te stoeien

Heel veel kleur, bonte
dessins en grappige prints
zijn de ingrediënten voor
de zomercollectie van de
kinderkleding. Amerika is

een duidelijke inspiratie-
bron geweest voor de stoe-
re kleding waar deze zomer
de kinderen naar hartelust
kunnen stoeien en spelen.
Frisse kleuren als rood,
geel, groen, hardrose en

blauw, vaak gecombineerd
met helder wit, voeren de

boventoon.

• Gekleurde (capuchon)t-shirts op • Een base-ball pet mag niet ont-

jeans of onder een salopette breken bij deze stoere kleding
Foto C&A Nederland Foto VEM

• Baseball is duidelijk de inspiratiebron voor deze jongenskleding geweest
Foto C&A Nederland

Philippine

Al
1
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SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

MJ reo teletekst en afstandbe-
diening Adviesprns'2550 •

1799.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

^1449.-
JVC 63 CM AVS250
STEREO TELETEKST

JVC 63 CM STUNT
% STEREO TELETEKST

:m stunt
i teleteks

-

1349.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKSTm 1099.-
SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST

879.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760, 63cm flat

"2 square, in-hne. quikstart beeld

buis, stereo, teletekst en af

standbediening Adv '2075

SONY CAMCORDER
F450, Topper 1 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend.var sluitertijd '2550 -

1979
SONY CAMCORDER
F250 Kompakt, autofocus In-

kl accessoires Adv '2220 -

1379.-

TOPMERKCAMCORDER
E10, (Sony) 8mm systeem 4

lux,6xzoom,HiFistereo '2799-

1649.-
SONY CAMCORDER
TR45VV, Handycam Hi-Fi, 6x

zoom, autofocus '2220 -

1469.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502, VHS High Quality'

8 timers, Hi-Fi stereo geluid

Ned Philips garantie '1599

979.-
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570, VHS-HQ, stereo, 8 uur

ongplay, 5 koppen '1899-

f3} 1099.

&-«93.-
PHILIPS70CMKTV
AFSTANDBEDIENING

1245.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

^1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKSTm 1145
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

^1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKSTm 845.-
37 CM AFSTANDBED.m 375.-
37 CM KLEUREN-TVm 365.-

REO TELETEKST
70KV97 1 7, Adviespri)s'2275 -

^1498.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

^1398.-
BLAUPUNKT55CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG63CM
LUXE TELETEKST

1198a-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

^1098,
GRUNDIG51 CM
TELETEKST STUNT

ARISTONA 51 CM
AFSTANDBEDIENING

698.-

JVC HI-FI VIDEO
830, TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid '1899

1199.-
BLAUPUNKT HI-FI

"

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid '2095

55CMKTVSTEREOTELETEKST +

VHS-HQ 8UURS VIDEORECORDER
KLEUREN-TELEVISIE; 55 cm Flat Square beeldbuis, 30

voorkeuzezenders, teletekst, S-tuner, automatisch
zenderzoeksysteem, 2x10 Watt stereo luidsprekerboxen,

On Screen Display, euro-scartaanslui (, ng en infrarood

afstandbediening.

VIDEORECORDER; Max. 8 uur onafgebroken opnemen
/weergeven op één band! Ideaal om alle evenementen (EK-

voetbal, Olympische spelen etc.) in 1992 vast te leggen, 40

voorkeuzezenders, kabeltuner, stilstaandbeeld, timer voor 8

programma's tot één jaar vooruit, afstandbediening met

LCD-display en 'Easy-Programmer'.

Totaal adviesprijs "1999.-
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1199.-
PANASONIC HI-FI
F65,4koppen, VHS-HQ '1894-

1399.-
SONY VHS-HQ VIDEO
SLV656; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, jog-shuttle, ab. *1 990 -
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MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1100 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs *2199.-

\ltMCs
SIEMENS WM3380
1000 toe ren. Adviesprijs* 1 878.-—

1385.-
WASDROOG K0MBINAT1E
PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1485.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen' Wat zegt u

van deze AEG/BCC stunt-

aanbieding? Adv. '1549.-

1245.-
PHILIPS 800 TOEREN

895.-
BAUKNECHT WA6500

795.-

1499.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST '1549 -

GRUNDIG VHS VIDEO
VS700 , LCD-afstandbed. '1 239 -

ARISTONA VHS VIDEO
2SB01, VHS-HQ, inkl af-

standbediening Adv."1095.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening '1295-

PHILIPS VHS VIDEO
6290,Afstandbediend '1195-

STUNT! VHS HQ-VIDEO HScCPKüSd

nkl afstandbediening'

479.-

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders 1 '1099.-

HITACHI VHS VIDEO
M720, LCD-afstandbed *999 -

1

HITACHI VHS VIDEO
M730.HQ, 3 koppen '1299

GRUNDIG P37-440
AFSTANDBEDIENINGW 498.-

m*Ms

INDESIT1200TOEREN
Type W1 200WDOJ ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/mm.,

rvs trommel EN kuip. "1399.

969.-
1000 TOEREN RVS
Nederlands topmerk. Trom-
mel EN kuip roestvrijstaaM

Inttw 869.-
HOLL 1000 TOEREN

\mM 799.-
ZANUSSI

WÊ 699.-
I
STUNT! 550 TOEREN

549.-
j
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs *848.-

445.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterrenkombikast Adv.*899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

"

595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

645.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260

liter inhoud. Adviespnjs*1 199.-

\llMCs
SIEMENS KS2648

895.-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter 2-

deurs koel/vries kombinatie.

Koelruimte op "ooghoogte".

Adviespnjs*979.

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

779.-
PHILIPS / WHIRLPOOL

M& 879

499.-

PHILIPS
,850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089, Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met

REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. '1495.-

899.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adv.* 1375 -

SONY VHS-HQ VIDEO
V210,afstandbediend "1110-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed +leespen '1445-

999.-
1000 TOEREN RVS BLmms

MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/Vm 979.
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Burgemeester

en echtgenote

op de tandem

ZANDVOORT -

Het burgemees-
tersechtpaar Van
der Heijden ging
dinsdagochtend
voorop, tijdens de
optocht met ver-

sierde fietsen,

steps en kinder-
wagens. Deze
maakte deel uit

van de viering van
Bevrijdingsdag.
De Stichting Vie-

ring Nationale
Feestdagen
Zandvoort had
een versierde
tandem klaarge-
zet, waar de bur-

gemeester en zijn

vrouw spontaan
op wegreden. In

hun 'kielzog'

volgde een twin-

tigtal kinderen.
Zie ook pagina 3.

Foto Bram Stijnen

Gemeenteraad na lang aarzelen akkoord met erfpacht circuit

'Kosten verhalen op race-organisatie'
ZANDVOORT - De Stichting

Exploitatie Circuitpark heeft
haar twintigjarig pachtcon-
tract gekregen. De gemeente-
raad is na langdurig beraad ak-
koord gegaan met het voorstel
van burgemeester en wethou-
ders. Wethouder Ingwersen
zette de twijfelaars in de raad
zodanig onder druk, dat zij

zich uiteindelijk zonder voor-
behoud achter het voorstel
schaarden. Op een punt moest
hij een aantal raadsleden tege-
moet komen: extra politie-in-

zet en vergelijkbare kosten van
een eventuele Grand Prix moe-
ten worden doorberekend aan
de organisator.

Het verzoek van de stichting Ex-
ploitatie Circuitpark Zandvoort om
een langdurige verbintenis stamt
van ongeveer twee jaar geleden. Het
bleek erg moeilijk om met een kort-
lopend contract geldschieters aan te

trekken. Het college van burgemees-
ter en wethouders was bereid ge-

hoor te geven aan de stichting, waar-
bij het kon kiezen uit verschillende
oplossingen, waaronder een langdu-
rig huurcontract, het vestigen van
opstalrecht én verkoop van het
duinterrein. „Maar dan raken we
onze zeggenschap daarover kwijt",
zei Ingwersen tijdens de raadsverga-
dering over die laatste mogelijkheid.

Zekerheid
Uiteindelijk koos het college voor

een erfpachtrecht. Het gemeentebe-
stuur wil de jaarlijkse inkomsten
van het circuit absoluut niet missen,
liet Ingwersen weten: „Het erfpacht-

Politie bekeurt
illegale venters
ZANDVOORT - De politie heeft

tijdens het weekend drie illegale ver-

kopers van zonnebrillen op de bon
geslingerd. Bij één van de verkopers
nam de politie ongeveer 350 zonne-
brillen in beslag. Bij twee andere
venters werden 47 dozen met brillen

ter waarde van 3100 gulden in beslag
genomen. Na verhoor konden de be-

trokkenen het politiebureau verla-

ten.

Te jonge bromfietser
veroorzaakt botsing
ZANDVOORT - Op de L'Ami-

straat heeft zondag een aanrijding
plaatsgevonden tussen een gepar-

keerde auto enm de bestuurder van
een bromfiets, die na de botsing was
doorgereden. Na onderzoek kwam
vast te staan dat de bromfietser
slechts vijftien jaar was. De eigenaar
van het rijwiel had de jongen toe-

stemming gegeven de brommer te

gebruiken. De politie heeft proces-

verbaal opgemaakt.

—
Waterstanden H

contract geeft Zandvoort in ieder ge-

val de zekerheid, dat de revenuen
van het circuit die we nu hebben,
ook gewaarborgd blijven".

Het voorstel om een contract voor
twintigjaar af te sluiten, werd gedra-
gen door de gehele gemeenteraad, al

hadden PvdA, D66 en GBZ de nodige
bedenkingen. De eerste twee wilden
de discussie liever uitstellen, respec-
tievelijk om de A-status van het cir-

cuit af te wachten en om een huurbe-
drag te bedingen dat meer aan de
'destijds gewekte verwachtingen'
voldoet. „Wij vinden de opbrengst,
426 duizend gulden per jaar, wel heel
erg laag", aldus Sandbergen, D66.
„Vooral in vergelijking met de zeven
a acht ton die ons in de jaren tachtig
is voorgespiegeld".
PvdA-raadslid Kuyken wees op de-

zelfde bedragen, enige jaren geleden
naar voren gebracht door de toen-
malige wethouder Aukema. „Daar
kan ik niets mee", reageerde wet-
houder Ingwersen. Achteraf geeft

Aukema zijn opvolger gelijk: „De
omstandigheden kunnen nu hele-
maal veranderd zijn", zegt hij desge-
vraagd.

Tegenstemmen
CDA-wethouder Ingwersen zette

PvdA en D66 onder zware druk.
„Een hoger bedrag is niet reëel.

Maar als u het er niet mee eens bent,
dan moet u het zeggen. Het sluiten
van een contract doe je omdat je het
allebei een goede zaak vindt, èn om-
dat je daar in ieder geval zakelijk

achter staat. Als u er niet achter
staat, dan moet u dat nu zeggen. Dan
moet u tegenstemmen. Maar ik daag

u uit om te zeggen hoe het dan wel
moet". Zover wilden Sandbergen en
Kuijken niet gaan.
Vanuit Gemeente Belangen Zand-

voort klonk bezorgdheid over de
kosten voor de gemeente bij een
Grand Prix. Plieringa kon er maar
nauwelijks over uit, dat Zandvoort
niets extra's overhoudt aan een
eventuele Formule I race. Met name
omdat Grand Prix-baas Ecclestone
over de TV-rechten (de belangrijk-
ste inkomsten) beschikt. „De Grand
Prix kost geld", aldus Flieringa, wij-

zend op de onkosten die de gemeen-
te heeft door allerlei voorzieningen
voor een drukke racedag, zoals bij-

voorbeeld extra politie-inzet. „Ec-
clestone komt hier op onze kosten
zijn zakken vullen".

Ellende
Volgens hem moet de gemeente

uit de Grand Prix een hoop extra
geld halen om de kosten te kunnen
dekken. „Meneer Ecclestone mag
hier alleen maar komen als hij de
gemeente Zandvoort en de ECP een
behoorlijk bedrag betaalt. Zo niet

dan komt ie maar niet. Ik wens niet

dat wij onze baan en ons dorp met zo
verschrikkelijk veel kosten en ellen-

de vandien beschikbaar moeten stel-

len, voor een Grand Prix waar mil-

joenen in omgaan, zonder dat de ge-

meente er een cent van ziet".

De Formule I-races kosten alleen

maar geld, bevestigde Ingwersen.
„Op zich is de Grand Prix niet inte-

ressant voor de gemeente Zand-
voort. Het heeft één positief punt, en
dat is de enorme uitstraling". Hij en
Flieringa konden zich wel vinden in

een tussenoplossing van WD-er
Methorst: de circuitdirectie moet bij

Grand Prix baas Ecclestone probe-
ren te bedingen, dat hij een aantal
onkostenposten van de gemeente
voor zijn rekening neemt.

Gemeentebestuur overfinanciën 1993:

Geldbesteding

moet effectiever
ZANDVOORT - Financiële

ombuigingen zoals in dit jaar
zijn in 1993 niet meer te realise-
ren. Toch zijn er maatregelen
nodig om de verwachte tekor-
ten met name in 1995 en 1996,

te lijf te gaan.
Het gemeentebestuur stapt daarom
af van de 'kaasschaaf-methode',
overal een beetje op korten. Nu
wordt een poging ondernomen de
doelmatigheid en effectiviteit van de
budgetten te verhogen. Een 'voor-

zichtig financieel beleid' is geboden.
Een en ander valt op te maken uit

de gemeentelijke Voorjaarsnota, die
afgelopen week naar alle raadsleden
is verzonden. Het financiële per-

spectief van de gemeente Zandvoort
lijkt voor 1993 nog gunstig, maar
voor de jaren daarna zijn de vooruit-
zichten somberder. Ondanks het be-
sluit, genomen bij de vaststelling

van de Meerjarenraming 1992 - 1995,

om ombuigingen te realiseren tot

een bedrag van ongeveer 708 dui-

zend gulden. Het college vreest dat
de gemeente de komende jaren niet

'gespaard' wordt voor bezuinigingen
van het rijk, zodat er nog rekening
gehouden moet worden met tegen-
vallers. Daar kunnen nog hogere uit-

gaven voor sociale zekerheid bij ko-
men.
Daarnaast moet bij nieuwe inves-

teringen rekening worden gehouden
met een hoge rente. Die kosten kun-
nen voor Zandvoort danig oplopen,
omdat deze gemeente 'een relatief

hoge kapitaalbehoefte heeft doordat
de investeringen zich op hoog ni-

veau bevinden'. Met name in verge-
lijking met andere gemeenten uit de
klasse van tien- tot twintigduizend
inwoners. Ook op een ander punt
wijkt Zandvoort sterk af, uitgaande
van de cijfers van 1991, voor zover al

bekend: de reserves en voorzienin-
gen in Zandvoort bedragen slechts
56% van die bij de gemiddelde ge-
meente.
Het mmimum-mveau van de alge-

mene reserve, in 1989 vastgesteld op
2,5 miljoen gulden, zal voorlopig niet
gehaald worden. Ondanks de m 1992
ingezette ombuigingen. Nog met alle

cijfers van vorig jaar zijn bekend,
maar het college vermoedt dat deze
reserve per 31 december 1991 uit-

komt op ongeveer 2.054.000 gulden.
Het verwacht 'dat het vele jaren zal

duren voordat deze reserve het mi-
nimum-niveau weer kan bereiken'.
Voor het verwachte tekort op de

meerjarenbegroting probeert het
college een andere oplossing te vin-

den dan de ombuigingsmethode,
omdat de 'rek' er uit is. 'Wij zijn van
mening dat het procentueel korten
op alle uitgaven, de zogenaamde
kaasschaafmethode, ook niet leidt

tot het terugdringen van de uitga-

ven'. Daarom bereidt het een 'syste-

matiek' voor, waarbij meer nadruk
zal komen te liggen op de doelmatig-
heid en effectiviteit van de beschik-
baar gestelde budgetten. Daardoor
ontstaan tevens meer sturingsmoge-
lijkheden.

'mZÈWEEM;
Passie
Voor Jaap Kroon van de ge- o
lijknamige ambulante vishan- »5
del is zijn werk een passie Vis

,

speelt dan ook een grote rol in het

leven van Kroon Deze week in de »

rubriek 'Achter de Schermen'
I

Solo op stap
|

Reisorganisaties houden -] "j
j

'' meer rekening met vakantie- I f
,

gangers die alleen op stap gaan Zij
!

, krijgen niet altijd meer de beruchte

slaapkamer naast de krakende lift

i Hierover bericht de ATV-pagma
f!

y Bezorging: tel. 17166

l.
Advertenties: tel. 17166

'] Redactie: .-. . tel. 18648

Vandalen actief
ZANDVOORT - Vandalen

hebben in het weekend flink

huis gehouden in Zandvoort.
Zij kozen onder andere het ter-

rein van Zandvoortmeeuwen
uit voor hun vernielzuchtige
acties.

De vernielingen werden ontdekt
tijdens een politiesurveillance.

Boompjes waren geknakt, vlagge-

masten gebroken, de ruiten van het
kassahok waren ingegooid, de bui-

tenlampen vernield en bovendien
was vuilnis over het hele terrein ver-

spreid. Bij de hockeyclub werd een
grote tent met een scherp voorwerp
totaal vernield. Ook twee Engelse
bussen, die geparkeerd stonden bij

het terrein ontkwamen niet aan de
vandalen.
Tijdens een andere surveillance

constateerde de politie dat van de
drie telefoontoestellen op de Roton-
de de bedrading was doorgesneden.

Drie inwoners
onderscheiden
ZANDVOORT - In totaal zijn

er vorige week drie koninklijke
onderscheidingen uitgereikt
aan ingezetenen van de ge-
meente Zandvoort. Behalve ge-
meeenteambtenaar J.G. Pan-
nekeèt en architect W. Ingwer-
sen, vorige week al genoemd in
het Zandvoorts Nieuwsblad,
was er een onderscheiding
voor de heer G.H. Kaars Sij-

pesteijn.

De onderscheidingen werden door
burgemeester Van der Heijden uit-

gereikt in het kader van de gebruike-
lijke 'lintjesregen' vlak voor Konin-
ginnedag. De 62-jarige heer G.H.
Kaars Sijpesteijn is onderscheiden
met de Eremedaille in goud, verbon-
den aan de Orde van Oranje Nassau,
in verband met zijn veertigjarig jubi-
leum. Hij trad op 1 mei 1952 in
dienst als algemeen assistent van de
directie en procuratiehouder bij het
toenmalige bedrijf S. van Embden te
Amsterdam, thans Tools Machine-
en Gereedschappenhandel B.V. Op 1

januari 1960 werd hij directeur en

• Drie inwoners van deze gemeente werden vorige week koninklijk onderscheiden: (v.l.n.r.) W. Ingwersen,
Pannekeet en G.H. Kaars Sijpesteijn.

van 1 januari 1964 tot op heden is hij

directeur/eigenaar.
Daarnaast was hij voorzitter van

de schoolvereniging Aerdenhout-
-Bentveld en vervulde hij vele func-
ties binnen de Verenigde Doopsge-
zinde Gemeente te Haarlem. Als
captain van de Koninklijke HFC or-

Datum
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
Maanstanden:
EK zat. 9 mei 15.44 u.

Doodtij 12 mei 00.10 u. NAP+55cm

HW LW HW LW
07.05 02.50 19.39 15.04

07.51 03.36 20.35 16.05

08.55 04.25 21.50 17.00
10.19 05.26 22.54 18.14

11.36 06.35 -.-19 45
00.10 07.55 12.46 20.55
01.15 09.15
02.09 09.54
02.59 10.54

13.45 21.54
14.38 22.25
15.21 23.15

Horeca sluit terrassen voor Stille Tocht
ZANDVOORT - Ruim

honderd belangstellen-
den zijn maandagavond
4 mei aanwezig geweest
bij de Dodenherdenking
in Zandvoort. De Stille

Tocht verliep vlekke-
loos door een stil dorp.
Alle horeca-etablisse-
menten langs de route
hadden hun terrassen
gesloten.

De Dodenherdenking be-
gon traditiegetrouw met een
sobere maar stemmige bij-

eenkomst in de Hervormde
Kerk. Daar waarschuwde
burgemeester M.R. van der
Heijden voor het 'onrecht'

dat ook nu nog plaatsvindt
over de hele wereld. „Juist
deze dagen wordt weer dui-

delijk, dat onze samenleving
worstelt met de hoge waar-
den van 'democratie, men-
senrechten en tolerantie",

aldus de burgemeester. Me-
vrouw G. Heierman hield

twee indrukwekkende dek-
lamaties, onder andere over
het afvoeren van Joden naar
concentratiekampen: nie-

mand hield dat tegen. „Er
werd wel gezwaaid. Een ge-

baar dat werd gewaardeerd
door de gedeporteerden.
Maar niemand heeft de wis-
sel omgelegd, terug naar het
leven. Niemand heeft de
rails kromgebogen". De rails

zouden uiteindelijk omgebo-
gen raken door het verdriet
van de gedeporteerden.
De Stille Tocht en de

plechtigheid bij het monu-
ment aan de Linnaeusstraat

• De Zandvoortse horeca hield zich uitstekend aan haar afspraak. De terrassen bleven
maandag tijdens de Stille Tocht gesloten.

Foto Bram Stijnen

verliepen eveneens stem-
mig. De horeca-onderne-
mers langs de route door het
dorp hadden zich uitstekend
aan hun afspraak gehouden,
de terrassen en cafédeuren
plus -ramen gesloten te hou-
den. Op alle terrassen wa-
ren, ondanks het mooie 'ter-

rasweer', de stoelen opgesta-
peld of voorover tegen de ta-

feltjes neergezet. Het doel
daarvan was zo veel moge-

lijk rust in de straten te ga-

randeren.
De onrust elders in de we-

reld, met name in Californië,

werd maandag door burge-
meester M.R. van der Heij-
den naar voren gehaald als

voorbeeld voor zijn onge-
rustheid. „De beschaafde
wereld openbaart haar
broosheid aan de gehele
mensheid", aldus Van der
Heijden tijdens zijn toe-

spraak in de Hervormde
Kerk. „De rassenonlusten in

Californië brengen ons terug
naar de jaren van Maarten
Luther King, de jaren zestig.

In het begrip tijd uitgedrukt
lijken we weinig te hebben
begrepen van de onlusten
uit die periode. De televisie

zorgt ervoor dat we de beel-

den van de straatterreur en
agressie per sateliet op het-

zelfde moment in onze huis-

kamers krijgen."

Maar ook in het zich dage-
lijks vernieuwende Europa
tekenen zich onrustbarende
ontwikkelingen af. „In de
sfeer van intollerantie en
rassenhaat, die uiterst ver-

werpelijke tendensen met
zich voeren". Hij wees op de
groei van uiterst-rechts
en/of fascisme in Frankrijk,
Oostenrijk, Duitsland en
België. „En - niet te vergeten
- de Nederlandse Centrum-
partij". 'Agressieve activis-

ten' die gebruik maken van
de zich wijzigende cultuur-

patronen in eigen land. De
samenleving krijgt immers
een multi-cultureel en mul-
ti-rasiaal karakter door de
samenkomst van culturen
uit verschillende delen van
Europa en Afrika. „De voor-
lieden van de extreme partij-

en roepen rassenhaat en
normverlies op".

Waakzaamheid
Dat moet juist leiden tot

extra waakzaamheid, aldus
de burgemeester. Een vol-

wassen samenleving mag
zich niet laten uitbuiten en
dwingt alleen respect af

door waakzaam gedrag.

Zorgvuldigheid, respect en
tolerantie zijn kenmerken
van een democratie. Daarom
haalde Van der Heijden aan
wat er door velen over de
oorlog is gezegd: 'Dit nooit
meer'. „Het offer kan nim-
mer groot genoeg zijn om
deze vorm van terreur en
haatgevoelens te elimine-
ren".

ganiseert hij ontmoetingen tussen
KHFC en de Kennemer Golfclub en
Zandvoortmeeuwen. Verder is hij

secretaris van de M.G. Car Club Hol-
land, secretaris-penningmeester en
jagermeester van Jachtclub De
Koog en secretaris-penningmeester
van de Wild Beheers Eenheid Texel.

Tevens vervult hij bestuursfuncties
bij de branche-organisatie VIMAG
en de tentoonstellingsvereniging
Technisch Centrum.
De Zandvoortse gemeenteambte-

naar Johannes Gerardus Pannekeet
(57), momenteel hoofd van de afde-

ling Welzijn, Onderwijs en Cultuur
van de sector Bewonerszaken, werd
onderscheiden met de Eremedaille

Foto s Bram Stijnen

m goud, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Pannekeet is in sep-
tember veertigjaar werkzaam als ge-

meenteambtenaar. Daarnaast had
hij allerlei andere functies. Dat geldt
ook voor architect Wouter Ingwer-
sen (65) die - eveneens vanwege zijn

veertigjarig jubileum als architect -

benoemd werd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Hij heeft het ar-

chitectenbureau Van der Bom en
Ingwersen. Daarnaast was hij onder
andere vele jaren bestuurslid van
woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht. De loopbaan van deze
twee laatste heren is vorige week
uitvoerig beschreven in het Zand-
voorts Nieuwsblad.
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FAMILIEBERICHTEN

1967 1992

Dp 12 mei a.s. zijn onze ouders
en a.s. schoonouders

Fried en Jans Brune
25 jaar getrouwd.

Pieter, Vicky
Trieneke en
Jan-Willem

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-
der en overgrootvader

Maarten Zwemmer
op de leeftijd van 76 jaar.

J. M. Zwemmer-Roodbol
Hennie
Anton
Wil
Marco
Jolanda
Marco

Zandvoort, 3 mei 1992

Correspondentie-adres:
Burg. Nawijnlaan 1, kamer 119, 2042 PM Zand-
voort

De crematie heeft op donderdag 7 mei plaatsge-
vonden.

ADVERTENTIES

uw drukker voor: f 19 /

geboortekaartjes \D ./

huwelijkskaarten >/
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

ZFM 107
BEDANKT:
DE KOOPJESHOEK
POPSTORE A'DAM

Mc DONALD'S ZANDVOORT
AUTOSERVICE GEERLING

ZANDVOORT
CIRCUS Z'VOORT

BAKKERIJ KEUR ZANDVOORT
DROGISTERIJ MOERENBURG

HENNIE CORNET
B.B. O'BRIEN HAARLEM

DE GENERAAL
BLOEMENKIOSK

MARCEL SCHOORL
TROMP ZUIVELWINKEL
CONFETTI ZANDVOORT

KEUR GLAS

voor hun steun en
medewerking

aan de
koninginnedaguitzending '92

MET ZFM 107 VALT ER
IEDER MOMENT WAT TE

BELEVEN.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

ipëgtafeiiisseri

g£Daar ligt onze belangrijkste

$tjrafc:;;ën}atë

| Daarnaast kunt u bij ons

^ihëcHrijyin^eh

Uitvaartverzekering

§f^NiyÖ-PpL^
^èèh Natura-
'*}. uitvaar|overéenkomst

£#Vraag rustig -vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

;Ür|yAAI<tVERZÖRGER
Secretaris Bosmanstraat 40

2041 KT Zandvoort.

TéL 02507-17244

Moeder leeft, als moeder geeft.

Van een taart kan moeder geven!

Voor de kinderen die

moeder eens echt willen

verwennen heeft uw
Echte Bakker een heer-

lijke moederdag taart.

LZJZL®J

-Qckte jDakker ZDaik
HOGEWEG 28, TEL. 12989

USIBNBM

023^15855
^ASSOCIATIE UIWAARTVERZORGIhiG
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

ópbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers

van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Diny Verspoor en Rosé Ebbinge
Opleidingsschool voor schoonheidsspecialistes te Haarlem

Erkend door de Minister van onderwijs en wetenschappen op grond van de
Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de stichting inspektie

opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.

Linschotenstraat 21 - Tel. 023-311932
b.g.g 283068 of 377186

zaterdag 23 m0i

OPEN DAG
o informatie over opleiding en beroepsmogelijkheden

• vrij rondkijken

• demonstraties

• kennismaking met docenten

Toekomstige schoonheidsspecialisten, geïnteresseerden,
aankomende schoolverlaters, omswitchers, herintreders.

Welkom op 23 mei van 11.00 tot 15.00 uur.

INTERESSANTE
INBOEDELVEILING

Op woensdag 13 mei 's morgens 9.30 uur in

veilinggebouw De Witte Zwaan, Gasthuisplein.

O.a. worden geveild: oma's tijd bankstellen, eethoeken,
vloerkleden, losse kasten, wandversieringen, verlichting,

porselein, glaswerk en vele andere goederen.

Kijkdagen: zondag 10 en maandag 11 mei
van 10.00 tot 17.00 uur.

Tel. 12164
Deurwaarder

H. Terhoeven te Haarlem

Veilingdirectie

Fa. Waterdrinker

Te huur

LOODS-
RUIMTE

direct

Tel. 02507-16500

«^-——

Vergadering
Deze advertentieruimte \an S0 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\an bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren

U betaalt daarvoor slechts f il.- e\cl 6^ BTW
Voor meer informatie bel 'Weekmedia Uithoorn,

tel 02975--S0041

HOE PUZZELT U MEE?
Zoek in de advertenties de hartjes

Zet de letter,op de aangegeven plaats

en stuur of breng uw oplossing vóór
13 mei naar:

Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12

2042 JM Zandvoort

ONDER DE GOEDE INZENDERS VERLOTEN WIJ
21 HEERLIJKE TAARTEN

I 12 3 4 5678 9 10 11
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eel belangstelling voor viering nationale
J
ZANDVOORT - De feestelijk-

heden van Koninginnedag en
Jevrijdingsdag hebben een
root aantal belangstellenden

getrokken. Mede dankzij de
ïedewerking van het zonnetje
|an van een paar zeer geslaag-

dagen gesproken worden.
in Brabander, voorzitter van

|e Stichting Viering Nationale
feestdagen, toonde zich na af-

pop zeer tevreden.

Honderden Zandvoorters, zo niet

f'''nkele duizenden, van jong tot oud,
ebben van de festiviteiten kunnen
smeten. Feestelijkheden die begon-

nen met de officiële opening van Ko-
i
mginnedag door burgemeester

] an der Heijden. Hij had die och-

t >nd namens de bevolking van Zand-
joort een gelukstelegram naar de

t onmgin verstuurd. Vanaf het bor-

|es ontvingen Van der Heijden, zijn

estelijk (in framboos kleur) gekle-

de echtgenote en enkele tientallen

ï igezetenen die in het verleden ko-

i mklijk zijn onderscheiden, de fees-

hlijke aubade door verschillende

S andvoortse koren. Even dreigde

j et evenement in het water te vallen

ï mdat de dirigent onverwacht ver-

itek liet gaan. Wegens ziekte zo

1 leek later. Een van de koorleden
ï am zijn taak over.

Rommelmarkt
I
De rommelmarkt geniet steeds

ftieer belangstelling, zo bleek 30

\
pril. Afgaand op het groeiende aan-
1 deelnemers worden vlak voor
oninginnedag kennelijk steeds
eer kasten, zolders en schuren
eggeruimd. De markt strekte zich
it jaar uit van het Raadhuisplein
[ot enige tientallen meters op de Ko-
inginneweg. De vele honderden
oopjesjagers konden zich aan van
lies vergapen, van speelgoedautoot-
jes tot en met strandstoelen. Garan-
ïe tot aan de hoek, uiteraard. De
erkopen vielen her en der tegen,

enig 'marktkoopman' moest een
oop van de eigen spulletjes weer
ee huiswaarts zeulen.
Voor de jongste kinderen was in

et Circus een voorstelling georga--
ïseerd, voor de Zandvoortse oude-
en een spelletjesmiddag in het Ge-

|neenschapshuis. Daarvan werd gre-

ïg gebruik gemaakt. „In totaal na-

en er ongeveer veertig ouderen
Jan deel", aldus Theo Hilbers, lid

Iran bovengenoemde stichting.

|,Sommige mensen moesten wel
overgehaald worden om binnen te

Er was bijzonder veel animo voor de meeste rommelmarkt op Koninginne-
dag en de kinderspelen op Bevrijdingsdag. Foto's Bram stijnen

komen. Maar na afloop waren zij blij

dat dat gebeurd was". Hilbers had
beide feestdagen de belangrijke taak
de diverse evenementen via de mi-
crofoon te begeleiden en aan elkaar
te praten. Daarin slaagde hij, even-
als in het verleden, met glans.

Tekenwedstrijd
Een van de grootste successen

was de tekenwedstrijd voor kinde-
ren op het Raadhuisplein. „We had-
den een stuk of twintig vakken gete-

kend", vertelt Hilbers. „Maar voor
we begonnen waren die allemaal al

bezet. We hebben er flink aantal bij

moeten maken". In totaal stortten
zich zo'n 150 kinderen op de krijtjes

om op de trottoirtegels hun fantasie
te botvieren. De prijzen, uitgereikt
door oud-onderwijzer Ge Loogman,
gingen hier de kinderen (4-6 jaar)
Chin Suke Fuji en Adinda (achterna-
men werden niet of nauwelijks ge-

bruikt), Joni Bais en Emma (7-10

jaar) en naar Kees Koper en Jeffrey
Wallig (v.a. 11-15 jaar).

Groot was ook de belangstelling
voor de kinderspelen op het Gast-
huisplein. In totaal deden hier 132
kinderen aan mee, verdeeld in kop-
pels van twee. Jan Brabander reikte
na afloop de prijzen uit aan Nancy
en Stephanie Wouters plus Cynthia
en Debbie (6-8 jaar), aan Chantal en
Esmeralda plus Sjanneke en Kerst-
en (9 - 11 jaar), en aan Robert-Jan en
Marvin plus Branco en Robin-Jan
(12 - 15 jaar).

Aan de optocht dinsdagochtend

Weekenddiensten JD

eekend:
/10 mei 1992
OLITIE: Alarmnummer 06-11. In
ndere gevallen: tel. 13043.

RANDWEER: Alarmnummer
6-11. Indien géén spoed 023-159500

f- voor info overdag - (02507) 61584.

|AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

H
Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

i len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
ï DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
i scherming): 023-246899.

|
HUISARTSEN: De volgende huisart-

|
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.

1 van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

> Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.

Weenink. Informatie daarover tij-

i
dens weekend, avond/nacht vanaf

| 16.30 uur, èn tijdens feestdagen via

telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

iazowel op zaterdag als zondag van

|
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-

dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
«verstrekt via nummer 12181.

1 Tandarts: Hiervoor de eigen tand-

| arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden

Bi (alléén voor recepten): zaterdag
m 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag

11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-

Uland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Ehzabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
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pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en rna.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

| Kerkdiensten |
9/10 mei 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: gemeenschappe-
lijke Herv./Geref. dienst in Her-
vormde kerk, ds. H.W. van den Tem-
pel-Boonstra uit Heemstede.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: gemeenschappe-
lijke Herv./Geref. dienst in Her-
vormde kerk, ds. H.W. van den Tem-
pel-Boonstra uit Heemstede.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Dit weekend geen dienst.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor F. Meijer
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

H Burgerlijke stand 88

Als gevolg van de viering nationale
feestdagen waren gisteren op het
Zandvoortse raadhuis nog geen gege-

vens voor de Burgerlijke Stand be-

schikbaar.
Deze worden volgende week gepu-

bliceerd.

deden ongeveer twintig kinderen
mee, met vrolijk opgetuigde fietsen,

kinderwagens en een enkele step.

Bloempotten
Bloemen, bloempotten, ballonnen,
feestpapier en zelfs extra ijzeren bui-
zen waren niet gespaard om de voer-
tuigjes te versieren. Met het burge-
meestersechtpaar op kop maakten
de kinderen een ereronde door het
dorp. Na afloop wees de jury, leden
van toneelvereniging Wim Hilde-
ring, de prijzen toe. Die gingen naar
Priscilla Smits en Nathalie Plantin-
ga (kinderwagens), Mattijs Mans
(step), Naomi Kaspers an Angelique
Super (kinderfietsen).
De uitstekende 'drumfanfare'

bands die door de stichting waren
ingehuurd, stonden voor beide feest-

avonden gepland voor nog een in-

drukwekkend slotconcert. Echt een
eind aan de festiviteiten kwam dins-
dagavond in gebouw De Krocht met
een gezellig bijeenzijn met muziek
en een Rad van Avontuur.

Daarmee was een drukke week af-

gesloten. Zowel voor het burgemees-
tersechtpaar dat bij vrijwel alle acti-

viteiten belangstelling toonde, als

voor het tiental leden en overige me-
dewerkers van de stichting (waaron-
der beide Zandvoortse scouting-
groepen)

.

Zowel op Koninginnedag als op
Bevrijdingsdag waren zij van 's mor-
gens vroeg tot 's avonds laat in de
weer om alle evenementen vlot te

laten verlopen. Dat gold niet in de
laatste plaats voor voorzitter Jan

Achter de schermen
Jaap Kroon

'Mijn werk is een passie van me9

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad óp zoek
naar de 'mens' achter be-
kende personen uit deze ge-

meente. Deze week Jaap
Kroon, voorzitter Vereni-
ging Ambulante Vishandel
Zandvoort en - sinds april -

bestuurslid van Onderne-
mers Vereniging Zand-
voort. •

• Vis speelt een grote rol in het gezin van Jaap Kroon. En niet alleen de
verkoop ervan. „Mijn zoon van twee, Jacob, wil elke dag vis".

Folo Bram Stijnen

ZANDVOORT - „Het is een
passie van me". Dat zegt de
37-jarige Jaap Kroon over zijn

werk, de gelijknamige ambu-
lante vishandel in Zandvoort.
Een zaak die groeit en bloeit.

„Achter onze manier van wer-
ken steekt een bepaalde filoso-

fie", voegt hij eraan toe. „Als
elke ondernemer in Zandvoort
zo'n filosofie zou aanhangen,
zou het hier een stuk beter
gaan".

door Joan Kurpershoek

„Het is een gedrevenheid om iets

vreselijk goed te doen", zegt Jaap
Kroon. „Daardoor zijn we ook con-
stant op zoek naar nieuwe ontwikke-
lingen". Vaak geeft hij zelf de aanzet
tot die nieuwe ontwikkelingen. Dat
geldt voor de produkten, maar ook
voor de wagens. „Ik heb al ideeën
voor nieuwe vis-verkoopwagens, bij-

voorbeeld met vloerverwarming,
airconditioning en een toonbank
met vijf verschillende temperatuur-
-instellingen. Die worden nu door
een Duitse fabrikant verder ontwik-
keld. Maar het zal nog wel anderhalf
jaar duren voordat ze afgeleverd
worden. Ze zijn zó geavanceerd, in
vergelijking daarmee zijn de wagens
van nu - bij wijze van spreken - weg-
gooiers". De prrjs van de toekomsti-
ge wagens schat hij op zo'n 400 dui-

zend mark per stuk.

's Nachts
Het dreigt meer een verhaal voor

de rubriek 'Zakelijk bekeken' te

worden, maar je kunt er niet om-
heen: Jaap Kroon is verweven met
zijn werk. „Het is een passie", geeft

hij toe. „Ik ben er vierentwintig uur
per dag mee bezig. Als ik 's nachts
een goed idee krijg, ga ik m'n bed uit

om het op te schrijven". Zestien jaar
geleden begon hij met zijn ambulan-
te vishandel, met een wagen die hij

had overgenomen van Arie Mole-
naar. Na een tiental jaren hard wer-
ken, samen met zijn vrouw Nicole
Schaepman, maakte hij er een fran-

chisebedrijf van: Van Dam en Spiers
kwamen er bij en sindsdien staat de
firma Kroon met drie wagens op
boulevard en strand.

Constant je kwaliteit verbeteren.
Dat is in het kort de filosofie die
Kroon voor zijn bedrijf hanteert.

„Als iedereen dat zou doen, dan zou

het een stuk beter gaan in Zand-
voort, dat geldt vooral voor de on-
dernemers in het dorp. Wij proberen
bijvoorbeeld 365 dagen per jaar open
te zijn. -We zeggen niet: we gaan
maar met want het is toch stil, er zal

wel niemand komen... Nee, we laten
zien dat we er voortdurend zijn. En
dat heeft een omgekeerde werking.
Daardoor trek je de mensen naar je

toe en draaien we nu ook 's winters
fenomenaal. Maar, dan kom je in
één van de winkelstraten en dan is

driekwart van alle winkels op slot.

Terwijl je een Gran Dorado naast de
deur hebt!"

Profileren
„Misschien zullen sommigen wel

weer zeggen: daar heb je hem weer.
Maar dit vind ik nou eenmaal. Als je

een eigen mening hebt, dus als je je

wilt profileren, wordt dat niet altijd

gewaardeerd".

„Er wordt ook wel eens gezegd: 'Je

hebt daar ook een wereldplek op de
zuid-boulevard'. Maar we hebben er
zelf een wereldplek van moeten ma-
ken. Vroeger wilde daar niemand
staan. Je moet in de eerste plaats -

kritisch- naar jezelf kijken, in plaats
van naar de omstandigheden. Dat
hebben wij ook gedaan. Het resul-

taat is dat de omzet de afgelopen
vier jaar is verdubbeld".

Jaap Kroon is duidelijk bezig er
iets moois van te maken. „De ambu-
lante handel werd vroeger bij heel
wat mensen ondergewaardeerd. Wij
proberen de naam te verbeteren. We
willen onze wagens zo goed maken,
dat ze zelfs beter zijn dan een win-
kel. En we stellen hele hoge eisen

aan onze mensen", zegt hij. Voor
zijn medewerkers heeft hij - samen
met een econoom - het 'Kroonvis
Handboek' geschreven. „We leiden
hen zelf op. Ik kan* een ander in
driekwart jaar leren, waar ik zelf - in

de praktijk - zestien jaar over gedaan
heb. En ik toets hen zelf". Dat geldt
niet in de laatste plaats over het om-
gaan met klanten.

*

De uitspraak 'Zeg 't maar' is uit

den boze bij Kroon, zijn medewer-
kers moeten buitengewoon klant-
vriendelijk zijn.

Medelijden
Kroon is nog voorzitter van de

Vereniging Ambulante Vishandel
Zandvoort, maar die is nauwelijks
nog actief. „V/e hebben al heel veel
bereikt", zegt hij. „De gemeente is

ons niet slecht gezind. Het klimaat
is voor ons gunstig. Dat ligt anders
dan bijvoorbeeld voor de strand-
pacl ters. Daar heb ik nog wel eens
medslijden mee". Jaap Kroon weet
kennelijk waar hij over praat. Van
1970 tot en met 1975 heeft hij samen
met zijn vader een strandpaviljoen
gehad, nummer zeven. „In die jaren
hebben we niks verdiend".
Maar de handel in vis heeft hij niet

van een vreemde. Zijn grootvader
Duivenvoorde, van moeders kant,

liep al met een juk over strand met
haring en augurken. Het juk staat

nu bij Jaap op het kantoor. Zelf heeft
hij nog bij zijn ooms Boudewijn, vis-

venter op strand en boulevard, en
Gerard Duivenvoorde, de restau-
ranthouder in de Haltestraat, ge-

werkt. „Daar heb ik gigantisch veel

van geleerd. Vooral wat het presen-
teren en aankleden van je zaak be-
treft".

Paardensport
Zo'n dertig a veertig procent van

zijn klanten komt uit Zandvoort.
Mede daarom is Jaap Kroon spon-
sor geworden van Zandvoort '75.

„We vonden dat we iets terug moes-
ten doen voor de inwoners van Zand-
voort".
Wat hobby's betreft, houdt hij

zich sinds 12 jaar met nog een hele
andere sport bezig: de paardensport,
en met name harddravers. Momen-
teel heeft hij samen met John van
Dam een eigen drayer. „Het is een
sport waaraan je snel verslaafd
raakt", zegt Kroon. „Het geeft je een
geweldige kick als je je eigen paard
ziet winnen". Ook bij de naam van
dit paard, gefokt door Joop van
Dam, komt het eigen bedrijf om de
hoek kijken: Just Kroon Vis.

Als andere hobby verzamelt hij

oude auto's, echte oldtimers. Ook
dat doet hij samen met John van
Dam. Tot de verzameling behoren
onder andere een Fiat Topolino uit

1951 en een Buick Special uit 1955,

die nog in een Amerikaanse film te

zien moet zijn. „Die wagen hebben
we zelf opgehaald", zegt Kroon. „We
hebben er in de Verenigde Staten
eerst nog een paar dagen mee rond-
gereden. Dat was 'schitterend". Met
hun Ford Fairlane uit 1959 was Jaap
vorig jaar nog op TV te zien, in het
TROS autoprogramma 'De Heilige
Koe'.

Jacob
Sinds Kroon Vis een franchisebe-

drijf is, heeft Jaap wat meer tijd over
voor zijn hobby's. En dat geldt na-

tuurlijk ook voor zijn gezin Daar
blijkt opnieuw dat vis een zeer spe-

ciale plaats inneemt bij de familie

Kroon. Zelfs bij de tweejarige Jacob,

de zoon van Jaap en Nicole. „Hij is

geboren onder het sterrebeeld Vis-

sen", vertelt Jaap. „Hij is een slechte

eter. Als je bijvoorbeeld met hutspot
aankomt, dan kan dat nogal wat toe-

standen geven. Maar er is één ding
wat hij elke dag wèl wil hebben: dat
is vis. Haring was trouwens zijn eer-

ste vaste voedsel. En het was een
van de eerste woordjes die hij kon
zeggen".

Brabander. Hij toonde zich na af-

loop erg tevreden over de gang van
zaken en blij met de grote belang-
stelling. „Het was fantastisch", al-

dus Brabander, kort maar krachtig

Zandvoorts
Nieuwsblad

Waterleidingbedrijf
wordt structuur-NV
ZANDVOORT - De juridi-

sche status van het Waterlei-
dingbedrijf Zuid-Kennemer-
land, een Gemeenschappelijke
Regeling, wordt per 1 juli om-
gezet in een structuur-NV.

Het Algemeen Bestuur heeft hier-

toe besloten, nadat al eerder de di-

verse gemeenteraden (waaronder
Zandvoort) hiermee hadden inge-

stemd.
Hét besluit moet alleen nog goed-

gekeurd worden door Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland.

Het WLZK zegt door de omzetting
efficiënter en slagvaardiger te kun-
nen opereren. Met name 'in de zeer
complexe situaties waarin waterlei-

dingbedrijven heden ten dage verke-
ren'

Daarnaast verwacht het zich een
betere positie te kunnen verwerven
in de krappe arbeidsmarkt in deze
sektor.

Wethouder dr.ir P.H J. Schnac-
kers uit Bloemendaal wordt Presi-

dent-Commissaris van de NV. De
huidige directeur, ir. J. Louwe Kooij-
mans, is voorgedragen voor dezelfde
positie in de nieuwe onderneming.

De Raad van Commissarissen
wordt gevormd door de leden van
het huidige bestuur

Spoorwegen voorspelt korte

stremming reizigersverkeer
ZANDVOORT - De Neder-

landse Spoorwegen gaat in mei
in Haarlem twee spoorbruggen
over het Spaarne vervangen.
Daardoor is er in het weekend
van 16 en 17 mei tijdelijk geen
treinverkeer tussen Haarlem
en Amsterdam mogelijk.

Het treinverkeer is gestremd op
zaterdagavond 16 tot en met zondag-
ochtend 17 mei. Vanaf zaterdag 20.30

uur tot zondag 08.00 uur geldt dat
voor het treinverkeer van Haarlem
naar Amsterdam. Vanaf zaterdag
21.30 uur tot zondag 07.00 uur is ook
het traject Amsterdam richting
Haarlem buiten dienst. De NS zorgt

voor vervangend vervoer m die pe-
riode. De reizigers worden tussen
Haarlem en Amsterdam Sloterdijk

vervoerd met bussen. Vanaf Sloter-

dijk kan men verder met de trein. Er
moet echter wel rekening gehouden
worden met een vertraging van mi-
nimaal dertig minuten.
De huidige 'overbrugging' bestaat

uit een dubbelsponge brug voor de

spoorlijn Haarlem-Amsterdam en
een enkelsponge brug voor de ver-

binding tussen Haarlem en de
Hoofdwerkplaats. De vervanging,
waarvoor de werkzaamheden al op
15 mei beginnen, geldt alleen voor de
vaste delen. Deze zijn aangetast door
metaalmoeheid. De kosten van het
project liggen rond de vijf miljoen
gulden.

Transport
De nieuwe delen worden over het

water aangevoerd vanuit Maarssen.
Het transport vertrekt op 13 mei en
arriveert op 15 mei. Twee drijvende
bokken verwijderen de oude delen
en hijsen de nieuwe op hun plaats.

De brug van het hoofdspoor kan in

eén nacht (zaterdag op zondag) in

haar geheel worden vervangen. De
brug naar de Hoofdwerkplaats
wordt in twee nachten gedaan.

Het uithijsen begint op vrijdag 15

mei rond 22.00 uur, het nieuwe deel
wordt in de nacht van zondag op
maandag geplaatst.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

j

BIOSCOOPPROGRAMMA 8 T/M 14 MEI

«UWEMENFIl
VAN STEVEN SPIELBERG:

Pas Op Jongens,

Er Is Een Nieuwe Muis

In De Stad!

ÜÏ&)

STEVEN SPIEL3EBG
PBESEHIEtSi

^üftfUüa

flEVEL IN HET

? mtunu wiiiiiini

DAMIIN WAYttNS
Twee vergeten helden

istaintègenlDveréenijjSI

misdadig goksyndicaatv
in de iporl. Niemand ft;

;:rtke"nl;mée1r:;opv2ifc|;iS'
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punt opnieuw ie icorënK

NEDERLANDS GESPROKEN EN.GEZONGEN

SIEiB SfEfflO *jt AHÖOaiCMI ttl MS. GCC HST

UIHUDIEiDI DWD CRSCHHEF "TSïïïHI SfHHK

Dagelijks om
13 30 en 15 30 uur
FlEVEL IN HET WILDE
WESTEN
Alle leeftijden/kmdervriendelijk

Kaarten tot 12 jr ƒ9,-.
Volwassenen ƒ 12,50

Dagelijks om
19 00 en 21 30 uur

THE LAST BOY SCOUT
Leeftijd vanaf 16 jaar
Kaarten ƒ12,50.

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij

McDonalds (hamburger, patat en frisdrank) voor
maar ƒ12,50 p.p. minimaal 6 personen.

Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535
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MOEDERDAG

PHILIPS STOFZUIGER
type HR6309
Prijspakker 1 Eenmalig en op = op.
Met metalen zmgbuizen.

S HETMAAR VASTZONDAG.

199.-

PHILIPS STOFZUIGER
type HR 6520
Regelbare zuigkracht, speciale luchtfilters,

brede stootrand, draaitop en een ^ /> ƒ%
automatisch oprolsnoer.

N
/MMi

brRuh
KOFFIEZETTER
type KF 47
1 0-kops koffiezetter
met "Extra"
schakelaar voor
vol aroma en
warmhouden bij het
zetten van 3 kopjes
koffie of minder.
Leverbaar
in zwart en wit.

PHILIPS HAARDROGER*
type HP 4320 D
Inclusief diffuser.

Normaal

49.95

V c

39.95

CARAlEX BLOW 'N CURL
type DC 351
Blaas/Krulborstel voor droog en vochtig haar.
Intrekbare tandjes laten de krul intact bij het
uithalen, dus langere houdbaarheid.

Nu 99.95

39.75

Verkoop - Reparatie
Televisie - Audio -

Video - Camera's
Gespecialiseerd in

Bedrijfsgeluidsapparatuur

PHILIPS
SATINELLE*
type HP 2830
De zachte epilator!

Aangenaam en
effectief ontharen van
de benen. Een
garantie voor
wekenlang zacht en
glad resultaat.

Nu 129r
\s$-

THORBECKESTRAAT 15 2042 GL ZANDVOORT TELEFOON 02507 - 13378

V2f

Groente en Fruit

S& Grote Krocht 25,

tel. 14404

Zuilen wij moeder eens
trakteren?

Heerlijke Hollandse
aardbeien

en

Heerlijke Hollandse
asperges
(gratis geschild)

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARM0LEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen

interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

*C

WAT DOEN WE MET MOEDERDAG?

BARBECUE?
I

-1 -I l

FONDUE of Vil/
GOURMET?

MOOI OF SLECHT WEER?
WIJ ZIJN ER OP VOORBEREID!

Fijn aan de

BARBECUE

Wij hebben veel keus maar
wat dacht U van onze luxe

barbecueschotel

1 TOPGRILLWORSTJE
1 ENTRE COTE
1 BROCHETTE
1 REUZE SATÉ
1 TOPBURGER

of gezellig aan de

FONDUE/GOURMET
Maak zelf Uw keus of neem
onze standaard schotel

SALADE SCHOTELS
KANT & KLAAR MAALTIJDEN ,

VLUGKLAAR SPECIALITEITEN-
HARTIGE HAPJES

>

Haltestraat 54 - 02507-12451 - ZANDVOORT
lAAA
aIaaaaaTaï&aaaaaaaaaï

Voor moeder
natuurlijk een
taart van

Bakkerij Paap
slagroom, vruchten, mocca,
of chipolata vanaf

Moederdagsnit

ƒ20-
ƒ 10,75

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Daarom een naaisterschaar cadeau bij aankoop van een nieuwe machine
(al vanaf ƒ 399,-). Aktie alleen deze maand.

SINGER in ZANDVOORT

jtóRÏING
DE SINGÈR LIMITED EDITlON
'•,Vi*ijc arm. zij»-/aj; machine ;'..

.•10 praktische steekpatronen

:

l

--w.ó.' diverse strclcliMeken

• Automatisch knoopsgaten maken

','• Makkelijk plailijJKeiule spoel

voorde naald '':•'-*

• Ingebouwde dfaadspanhing
•Makkelijke draagHreep ':';

•'Schuine naaldstand .. •/"'
t

• Inclusief stoflincs .'.
-''<

NORMAAL

100/
| PRINSENHOFSTRAAT. 7]

T/O GARAGE VERSTEEGE

«E02507- 20072.
Maandags gesloten

Reparatie alle merken, kledingreparatie, verkoopgarens, ritsen, knopen,
naaidozen, paspoppen, baisband, fournituren etc.

SINGER
\bör eens èh altijd

A M t R I C: A N

LDUN( II ON

t X b R C 1 S E

Qfi O.L.V. ANJA V/D VOORT
Studioadres: Oranjestr. 12, tel. 19701

Ccrtificd

Fitness Instructor

HIGH-IMPACT AEROBICS

LOW-IMPACT AEROBICS

SPIERVERSTEVIGING

KLASSIEK/JAZZBALLET

&

Bel voor meer informatie 19701/12215

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

Let op!

Plant verstandig, dus
pas na de ijsheiligen

(half mei).

Wij hebben volop
zomerplanten.

Voor moederdag, planten
te kust en te keur

HlEPy
HIEP,
HOERA
bloemen voor nu

p „erica

zandvoort, 0250742301

T.k. massief eiken
kussenkast pr.

1200,-. Notenhouten
salontafel pr. 275,-.

2 Keukenhang-
kastjes pr. 50,-.

Schommelstoel
(eiken) pr. 75,-.

Tel. 02507-15053
(na 18.00 uur).

Strandpaviljoen 11

vraagt

keukenhulp
en buffethuip

met ervaring
Tijden nader overeen te komen.

Info 17580.
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WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS,

C9SÏER bvW
ltatrnl«»'»n n n ludNVMMakelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken.

fmxs

ZANDVOORT TE KOOP
Helmersstraat
Hoekwoning in rustige woonwijk.
Ind.: hal, L-vormige woonkamer, mo-
derne keuken/inbouw apparatuur,
toilet, inpandige berging. 1e etage: 3
kamers, badkamer/douche/wastafel
en 2e toilet. 2e etage: vaste trap
naar zolder.

Vraagprijs ƒ129.000,- k.k.

ZANDVOORT TE KOOP
Tjerk Hiddesstfaat
Driekamer-app., 1e etage, uitzicht

over duinen. Eigen parkeerterrein.
Ind.: hal, woonk./eetk. moderne keu-
ken incl. inb.-app., ruim balkon,
badk./douche en wastafel, ruime
slaapk., toilet met font.

Vraagprijs ƒ 149.000,- k.k.

ZANDVOORT
Passage

TE KOOP

Gezellig ruim tweekamer-hoekap-
partement op 50 meter van het
strand. Ind.: ruime hal, woonkamer/
half open keuken, slaapkamer, bad-
kamer/ligbad en wastafel, toilet, bal-

kon op het zuiden.

Vraagprijs ƒ165.000,- k.k.

ZANDVOORT TE KOOP
Burg.
van Alphenstraat 61/10
Verbouwd 4-kamer app., 3e etage,
eigen parkeerterrein. App. wordt ge-
stoft, aangeboden. Ind.: entree,

gang, r. woonk., 2 royale sl.k. waar-
van 1 met balkon, toilet, badk./ligbad

en wastafel, keuken/apparatuur en
balkon.

ZANDVOORT TE KOOP
De Ruyterstraat 74
Goed onderhouden 4-kamer app. 2e
etage.

App. wordt ged. gestoff. aangebo-
den.

Ind.: hal, woonkamer/open haard,
keuken, 3 slaapkamers, badkamer/
douche, gescheiden toilet, balkon.
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Aantal bezoeken aan
casino daalt licht
ZANDVOORT - Het aantal

fbezoeken aan het casino in

, zandvoort is vorig jaar met
ruim achthonderd gedaald tot

< 242.071. Er werd echter meer
geld vergokt. 21,4 miljoen te-

genover 18,3 miljoen gulden in
1990.

Ondanks het teruggelopen aantal
bezoeken is de nieuwe directeur van
liet Zandvoortse casino, H. in het

i Veld, niet ontevreden. „Ér is aan de
]
verwachtingen voldaan. Het casino
heeft een geringe winst van zo'n drie

a vier ton gemaakt. Toch willen we
?|de marge in de toekomst vergroten.

De markt is groter en er is een grote
behoefte aan kansspelen gebleken'."

Concurrent
Het uiteindelijke bedrijfsresultaat

;
van het Zandvoortse gokpaleis was
één miljoen negatief. Dat werd ver-

i oorzaakt door de stijging in de sala-

i riskosten en hoge 'vroegpensioen-

.; kosten'. Daardoor werd het positie-

Mariamie Rebel verovert
kunstminnend Nederland

ve resultaat van enkele tonnen te-

nietgedaan.
Uit het jaarverslag van Holland

Casino's blijkt dat het nieuwe Am-
sterdamse casino veel bezoekers
trekt. Het Zandvoort casino moet
het van bezoekers uit dezelfde regio,

het westelijk deel van Noord-Hol-
land, hebben. Toch ziet In het Veld
het hoofdstedelijke casino niet als
concurrent. „Het hangt af van wat
de mensen zoeken. Als ze naar een
groot mooi casino willen met veel
luxe, dan kunnen ze naar Amster-
dam gaan. Als ze willen spelen iri een
wat persoonlijker sfeer, wat minder
in de anonimiteit, dan zijn ze bij het
Zandvoortse casino aan het juiste
adres. De bezoekers kunnen bij ons
hun auto kwijt en er is een goede
service. Daarom denk ik dat die casi-

no's goed naast elkaar kunnen be-
staan."
„We zien de toekomst met ver-

trouwen tegemoet. We gaan bekij-
ken of we in Zandvoort het aantal
spelsoorten kunnen uitbreiden. We
willen een completer aanbod van
spelsoorten hebben," aldus In het
Veld.

ZANDVOORT
J- De Zandvoortse
t schilderes Mari-
anne Rebel ver-

i overt met haar
\ werk vele kunst-
; minnaars. De
uitnodigingen
voor exposities
stromen binnen,
zoals voor vol-

gend jaar op de
Keukenhof. De
belangstelling

ijvan galeriehou-
ders en andere
geïnteresseer-

den is zo groot,

dat haar werk al

tot halverwege
1993 is geboekt.
Die belangstel-

ling bleek afgelo-

pen weekend op-
nieuw op het
Lente Kunstfes-
tijn 1992 in Rot-
terdam. Marian-
ne Rebel presen-
teerde haar werk
hier tezamen
met achttien an-

dere kunste-
naars aan kunst-
minnend Neder-
land. „Ik heb on-
gelooflijk veel re-

acties

gekregen", be-
vestigt zij na afloop.

De Zandvoortse schilderes heeft
al nationale en internationale (Ver-
enigde Staten van Amerika) bekend-

"Jheid verworven met haar schilderij

-

ï

• Mananne Rebel met een van haar werken op het
Lente Kunstfestijn te Rotterdam.

en, waarop meestal golfsporters een
hoofdrol spelen.
Dat laatste leidde al tot vergaande
contacten met het bekende Golfers
Magazine.

• Ook Zandvoortse ondernemers deden zondag goede zaken op de
jaarmarkt. Foto Bram Stiinen

Duizenden bezoekers op jaarmarkt
ZANDVOORT - Maar liefst

vijftigduizend bezoekers,
waaronder veel Zandvoorters
trokken zondag langs de twee-
honderd kramen van jaar-

markt in het centrum. Het was
de eerste van dit jaar in Zand-
voort.
De belangstelling openbaarde zich

al vroeg, waardoor de markt al ruim
voor de toegestane tijd, één uur, al

bijna op volle toeren draaide. „Moet
kunnen", zei een breedglunderende
ondernemer bij de aanblik van de
vele koopgrage klanten, die voetje

voor voetje langs de honderden kra-
men schuifelden. Organisator Si-

mon Paagman, van de Stichting
Zandvoort Promotie, spreekt over
een 'recordaantal'. Hij schat het op

een dikke vijftigduizend. Voor de
kinderen had hij een gigantisch
luchtkussen, een mini-scooterbaan
en een draaimolen in huis gehaald.
Een paraplu-verkoper op de bus-

baan keek deze middag wat pijnzend
naar de nagenoeg wolkenloze hemel.
Rekenend op een plensbui had hij

zijn kraam volgeladen met regen-
schermen. De weergoden waren de
organisatoren echter gunstig ge-

zind. Aan het eind van de middag
lagen de paraplu's er nog. Een ge-

huurde street-band en een draaimo-
len zorgden voor de vrolijke noten.
Een 'clandestine' gitaarspeler pro-
beerde ook iets te verdienen. Na ver-

loop verdween hij maar. Rond zeven
uur deden ook de kooplieden dat.

Aan hun gezichten te zien, hadden
zij deze dag meer respons.

(ADVERTENTIE)

Elektrisch schuifdak

Handbediend schuifdak

H Schuifpuien/vouwwanden

VANDEFVSjlUGT
Cornwallstraat 6
1976BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624

MEER WETEN?

I
Maakt u een afspraak voor vrijblijvende offerte

]
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Belangstelling voor tennislessen

Casino-ZVM neemt nog steeds toe
ZANDVOORT - De belang-

stelling voor de tennislessen
van (VVD-raadslid) Jaap Met-
horst en zijn assistenten is nog
steeds groeiende. Dat kon Rini
Cappel, bestuurscoördinator
van de tennisafdeling van Casi-
no-ZVM, melden tijdens de
opening van het nieuwe sei-

zoen. Dit werd door D66-wet-
houder van sportzaken Jan
Termes met een ferme klap in-

geluid.

Het aantal gegadigden voor de les-

sen van Methorst en medewerkers is

sinds de start - enige jaren geleden -

gigantisch toegenomen. Voor dit sei-

zoen hebben zich al 190 gegadigden
aangemeld, in de verschillende klas-

sen. Met degenen die een baan ge-

huurd hebben, komt het totaal aan-
gesloten tennissers op ruim 230.

Onder vrijwel alle deelnemers die
al een complete 3-jarige cursus ach-
ter de rug hebben, bestaat een grote
behoefte om door te gaan. Zo was de
voor hen uitgeschreven 'refresh-

ment' cursus binnen een week tijd

(ADVERTENTIES)
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BOOTTOCHT MUIDERSLOT
EN PAMPUS

Weekmedia biedt u in samenwerking met Rederij NACO
een dagtocht aan naar het forteiland Pampus en naar het
eeuwenoude Muiderslot.
De boot vertrekt om 10.00 uur vanaf steiger 7 achter het

Centraal Station in Amsterdam. Op Pampus krijgt u om
11.30 uur een rondleiding (zorg voor geschikte kleding).

Daarna vaart u naar Muiden voor een bezoek aan het

Muiderslot. Om 14.00 uur wordt de tocht voortgezet over het

IJ-meer en de Amsterdamse havens, waarna u rond 16.00

uur afmeert aan steiger 7.

Deze tocht vindt plaats op zondag, dinsdag en donderdag
t/m 4 oktober.

VECHTTOCHT
De boot voor de Vechttocht vertrekt om 10.00 uur vanaf
steiger 7 achter het Centraal Station m Amsterdam. Via
Nederhorst den Berg en Vreeland vaart u naar Loenen. Op
maandag en vrijdag is er een stop bij kaasboederij " De
Willigen" in Vreeland en op zaterdag en woensdag gaat de
tocht naar Loenen voor een wandeling van ca. 3 kwartier

door het dorp. Via de Vecht, het Amsterdam Rijnkanaal en
de Amsterdamse haven vaart u terug naar steiger 7.

Deze tocht vindt plaats op maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag t/m 4 oktober.

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
op de dag van het vertrek aan de kassa van Rederij NACO
en na telefonische reservering, tel. 020-6262466, ontvangen
volwassenen een korting van ƒ 5,00 op de normale prijs van
ƒ 37,50 per persoon en kinderen ƒ 2,50 op de normale prijs

van ƒ 22,50 per persoon.
De hiervoor genoemde bedragen gelden voor beide boot-

tochten. Aan boord van de boot is altijd een restauratie

aanwezig.

Bon voor onze lezers

i

Deelname aan de boottochten naar Muiderslot/Pampus en
de Vechttocht is alleen mogelijk na telefonische reservering,

tel. 020-6262466. U dient deze bon ingevuld in te leveren op
de dag van vertrek aan de kassa bij Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam.
De kosten bedragen voor volwassen ƒ 37,50 minus ƒ 5,-

korting is ƒ 32,50 per persbon en voor kinderen ƒ 22,50 minus
ƒ 2,50,- korting is ƒ 20,- per persoon.

Naam:

Adres:

Postcode:

Keuze datum:

Telefoon:

Woonplaats:

Aantal personen:

Deze bon is geldig tot 1 juni 1992.

\ WEEMSSMM geeft u meer!

Politie zoekt 'Parking

Watchers' voor zomer
ZANDVOORT - Zandvoort

beleeft in de komende zomer
een primeur: 'De Zandvoort
Parking Watchers' die als gast-

heer en -vrouw gaan fungeren.

Het aanstellen van de watchers is

een direct gevolg van de werkconfe-
rentie 'Autocriminaliteit', die enige
tijd geleden in Zandvoort georgani-
seerd werd. Op die conferentie werd
onder meer afgesproken dat Zand-
voort meer toezicht gaat houden op
de parkeerplaatsen.

De politie, die het project bege-
leidt, is nu op zoek naar jongens en
meisjes die de functie van Parking
Watcher op zich willen nemen. Rini
Cappel: „We zoeken jongeren, die
gemotiveerd zijn om het werk te

doen. Ze moeten enige kennis heb-
ben van de vreemde talen en er re-

presentatief uitzien. Daarnaast moe-
ten ze het leuk vinden om als gast-

heer of -vrouw met mensen om te

gaan."
Volgens de politie krijgen de jon-

geren'een 'snel' image opgeplakt. 'De
naam, maar ook de outfit, die de
jongens en meisjes straks gaan dra-
gen is gebaseerd op het American
Football. Stoere, eigentijdse kleding
in te gekke kleuren vormen straks
de uiterlijke verschijning van de
Parking Watchers. Bovendien zijn

ze overal vliegensvlug: de Parking
Watchers maken gebruik van ra-

zendsnelle, milieuvriendelijke

(ADVERTENTIE)

o Wethouder van sportzaken Jan Termes, nog wat onwennig met het
tennisracket, geeft de bal een ferme klap. Rechts instructeur Jaap Met-
horst. Foto Bram Stijnen

volgeboekt. En het apart voor de competitie. Die is nog interessanter
jongeren georganiseerde tennis- geworden door de aanschaf van
jeugdkamp is al voor driekwart vol. nieuwe materialen, waardoor de ver-

Dezelfde animo geldt voor de ladder- eniging nu beschikt over drie banen
die aan alle wedstrijdnormen vol-

doen. Bovendien kan er vanaf 16 mei
's avonds langer doorgespeeld wor-
den, door de ingebruikname van de
nieuwe lichtmasten.
„We voorzien duidelijk in een be-

hoefte", constateerde Rini Cappel
woensdag in het clubgebouw op het -

voormalige - binnencircuit. Dat was
volgens hem vooral te danken aan
het enthousiasme van trainer Jaap
Methorst, die met deze mogelijk-
heid een oude wens in vervulling zag
gaan. Methorst wees op zijn beurt op
de enorme hulp van zijn drie in-

structeurs, waaronder Marieke
Acda en Raymond Lembeck, plus
een aantal tennismoeders. Boven-
dien was dit slechts mogelijk dank-
zij de banen die door Casino-ZVM
beschikbaar zijn gesteld.

Wethouder Termes opende
woensdag het nieuwe seizoen met
een - wat onwennige - ferme klap
tegen de tennisbal. Volgens hem le-

vert deze groep mensen een 'ontzet-

tend sportieve bijdrage aan het ple-

zier van sportminded Zandvoort'.

mountainbikes. Snelle fietsen in

blitse kleuren en allemaal uitgerust
met een portofoon voor snelle com-
municatie', aldus een informatie-
blad van de politie.

Volgens Cappel gaat het naast het
geven van informatie, ook om signa-

leren: „Als ze iets zien wat niet door
de beugel kan, dan moeten ze het
meteen doorgeven via de portofoon.
Ze krijgen tijdens de opleiding te

horen niet zelf in te grijpen."

De Parking Watchers opereren in

groepen van zes personen. Ze wor-
den betaald voor het werk. Voor in-

formatie kunnen belangstellenden
terecht bij de gemeentepolitie Zand-
voort, telefoon 13043.

002 en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Rommelmarkt
Het was me het weekje wel. De

feest- en gedenkdagen zijn weer
voorbij. De rust in Zandvoort is

voorlopig weergekeerd. Het was
weer oer-gezellig. Op de Doden-
herdenking na uiteraard, heb ik

ook nu weer met volle teugen ge-

noten. Vooral tijdens de traditio-

nele rommelmarkt die vorige
week donderdag werd gehouden.
Mijn hemel wat hebben wij Zand-
voorters een hoop troep. Het
dorpscentrum lag ermee bezaaid.
Spullen die normaal allang met
het grofvuil hadden meegemoe-
ten, verwisselden tijdens deze
rommelmarkt alsnog van eige-

naar. Zo'n vrijmarkt heeft zo zijn

charmes.
Wandelend langs de uitgestalde

handelswaar ontdekte ik de meest
vreemdsoortige zaken. Oude boe-
ken, puzzels, verouderde geluids-

apparatuur en zelfs oudbakken
popcorn werden zonder schroom
te koop aangeboden. Wat niet ver-

kocht werd, ging na afloop alsnog
in de vuilcontainer.
Zo niet de tweedehands spiegel.

Onze dorpsgenote Sonja Koper
had hem voor vijftien gulden ge-

kocht. Ze stond vorige week don-
derdag samen met haar vader
eveneens haar overtollig gewor-
den huisraad te verkwanselen. Die
spiegel had ze bij een van de ande-
re gelegenheidsmarktkooplui zien
liggen. De koop was snel gesloten.

Vijftien gulden voor een dergelijk
stuk antiek was eigenlijk geen
geld, vond zij. Toen ze tijdens de
middag haar zoontje naar huis
wilde brengen, vroeg ze haar va-

der even op haar spullen te letten.

Haar aankoop werd voorzichtig-
heidshalve even apart gezet. Toen
ze na een uurtje terugkwam, bleek
de spiegel verdwenen. De conster-
natie was groot. Vader Koper
werd om opheldering gevraagd.
Deze bekende - rood van schaamte
- het object te hebben doorver-
kocht voor ... zeven gulden vijftig.

Sonja was des duivels.

Jammer
In deze rubriek mag je iemand

best wel eens een complimentje
geven. Ditmaal gaat mijn symboli-
sche bos bloemen naar de organi-
satie van de afgelopen feestdagen.
Niet alleen ik heb genoten, maar
ook veel van mijn mededorpsbe-
woners. Eerlijk is eerlijk. Zonder
deze mensen, die al dat werk be-

langeloos hebben gedaan, zou er
van deze evenementen niets te-

rechtgekomen zijn. Het is daarom
bijzonder jammer dat er voor
sommige onderdelen van het pro-
gramma zo weinig belangstelling
bestond.
Neem nou Bevrijdingsdag: In de

ochtenduren was er een ludieke
optocht voor versierde kinderfiet-

sen, -wagens, autopeds, rolstoelen
en aanverwante artikelen. Spe-
ciaal voor deze gelegenheid had
men het burgemeestersechtpaar
zover weten te krijgen met een
versierde tandem voorop te rij-

den. Op een handjevol kinderen
(twintig) na, ontbrak de Zand-
voortse jeugd echter volkomen.
Een van de omstanders voerde

als excuus aan, niets van deze op-
tocht te hebben geweten. Nou
vraag ik je. Het stond vorige week
in de krant, op aanplakbiljetten en
in een speciale folder die huis aan
huis werd verspreid. Ik kan mij
indenken dat je als organisator
moedeloos zou worden over zo-

veel domheid.

Van Putten
De leden van de verschillende

Zandvoortse zangkoren waren op
Koninginnedag allerminst te spre-
ken. Zij hadden echter een heel
andere reden. Zoals het op zo'n
dag betaamd, had de organisatie
ook nu weer gezorgd dat er voor
het raadhuis een aubade gehou-
den zou worden. Ten behoeve van
de muzikale ondersteuning was er
zelfs een elektrische piano, inclu-
sief de daarbij behorende verster-
ker, gehuurd. Honderd gulden
kostte deze grap. Dirigent Dico
van Putten zou het instrument be-
spelen. Hij kwam echter niet op-
dagen. De koorleden stonden der-
halve voor joker. Speaker Hilbers
zou Hilbers niet zijn als hij niet
met een list de 'voorstelling' als-

nog wist te redden. Hij promo-
veerde ter plekke een van de zan-
gers van het Mannenkoor, Karel
Kras, tijdelijk tot muzikaal leider.

Met de nodige flair wist hij de
zangers en zangeressen alsnog te

bewegen luidkeels de geprogram-
meerde liederen, waaronder Tn
een blauw geruite kiel' en het
Zandvoortse volkslied ten gehore
te brengen. De boosheid van de
zangers bleek achteraf niet te-

recht. Ik heb Van Putten nog de-
zelfde dag opgebeld. Zijn excuus
klonk in mijn oren overtuigend
genoeg om u daarvan in kennis te

stellen. Hij vertelde de nacht er-

voor geen oog dicht te hebben ge-

daan. Een tandwortelontsteking
was de oorzaak van zijn slapeloos-
heid. Ongeveer anderhalf uur voor
de aubade was de pijn enigszins
gezakt.
„Moe als een hond moet ik in

slaap zijn gesukkeld," vertelde de
dirigent. Overigens betreurt ook
hij zijn afwezigheid. Ik geloof hem
op zijn woord, temeer daar ik
weet, dat hij er de man niet naar is

om zijn koorleden m de steek te
laten. Eigenlijk zou' dit het einde
van dit verhaal moeten betekenen.
Een laatste zin moet mij echter
nog van het hart. Om te voorko-
men dat in de toekomst een derge-
lijk voorval kan plaatsvinden, lijkt

het mij niet onverstandig dat de
koorleden een reserve-dirigent
achter de hand houden.

Politiek café
'In de derde kamer', het politie-

ke café van Harlekijn op de hoek
van het Schelpenplein en het
Kerkpad zal op donderdag 14 mei
haar tweede editie beleven. Het
doel van het politieke café is om
de gemeentepolitiek daar te bren-
gen waar hij thuis hoort: onder de
mensen dus. Ik kan u gerust stel-

len, het wordt geen avond van
zware debatten. Onder het genot
van een drankje kan iedereen die
in de politiek geïnteresseerd is,

naar hartelust van gedachten wis-
selen over de op dat moment actu-
ele gemeentepolitiek. De bekende
Zandvoorter Rob van Sprang
zorgt met zelfgeschreven teksten
voor de muzikale intermezzo's.
De onderwerpen die deze avond

worden behandeld, gaan over de
recentelijke ontwikkelingen rond
het circuit en vrije sluitingstijden
voor de horeca. Gasten zijn Jaap
Brugman, raadslid voor de WD
en Ruud Sandbergen, raadslid
voor D66. Naast deze onderwer-
pen actuele politiek en een gespro-
ken column, wordt een nieuwe
versie van het Zandvoortse volks-
lied ten gehore gebracht. De pre-
sentatie is in handen van R. Aker
en oud-politicus L. Koper. 'In de
derde kamer' begint om half ne-
gen.
Dit was het weer voor deze

week. Blijf gezond, tot de volgende
week.

BRAM STIJNEN

theaterseizoen

de Meervaart
Muzikaal
gitaar, zuidamerikaans,

dixieland, theatercon-

cert, familieconcert,

blues en sixties

bel nu: 6107498 en u ontvangt de

abonnementenbrochure thuis

Verstandelijk gehandicapten te gast in sportha
ZANDVOORT - Ruim 650

ballonnen en honderden me-
ters slingers waren nodig om
de Pellikaanhal aan de A.J. van
de Moolenstraat een feestelijk

aanzien te geven. De versiering
was nodig om afgelopen zater-

dag tweehonderd verstandelijk
gehandicapten uit de hele re-

gio 'De dag van hun leven' te

kunnen bezorgen.

De plaatselijke Lions-club hield in

de feestelijk versierde sporthal met
zo'n honderd medewerkers, waaron-
der zeventig Lionsleden en dertigbe-
roepskrachten, een groots opgezet
kinderfeest. De beheerder van de
sporthal, Cock Zwemmer en kanti-

Laatste beurs
ZANDVOORT - In het Gemeen-

schapshuis aan de L. Davidsstraat
wordt zondag 10 mei voor de laatste

keer van dit seizoen de Verzamel-
beurs Zandvoort gehouden. Voor de
'snuffelaars' is er een rommelmarkt.
De entree is gratis en de beurs is

makkelijk toegankelijk voor rol-

stoelrijders.

De openingstijd is van 10.00 tot 17.00

uur. Men kan er de gebruikelijke
verzamelobjecten aantreffen, plus
oud speelgoed en - voor de treinen-

liefhebbers - locs, rails en aanver-

wante artikelen. Het is mogelijk de
spullen gratis te laten taxeren of gra-

tis bemiddeling te vragen bij ver- en
aankoop. Hiervoor zijn experts aan-
wezig.

nebaas Jan Smits, hadden voor deze
gelegenheid hun vrije dag opgeof-
ferd en hun accommodatie ter be-

schikking gesteld. Het evenement
werd muzikaal opgeluisterd door de
'Smartlapband' uit Renkum en de
clown Hakim.

Hartverwarmend
Het was voor de tweede maal dat

de Lions-club Zandvoort een derge-
lijk evenement organiseert. De eer-

ste keer was in 1990. Volgens de pre-

sident van de Lionsclub, W. Baan-
stra, heeft het grote succes van die
eerste keer zijn vereniging ervan
overtuigd, dat dit evenement her-

haald moest worden. Dat kon ook
dankzij diverse sponsors, waaron-
der het Zandvoortse gemeentebe-
stuur, de plaatselijke supermarkt
aan de Burgemeester Engelbert-
straat en een IJssalon aan het Kerk-
plein. Mede door hun medewerking
werd het evenement ook deze keer
een daverend succes.

'Hartverwarmend' noemde Pieter

Joustra, een van de organisatoren,
de reacties van de veelal jeugdige
bewoners van de verschillende
wooninstituten. De bewoners van de
Hartekamp, De 'Waterjuffer' uit Uit-

geest, de 'Zeester' uit Umuiden,
'Ratjetoe' - Stichting Recreatie Cen-
tum geestelijk Gehandicapten Zuid
kennemerland en de leerlingen van
diverse regionale scholen genoten
met volle teugen. Vooral de bekende
Polenaise met herkenbare populaire
liedjes noodde uit tot een groot-

scheepse ronde door de sporthal.

'Leuk om te doen', noemde pre-
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• Tweehonderd verstandelijk gehandicapten genoten zaterdag in de Pelli-

kaanhal van een feestelijke en heerlijk ontspannen dag. Foto Br.™ stijnen

sentatrice Ankie Joustra het na af- er zo van genieten, rechtvaardigt
loop. Wat haar betreft mag het feest alle voorbereidingen en mspannin-
weer terugkomen. „Dat de kinderen gen. volkomen".
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Jonge kaas, rauwe ham, gek. worst, tartaar, lever, pekel, half om bal, oude kaas,

leverworst, osseworst, bacon, hamburger, saté van de haas, cheeseburger, yin

yang tomatensoep, pizza, rosbief, fricandeau, warm vlees, hamburger, taco, kip-

pesoep, leidse kaas, filet, crabsalade, geb. bacon, sla-tomaat-eisalade, vleessala-

de, zalmsalade, uitsmijter, saté burger, bacon-burger, omelet, tostie, trio uitsmij-

ter, tostie osseworst, wateroverlast, yoghurtshake, huzarensalade, yoghurt,

vruchten, tostie gezond, kipkerrie salade, warme stokbroodjes met allerlei beleg,

hagelslag, pindakaas, loempia, kroket, bonenschotel, tostada, chorizo, taco, me-
xicaanse hamburger, salami, bacon & eggs, brie, tostie pindasaus, br. gezond,

boerenham, ei, borrelhapjes, soesjes, gevulde eitjes, paté, koffie, thee, melk, fris,

shakes, ijsjes, snoep, yam-yam, saus, knakworst, ei-tomaat, warm vlees, enz.,

enz., enz.

Wat hebben we
eigenlijk niet?

BROODJE BURGER
Schoolstraat 4, tel. 18789, Zandvoort

Geopend
dgl's 11.00 uur 's morgens - 1.00 uur 's nachts
vrij. + za. 11.00 's morgens - 2.45 uur 's nachts

dinsdags gesloten

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

MOEDERDAG
kado, kado, kado

„DE BODE"\m
Bodeweg 2, Zandvoort

Bij „De Bode" wordt
wonen ontdekken

C\P*ber >
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Glazenwasserij

specialiteit

schoonmaak van

gebouwen
schoonmaak van

luxaflex

verhuur

tapijtreinigers

tel. 14764-14090

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

MAKEN EEN
VLIEGENDE
START IN DE
AUTOMATISERING!

We horen je denken: jaja, dat zal wei-

Maar 't is doodgewoon waar. Het GAK biedt je een

uitgelezen kans om een allround programmeur te

worden en daarna door te groeien tot systeem-

analist. In een omgeving waar wordt gewerkt met

de meest geavanceerde apparatuur en aan com-

plexe, geautomatiseerde systemen. Via een prima

opleiding en onder deskundige, persoonlijke

begeleiding.

Kun je je een betere start voorstellen?

HOE JE LOOPBAAN BEGINT
Eerst krijg je een opleiding van twee maanden

waarin je de beginselen van programmeren leert

en kennismaakt met het bedrijf en de werkomge-

ving. Daarna ga je - onder begeleiding - meteen

de praktijk in als leerling-programmeur. Intussen

krijg je regelmatig aanvullende trainingen die je

kennis verrijken en je inzicht verdiepen.

HOE JE DOORGROEIT
We zoeken mensen die willen en kunnen door-

groeien, dat zal bij de selectie al een rol spelen.

We gaan ervan uit dat je binnen niet al te lange tijd

als volleerd programmeur inzetbaar bent. Met als

uiteindelijk perspectief de functie van systeem-

analist. Het hangt voornamelijk van jezelf af hoe

snel je dat niveau bereikt, 't Wordt een tijd van

hard werken waarin je de basis legt voor een

prima toekomst in de automatisering.

WAT WE VAN JE VRAGEN
Je bent een jonge, pas afgestudeerde VWO-er

(exact pakket), MEAO-er of MTS-er. HAVO-ers met

een voortgezette opleiding informatica zijn ook

welkom. Natuurlijk moetje aantoonbare belang-

stelling hebben voor automatisering en na verloop

van tijd een grote mate van vrijheid en zelfstandig-

heid aankunnen. Je komt te werken op ons hoofd-

kantoor in Amsterdam en je moet dus in de directe

omgeving wonen.

REAGEER DIRECT,

'T WORDT DRINGEN!

Zie je het zitten? Stuur ons dan voor 1 5 mei

een bondige brief met je gegevens en vermeld

duidelijk waarom jij denkt voor ons de juiste kandi-

daat te zijn. Het adres: GAK, afdeling Personeels-

zaken-Hoofdkantoor, postbus 8300, 1005 CA

Amsterdam. Zet op je brief en enveloppe het

motto "AUT". Wil je eerst wat meer weten, bel dan

Koos Koelewijn, telefoon 020-6072072.

nujwumiMumiuMWHHEmw

GAK

Te koop aangeboden

HARDGLAZEN PANELEN
16 stuks maat 711x1626 mm.

Uitstekend geschikt voor
windscherm. Prijs ƒ 50,-/stuk.

Tel. 023-319036

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17

Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten

oven-, grill- en pasta-gerechten

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes

tot 20 personen.

Tevens om mee te nemen.

E
SAVAZ
STAP

TIJDELIJK WERK

SAVAZ en STAP hèt uitzendbureau van de
Amsterdamse gezondheidszorg heeft aankomende
zomer weer veel werk voor enthousiaste m/v:

Vakantiekrachten
(vanaf 18 jaar)

Je kan werken op verschillende afdelingen zoals:

schoonmaakdienst, centrale keuken,

afdelingskeukens, restaurant, transport- of licht

administratief werk. Ben je scholier of student en in

de periode half mei tot half september minimaal 3

weken aaneengesloten beschikbaar, schrijf je dan
zo spoedig mogelijk, met paspoort, sofinummer en
bank- of gironummer, in bij een van onze .

vestigingen.

SAVAZ en STAP
- Concertgebouwplein 1 0, telefoon 020 - 573 6789
(Ans en Karen).

- Meibergdreef 9 (AMC), telefoon 020 - 691 1 51

1

(Dieuwer, Patricia en Kees).

MOOI EN UCHTLOPEND/ HET BESTE NEDERLANDSE TOP-FABRIKA AT

DE KOPRA DE LUXE
REMNAAF

De sportieve fiets uit

de beste materialen.

" 559.-

5 VERSNELLINGEN
TORPEDO REMNAAF

De uiterst snelle fiets met

terugtrap i

rem. 759.

TROMMELREMMEN EN
3 VERSNELLINGEN

Het paradepaardje van

Nu

Kopra

749.-

• Kleur jadegroen

• RVS velgen

• Div. frame

maten '

• Beveiligd licht-

circuit enz. I

«***
KOPRA-FIETSEN EXCLUSIEF ALLEEN BIJ:

ZANDVOORT

h*\ Haltestraat 31 Tel 02507 14499

Op onze kosten je

vakdiploma halen en nog

geld toe ook?

Stork-Wartsila Diesel B.V. maakt in Amsterdam dieselmoto-
ren met een vermogen tot 1 2.700 kW per motor. Deze moto-
ren worden gebruikt voor schepen en electriciteitscentra-

les. Ons bedrijf maakt deel uit van een groot internationaal

concern en heeft meerdere belangrijke vestigingen in Ne-
derland.

ENTHOUSIASTE MAVO/LTS-ERS
Als je binnenkort je diploma LTS-C (of LTS-B met goede

cijfers) of je MAVO 4-diploma hoopt te halen, dan hebben we
goed nieuws voor je!

Begin september beginnen namelijk onze nieuwe opleidingen

voor:

- monteur montage/onderhoud
- draaier/frezer.

En als jij zo'n enthousiaste MAVO/LTS-er bent, dan kun je op
onze kosten die opleiding volgen. En ondertussen nog verdienen

ook!

Vier dagen per week krijg je praktijkles in onze bedrijfsschool

en de 5e dag ga je voor je theorie naar de Streekschool. Na 2

jaar heb je zo het waardevolle SOM-diploma op zak. En dat

diploma biedt je alle kans op een goede toekomst!

Bel daarom vandaag nog! Dan maken we een afspraak met je

voor een eerste gesprek. Je kunt ook eerst wat meer informatie

aanvragen. Bel of schrijf even met de afdeling Personeelszaken

van Stork-Wartsila Diesel B.V.,

Czaar Peterstraat 213,

1018 PL Amsterdam,

telefoon 020-520 3806/80"
>-

Vis-specialiteifcen restaurant

. vraagt

meisje of jongen voor de bediening
± 18 jaar

Ervaring niet vereist (wel goede motivatie)

Bel voor info:

02507-12121

Vfsresr.au ra nc

Kerkstraat 21 - Zandvoort
Voop reserveringen 02507-12121

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraa

tel. 1 2305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoorf-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Rijschool

W. v.d. Veld

Nu ook motorrij-

lessen

Bel voor info

tel. 02507-19188

WEEMiranii
Weekmedia b.v. is de lokale weekbladengroep
van Perscombinatie N.V., Weekmedia geeft
wekelijks een groot aantal nieuws- en
huis-aan-huisbladen uit in een totale oplage
van meer dan 500.000 exemplaren.

Ten behoeve van ons kantoor in Amsterdam zoeken wij op korte ter-
mijn een

TELEFONISCH
ADVERTENTIEVERKOPER

(M/V)
(25 uur per week)

Het takenpakket omvat telefonische acquisitie ten behoeve van de
Weekmediabladen: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De
Nieuwe Weesper, met als primair aandachtsveld de Personeelsmarkt
en Speciale objecten.

Van de juiste kandida(a)t(e) verwachten wij een opleiding op HAVO/
MEAO-niveau. Hij/zij heeft een commerciële achtergrond en beschikt
tevens over goede kontaktuele eigenschappen en een uitstekende uit-
drukkingsvaardigheid.

Een goede telefoonstem is een vereiste.

Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling, doch is geen
vereiste.

Nadere informatie omtrent deze functie kunt u vanaf heden inwinnen bij

de verkoopmanager, de heer Bas Berger, te bereiken onder telefoon-
nummer 020-5622618.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot en met 1 5 mei 1 992 richten aan de
afdeling personeelszaken van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam, ter attentie van mevr. N. Hovenga, onder vermel-
ding van AS/92.02.

Amsterdams
Stadsblad

Buitanvaldarf»
Courant

Diemar
Courant

de Niauwe
Bi|bner

NieuwfMad
Gaasperdam

de Nieuws
Weeiper

Amstelveen»
Weekblad

Uithoornsa
Courant

de Rand*
Voner

Aalsmeerder
Courant

Zandvoort»
Nieuwsblad
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(ADVERTENTIE)

< theaterseizoen

de Meervaart
Maandag
Matinee

bel nu; 6107498 en u ontvangt de

abonnementenbrochure thuis

Politie onderneemt
actie tegen campers
ZANDVOORT - De politie heeft

tijdens het weekend de eigenaren
van verschillende illegaal geparkeer-
de campers opgedragen hun voer-
tuig te verplaatsen. De kampeerders
zijn verwezen naar de Boulevard
Barnaart. Het betrof zo'n dertig
campers.
De Zandvoortse politie heeft ook

een aantal keren hulp geboden aan
autobezitters, die de sleutel in de
auto hadden laten liggen.

Kinderballet geeft altijd de nodige vertedering

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Dans en bal-
letschool Studio 118 uit de Cor-
nelis Slegersstraat heeft zater-
dag in de stadschouwburg van
Velsen voor een sprankelende
uitvoering gezorgd. Onder lei-

ding van danspedagoge Conny
Lodewijk gaf een groot aantal
leerlingen, van sterk uiteenlo-
pende leeftijden, voor een
dankbaar publiek een werve-
lende show. De fantasierijke
choreografieën waren afkom-
stig van hun lerares.

door Bram Stijnen

Een klassiek kinderballet zorgt al-

tijd voor de nodige vertedering. De
'Eendenbruiloft', verzorgd door de
jongste pupillen in de leeftijd vanaf 4
jaar en Pleur van Kleef en Henriëtte
van der Sluis als solisten, was dan
ook geen uitzondering op die regel.

Evenals het schattige 'Dreamland',
voor het voetlicht gebracht door de
veelbelovende kleuter Naomie Kas-
pers en 'routinier' Saskia Bol. Hoe-
wel het voor sommige kinderen het
de eerste keer was, dat zij voor een
publiek optraden, blonken alle bal-
letten uit in spontaniteit en bewe-

gingsexpressie.
Ook de optredens door de leerlin-

gen in de leeftijden van 14 jaar en
ouder oogstten veel succes. Daarvan
getuigden met name het wervelende
'The only way up', en 'Ghost Box',
een semi-klassiek nummer, door de
ballerina's in de leeftijd van 16 tot 20
jaar op haast professionele wijze ge-
bracht.

Fantasie
Saskia Bol, Diana Bruijnzeel en

Tessa Hagendoorn bleken over vol-

doende danskwaliteiten te beschik-
ken om na de pauze met het num-
mer 'Don't let the sun go down on
me' het publiek in opperste vervoe-
ring te brengen. Geen wonder dan
ook dat Studio 118 met deze compo-
sitie op 17 mei aanstaande in Den
Helder het Nationale Amateur Festi-
val zal opluisteren. Ere wie ere toe-

komt.
Dat gezegde doet zeker opgeld

voor de prestaties van Saskia Bol. In
'Jazzin' up' liet zij zien ook als cho-
reografe goed uit de voeten te kun-
nen. Dit tap-dance-nummer, geba-
seerd op het straatleven van alle dag,
getuigde van veel fantasie.

Boeiend
Bert Keur en Jerry Vastenhouw

wisten in 'Let's talk about sex' op

onnavolgbare wijze het thema over
de eerste liefde en de daarmee ge-

paard gaande perikelen uit te beel-
den. (Giechelen over de eerste lief-

deservaringen: wie is er niet mee
groot geworden). Rest nog een eer-

volle vermelding voor 'Clownerie'
door de collega's van een Amster-
damse dansschool. In het kader van
een uitwisselingprogramma droe-
gen zij hun steentje bij aan het suc-
ces van deze avond. In een zinderen-
de finale brachten de meisjes van
Studio 118 in een razend tempo een
uiterst en boeiend schouwspel voor
het voetlicht. Resumerend kan ge-

steld worden dat deze Zandvoortse
dansschool door haar originele cho-
reografieën, haar uitgekiende kostu-
mering en de spontaniteit van de
leerlingen, gezorgd heeft voor een
boeiende avond.
De leerlingenuitvoering werd op za-

terdag 2 mei gezien in de Stads-
schouwburg van Velsen. Choreogra-
fieën: Conny Lodewijk, Saskia Bol
en Helena Alberts. Kostuumont-
werp: Jo Rosenboom en Conny Lo-
dewijk.

• Menig toeschouwer raakt ont-
roerd bij de danspasjes van de aller-

jongste balletdanseresjes.
Foto Paul Olieslagers

(ADVERTENTIE)

METAMORFOSE

,\\>;*'- ~-

foto voor de behandeling

„Zomer in aantocht"

Kleurtje nodig?
Geurtje nodig?

Even bij de GAPER
binnenlopen

voor exclusieve

P£

PORTRET
FOTO'S

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE

SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31 - 2042 JD Zandvoort

Tel. 02507-12513

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

tel. 13529, Zandvoort

* ** f
***** Ji ** *

"£%

JVZt&CUA,

HORLOGES - SIERADEN - MODE
ACCESSOIRES-SPIEGELS-NOUVEAUTÉ'S

X

Nieuw bij HAIRWVE
NEPPERS
pruiken en haarstukken

Zeestraat 56, Zandvoort
Tel. 02507-30838

Kerkstraat 18, Zandvoort

tel. 02507-19878

Grote Krocht 20b

Voor moederdag

speciale aanbieding

slips p. st.

3 voor

Aanbieding slips

Klein leren tasje in

zomerse kleuren, vanaf

Strandshawls

3,95
10,—
6,95

69,95
25,—

foto na de behandeling

RosaritoWW
JEANS AND CASUALS

Voor vader, moeder en kind
het adres waar u voor
ieder iets vindt

Grote Krocht 20 b, Kerkplein 10

is

Ivi

Onder deskundige leiding

• Fitness Dames & Heren
• Fitness 50+

Dames & Heren
• Specifieke krachttraining

t.b.v. andere sporten (b.v. skiën)

• Konditietraining:

Bandhardloopmachine
Traploopmachine
Hometrainers

• Callanetics
• Figuurcorrectie

FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1, 2042 GC Zandvoort. Tel. 02507-17742

t o. Politiebureau

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U ONS ALTIJD BELLEN. OF
KOM GEWOON EVEN LANGS. TOT ZIENS!

ƒ99,

Verstandig bruinen, een goed idee

aanbieding
• combinatiekaart

5x snelbruiner + zonnebank
• snelbruintunnel

1x ƒ15,-, 10x ƒ125,-
• zonnebank 1x ƒ10,-, 10x ƒ90,
• gezichtskanon (alisun)

1x 15 min. ƒ10,-
• sauna + Turks bad
• Solgar-vitaminen

(voor extra weerstand)

OPENINGSTIJDEN
ma. t/m vr. 10.00-22.00 uur

za. 10.00-14.00 uur zo. gesloten

Ons model deze week in Metamorfose is Nelly
Boeser uit Zandvoort.

Nelly's grootste wens is lang haar.

Na eerst een coupe soleil gezet te hebben ben
ik het haar in model gaan föhnen, de achter-

kant van haar eigen haar heb ik in een staart-

je gedaan hoog op de kruin.

De haarstukken waar ik mee werk heten Nep-
pers en zijn van een zeer goede kwaliteit en

zien er daardoor heel natuurlijk uit.

Aan het haarstuk zitten twee kammen die

over het staartje heen geschoven worden en

klaar is Kees. Nelly's wens is voor dit moment
vervuld, een prima manier om je eigen haar te

laten groeien en er toch leuk uit te zien.

De make-up in oranje/bruine tinten is van L.

en verkrijgbaar bij Drugstore de Gaper.

De'beertjes-oorbellen zijnte koop bij Hairwa-
ve en de wit kanten body is van Rosarito.

Om haar lichaam steviger en slanker te

maken traint ze regelmatig bij Fitness Para-
dise op de Paradijsweg.

Hierover vertelt zij „na een periode van trai-

nen merkte ik al snel dat mijn kleding wijder

ging zitten."

Haar en make-up
Cora Klijn bij Hairwave.

't
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Grote Krocht 26, 2042 LX Zandvoort. Tel. 02507-13529

Burg. van Alphenstraat 59/14. Goed onderh
tweekam app op 4e etage Ind entree, ruime

hal, toilet met fontein, badk met ligbad en was-
tafel, ruime slaapk , woonk , keuken, balkon

zuid Serv k ƒ 280,- p m Vr pr ƒ 1 23 000,- k k

Patnjzenstraat 30. Zonnig dnekam app op 2e
et , balkon aan zuid en noordzijde Ind ruime

hal, toilet, ruime lichte eetkeuken met inb app
,

woonkamer met balkon op zuiden, 2 slaapk

,

badkamer met wastafel en douche Grotendeels

v v thermopane beglazing en kunststof kozij-

nen Servk /307,-pm Vrpr ƒ 129 000,- kk
Tjerk Hiddesstraat 49. Goed onderh twee-

kam app (v/h 3) op 3e etage Balkon zuid/oost

Ind entree, hal, toilet, badk met bad en wasta-
fel, open keuken met gaskookplaat en afzuig-

kap, L-vormige woonk , slaapkamer Vr pr

ƒ 145 000,- kk

Stationsplein 17/22. Modern driekamerapp op
5e et , vrij uitzicht Ind entree, hal, woonk met
open keuken, 2 slaapk , toilet, douche met was-
tafel, balkon zuid/oost Servk ƒ250,- pm
Eigen parkeerplaats Vr pr ƒ1 49 000,- k k

Leeuwerikenstraat 14/4. Driekamerapp (v/h 4)

op 4e etage Groot balkon zuid Ind hal, woonk,
2 slaapk met vaste kasten, keuken met appara-
tuur, toilet, badk met douche en wastafel

Serv k ƒ 425,- p m Vr pr ƒ 1 49 000,- k k Gara-
ge ƒ 15 000,- kk

Brederodestraat 54. Karakteristieke twee-
onder-een-kapwonmg Ind hal, toilet/douche,

kelder, woonk (35 m2
), keuken met inb app.,

1e
et 3 slaapk met wastafel, balkon, 2e et zolder,

c v Vr pr ƒ 249 000,- k k

Zeestraat 65: Uitstekend onderh halfvr

woonh , besloten achtertuin met blokhut Ind

beg gr vestibule, gang, doorzonkamer met
open haard en plavuizenvloer, open keuken,
badk met toilet en douche, zonneterras aan
voor- en achterzijde Souterrain hal, badk met
douche en toilet, gr kamer met open keuken,
slaapk , berging, plavuizenvloer over gehele ver-

dieping 1e et 3 kamers, open haard, balkon

voor en achter, badk met douche en toilet, c v

Vrpr ƒ 369 000,- kk

OPEN HUIS
Stationsplein 15/1, zat 9 mei van 14 00-16 00
uur Dnekam app in luxe appartementencom-
plex Inpandige garage en berging Ind entree,

hal, gang, toilet, 2 slaapk (21 + 9 m2
), woonk

met luxe open keuken (60 m2
) en balkon

oost
Servk /231,-pm Vrpr ƒ395 000,- kk

Van

SCHAIK
m Makelaar QG.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 VFax 02507-17596

Boutiquer^^\
))1 llttl

Frutti"

Het adres voor modieuze gedragen
dames- en kinderkleding, gaat vanaf
9 mei alleen 's morgens open.

Dus let op!
Elke ochtend van 1 tot 1 3 uur staat
de koffie klaar.

Kom gauw gezellig rondkijken in de

Corn. Slegersstraat 2.

Gevr. mooie kinderkleding
v.a. mt. 86 alleen

merkkleding. Tevens gevr.

Dameskleding alleen

merkkleding, beslist modieus
en niet ouder dan twee
seizoenen, t/m mt. 42.

Visrestaurant

Bad Zuïd
Strandpaviljoen 4

MOEDERDAG

garnalen cocktail

* * *
2 zeetongetjes

* • •
aardbeien met slagroom

45,- p.p.

Voor reserveringen

02507/13431

NOG STEEDS TEVEEL

VOOÉHÜEtFÓÊ
;«lPRÓÖÜIÉi6§

Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ 1 .92

Diesel ƒ 1 .06

fül
(bij Palace Hotel)

T. C. van der Schelde
Aparte lingerie en badmode

Haftestraat 7

Openingstijden

Ma 13 00 tot 18 00 uur

dms. tot vrij. 09 00 tot 18 00 uur

za 10 00 tot 17 00 uur

zo 13 00 tot 17 00 uur

De laatste 3 witte vil

aan het water in Wi

as
nis

v**f*r#»mi»<*««**,?~'"'

f'
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Het unieke bouwplan "Aquanus"

in Wilnis is bijna voltooid.

15 witte villa's aan het water met

een directe verbinding naar de

Vinkeveense Plassen

De laatste 3 witte villa's met garage zijn

momenteel nog beschikbaar Wilt u

wonen in een bevoorrechte omgeving,

dan bent u a s zaterdag van harte

welkom op onze mfo/verkoopdag

- 100% hypotheek is mogelijk

-Koopsommen vanaf 557 000,-von
- Oplevering in het najaar 92

De villa's worden \^-^Z -^

gerealiseerd onder de '^,
~"'^^'

bepalingen van het Garantie Instituut

Woningbouw En dat is zekerheid

Koop $

Lenstra
Makelaars o.g.

Dorpsstraat 5 Mijdrecht Telefoon 029/9 85553

Amstelplem 22 24 UithoornTelefoon 02975 400 1

1

Tevens vestiging in Breukelen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09 00 17 00 uur

Zaterdag tOOO 13 00 uur

Drtiseenproiektvan

&VAN STRAATEN
BOUWCOORDINATIE BV

Vianen

BARBIE GYMPEN VANAF mt. 18

EiE?i
KERKSTRAAT 1a ZANDVOORT

Tel 02507-14410

Pssst . . .

We vergeten
toch niet

wat voor
dag het

Zondag de 10de is?

MOEDERDAG!!!

Bloemenhuis
J. Bluys
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

De specialist

in al uw
bloemwerken

P.S. zondag 10 mei geopend

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair

Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,

enz

Deskundig advies

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

? *«,
<*

"De GuCCe Ta-ome
Voor gewoon, riant tafelen

Boul. Barnaart 14

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Maandag gesloten

Sierbestratingsbedrijf HESTRA

Henk Sebregts
Ruim 30 jaar een kei in

sierbestrating.

Tel. 023-293359
voor een vrijblijvende offerte.

Voor de doe hef zelver

levering zand, grind,

(grind)tegels, klinkers

enz.
Showterrein aanwezig.

Oude Kruisweg 48, Cruquius.

NIEUW

Strandpaviljoen 11

"BOOM"
U kunt bij ons terecht voor heerlijke vlees- en
visgerechten van de houtskoolgrill of oven en
pangerechten

Dineren op het strand, met
uniek uitzicht over zee
Ook voor gezelschappen e d

Voor informatie of

reservering tel. 02507-17580

s4ntlefi 6c
<=

K,LLnst

exclusieve stijlmeubelen

Galerij Kerkstraat 22
Tel 18855

Voor Moeder!

Leuke kado's in

diverse
prijsklassen.

Jackpot en CottonbtM

bij

MODE,
Grote
Krocht 23

Tel. 02507-18412. Ook zondag geopend

Vanaf 1 mei zijn wij elke avond
geopend!

ma. t/m vrij. tot 21.00 uur
za. en zo. tot 20.00 uur

De enige echte special shop in

Zandvoort.
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maandelijkse autorubriek
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SLOTEMAKERS
ANTI-SLIPSCHOOL
Sliedrecht/Zandvoort, 22 april 1992. Slotemakers Anti-

slipschool heeft zes Opeis Astra in gebruik genomen voor

het verzorgen van de kursus voortgezette rij-opleiding op
de bekende baan bij het Circuit van Zandvoort.

De beroemde Anti-Slipschool vertrouwt al sinds 1986 op
Opel voor de rij-opleidingen, waarbij ieder jaar nieuwe
Opeis worden ingezet.

De eerste kursist was niet de eerste de beste: Maurice
Bergsteijn, winnaar van de Opel Dealer Cup 1990 en 1991,

gleed de eerste meters met de nieuwe Astra op de fameuze
anti-slipbaan. „Dat kan ik iedereen aanbevelen", was de
reaktie van de man die gewend is auto's op topsnelheid uit

een slip te halen.

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT NOORD
) In Zandvoort-Noord, aan de Kamerlmgh
Onnesstraat 23, is al jarenlang Autobe-
drijf Zandvoort gevestigd Eigenaar Rob
Witte, die vijf mensen in dienst heeft, viert

op 1 juni aanstaande het vijftienjarig be-
staan Autobedrijf Zandvoort, officieel

subdealer van Fiat, is dan ook niet meer
weg te denken uit deze gemeente

Al is het aan de buitenkant van het pand
nog niet te zien, binnen bevindt zich een
bloeiend bedrijf Bovendien wordt het
servicepakket regelmatig uitgebreid

We hebben een enthousiast team men-
sen vertelt Rob Witte „Service staat
bij ons in een hoog vaandel Zo hebben
we tegenwoordig ook een aparte scha-
de-afdeling waardoor we de klant nog
meer van dienst kunnen zijn En sinds
kort is er speciale apparatuur in huis

voor uitlijnen en balanceren Daarbij heb-
ben we regelmatig interessante aanbie-
dingen van autobanden

Wegens de grote drukte in het APK-
station is het raadzaam om voor een
keuring tijdig een afspraak te maken Op
zaterdag is het mogelijk om tussen 08 00
en 12 00 uur klein onderhoud te laten

plegen Voor het wassen en poetsen van
de auto kan men tussen 08 00 en 1 6 00
uur terecht

Autobedrijf Zandvoort verkoopt verschil-

lende merken auto s Nieuwe wagens en

diverse occasion-aanbiedingen Daar-
naast is het bedrijf ook gespecialiseerd in

Fiat Deze autofabrikant heeft een aantal

jaren geleden een produktverbetenng in-

gezet, waardoor auto s minder snel

terug hoeven te komen voor een service-

beurt Met andere woorden de „service-

intervallen zijn verder uit elkaar komen
te liggen „Daardoor hebben wij extra tijd

gekregen om nog meer aandacht te be-
steden aan de wensen van onze cliènten

Bovendien zijn onze auto s, met het oog
op de toekomst zoveel mogelijk milieu-

vriendelijk

Rob Witte is al 28 jaar in de automobiel-
branche werkzaam, en ook al vele jaren

met Fiat Onder zijn medewerkers be-

vindt zich sinds enige tijd één van de ei-

genaren van het voormalige Autobedrijf

Beekman uit Bloemendaal Hij heeft al 36
jaar Fiat-ervaring „De heer Van Ginkel is

hier in dienst gekomen om onze geza-
menlijke klanten van binnen en buiten

Zandvoort extra service te kunnen ge-
ven het ophalen en wegbrengen van de
auto s, met name als het om grotere re-

paraties gaat En onze vaste klanten

weten dat er een auto voor hen klaar

staat voor het geval de reparatie mocht
uitlopen

'

Rob Witte ziet de toekomst erg rooskleu-
rig voor Fiat en zijn Autobedrijf Zand-
voort, dat hij omschrijft als „een klein

maar zeer flexibel bedrijf , We wachten
nu op de nieuwe Fiat 500 Vai iwege zijn

bescheiden afmetingen is deze bij uitstek

geschikt voor onze regio

De auto heeft een minimum aan parkeer-
ruimte nodig, dat is natuurlijk heel prettig

in Zandvoort

Slotemakers Anti-Slipschool be-
staat in augustus 1992 35 jaar Inde
loop der tijd is de kursus uitgegroeid

tot een rijvaardigheidstrainmg op
hoog niveau, waarbij de kursist niet

alleen leert de slippende auto te kor-
ngeren, maar ook erop wordt ge-
tramd niet in paniek te raken

Sinds 1988 beschikt de slipschool
naast 5 handgeschakelde auto s,

ook over een auto met automati-
sche versnellingsbak Een van de
Astra's is bovendien voorzien van
een ABS remsysteem

In 1991 is de baan volledig gemoder-
niseerd en werd deze onder meer
voorzien van een nieuwe, speciale
asfaltlaan van Epoxyhars, die uit-

sluitend met water glad kan worden
gemaakt

Wim de Heer, Direkteur Verkoop &
Marketing van Opel-importeur Ge-
neral Motors Nederland BV „Als
auto-importeur leveren wij ook
graag een bijdrage aan een grotere
verkeersveiligheid

Uit onderzoek is gebleken dat de
geoefende bestuurder 30% minder
schade veroorzaakt In de afgelo-

pen jaren zijn wij nauw betrokken bij

een groot aantal rijvaardigheidstrai-

ningen in Nederland Wij stellen de
Opeldealers in staat tegen speciale
tarieven klanten en relaties kursus-
sen te laten volgen bij een anti-

slipschool

Wij zijn verheugd dat de toonaange-
vende anti-shpschooi van Slotema-
ker nu voor de zesde keer heeft ge-
kozen voor Opel

"

VW GOLF,
EUROPA'S EERSTE AUTO-1
De lezers van zes samenwerkende autotijdschriften uit zes ver-

schillende Europese landen hebben in een gezamenlijke verkie-

zing de nieuwe Volkswagen Golf uitgeroepen tot Europese Auto-1

van 1992.

8

PEUGEOT HOOFDSPONSOR
VAN DE 5e ZUIDERZEERALLY
Bos/Hiïlen verdedigde winst van Zuiderzeerady 1991

;

Nederland werd bij deze verkiezing

vertegenwoordigd door het week-
blad Autoweek Het is voor het eerst
dat de Auto-1 verkiezing werd ge-
houden De bekendmaking had
plaats in Genève, voorafgaand aan
de internationale Autotentoonstel-
ling

Met de verkiezing tot Auto-1 1992
van Europa heeft de Volkswagen
Golf II een waardevolle publieksprijs

binnengehaald vóór de Opel Astra
(2) en de Volvo 850 GLT (3) De me-
ning van miljoenen lezers van de zes
samenwerkende autobladen was
namelijk doorslaggevend

°e lezers uit Duitsland, Nederland,
Frankrijk, Groot-Bnttanniè en 1 sje-

choslowakije kozen hun favoriet uit

32 nieuwe auto's die in de loop van
het afgelopen jaar zijn geïntrodu-
ceerd Dat leverde in totaal vijf ver-
schillende kanshebbers op Zowel in

Duitsland als in Tsjechoslowakije
werd de Volkswagen Golf tot natio-

nale Auto-1 gekozen De Volvo 850
GLT kreeg van de Auto week-lezers
de meeste stemmen In Groot-
Bnttannie ging de voorkeur uit naar
de Opel Astra, Frankrijk schoof de
Citroen ZX als nationale favoriet

naar voren en de lezers uit Italië

kozen voor de Fiat Cmquecento

Alle genomineerde auto's voor de
titel Auto-1 van Europa werden op
het Good Year testcircuit Mireval in

Zuid-Frankrijk samengebracht en
uitvoerig aan de tand gevoeld door 6
nationale jury's

Die waren per land samengesteld uit

een lezer van het blad, de hoofdre-
dacteur, een autocoureur en een au-
totechnicus Elk jurylid had zijn eigen
specifieke terreinen waarop hij de
auto moest beoordelen De VW Golf
scoorde in deze „Europese tmale"
buitengewoon sterk

-

liefst drie jury's

kenden de auto een eerste plaats
toe Bij de overige drie jury's eindig-

de de Golf als tweede

De 1992 editie van de Internationale Zui-

derzeerally is het weekend van 25 en 26
april verreden

De deelnemers reden een parcours van
245 km waarin 19 klassementsproeven
waren opgenomen over ruim 156 km
Ook dit jaar had de rally een interessant

deelnemersveld met 82 equipes, waarbij

weer enige sterke buitenlandse equipes
deelnamen

Net als vorig jaar had Peugeot zijn tenten

opgeslagen op het T T circuit om daar
haar dealerorganisatie en relaties te ont-

vangen en te betrekken bij hun rally-

aktiviteiten

Het vlagvertoon van Peugeot was
groots waarbij ook de „nul -auto door
Peugeot werd ingezet met Wim Luij-

bregts, één van Nederlands meest erva-

ren rijders, achter het stuur en Dick
Braakhekke autojournalist van het be-

kende blad „Autovisie , op de navigator-

stoel

Onder startnummer één bond de equipe
Chiel Bos en Ton Hillen in hun Peugeot
309 GT1 16 groep A uitvoering, de strijd

aan met al hun concurrenten om

de behaalde overwinning in de Zuider-
zeerally 1991 als een leeuw te verdedi-

gen
Zij stelden in ieder geval alles in het werk
om de dealers van Peugeot twee onver-
getelijke dagen te bezorgen

Inpakken
Peugeot 205 Accent
Na een tussenbalans halverwege de ak-
tiepenode en op veelvuldig verzoek, is

besloten om de nog steeds populaire
205 ACCENT (uitsluitend voor de maand
mei 1992) in de aktie INPAKKEN te be-
trekken i

INPAKKEN/Peugeot 205 ACCENT
Op iedere in de maand mei gekochte en
vóór 1 juni 1 992 geregistreerde Peugeot
205 ACCENT biedt Peugeot als extra
voor de klant ƒ 1 000 - gratis accessoi-
res aan
Bijgaand zenden wij u een apart ver-

koop-meldingsformulier voor de 205 Ac-
cent waarmee u voor iedere goedge-
keurde transaktie in deze aktie een kredi-

tenng van ƒ 600 - excl BTW kunt clai-

men

RENAULT VERNIEUWT MIDDENKLASSER
Renault 19 op diverse punten verbeterd
Renault heeft haar succesvolle Renault 19

op een groot aantal punten gewijzigd. De
meest in het oog spnngende veranderingen

zijn de aangepaste voor- en achterzijde en
het nog modemer gestyleerde dashboard
Daarnaast werd het gamma verrijkt met
twee krachtige 1 8 liter benzinemotoren en
werd overgegaan op de nieuwe typevoe-

nng RL, RN, RT.

De Renault 19 die in 1988 op de markt kwam,
heeft op de Europese markt een goede reputa-

tie opgebouwd Op de Franse markt is de 19

de meestverkochte auto in de middenklasse

terwijl in Spanje en Duitsland de 19 in 1991 tot

bestverkochte importauto wordt benoemd Op
de totale Duitse automobielmarkt behaalde de
19 zelfs een marktaandeel van 2 3 procent In

Nederland maakte de 19 in 1991, met 10 627
verkochte eenheden, 2 2 procent uit van de to-

tale Nederlandse markt Van de Renault 19

werden tot eind 1 991 1 870 000 eenheden ge-

produceerd

Markanter uiterlijk

Met de nieuwe neus en de nieuwe achterkant

kreeg de Renault 19 een markanter uiterlijk,

zonder dat dit ten koste ging van de robuuste

uitstraling die het vorige model kenmerkte De
veranderingen aan de voorzijde zijn herken

baar door een kortere motorkap een nieuwe

grille en ovaal gevormde koplampen Aan de
achterzijde vallen vooral de fraaie achterlicht-

unit en de nieuwe schildbumper op Het exte-

rieur is afgewerkt met nieuwe beschermstrips

op de flanken, nieuwe wieldeksels op de RL en

RN-uitvoenngen en nieuw ontworpen lichtme-

talen wielen op de typen 1 6V en cabriolet 1 6V

Nieuwe motoren
Het motoren gamma van de Renault 19 werd
uitgebreid met een nieuwe 1 8 liter benzinemo-

tor, die in twee vermogensvarianten verkrijg-

baar is 95 pk of 68 5 kW voor de 1 8 en 113 pk
of 81 kW voordel 8i Beide motoren zijn afge

leid van de vertrouwde Renault F-motor van

1 721 cm3 Door de slag te vergroten tot 82 7

mm meet de inhoud nu 1 794 cm3 De eerste

vervangt de 1 7-liter motor van 95 pk/68,5 kW
uit de voormalige versies GTX en TXE Deze
wordt nu toegepast in de versies RN 1 8 en RT
18 automaat
De tweede 1 8-liter motor wordt extra aan het

gamma toegevoegd en gemonteerd in de RT
16i

Uitrusting

De uitrusting van het gamma is ten opzichte

van de huidige Renaults 19 verder uitgebreid

net als het aantal beschikbare opties Zo is het

instapmodel nu uitgerust met een wisser met
sproeier op de achterruit en ventilatieroosters

in het midden van het dashboard Bij de al be

hoorlijk rijk uitgevoerde RN-versie kwam zon

werend glas en een in twee delen neerklapba

re achterbank De RN 1 8 kreeg daar boven

dien nog standaard stuurbekrachtiging bij De
zestienklepper werd standaard voorzien van

lichtmetalen wielen

Het optiepakket werd uitgebreid met het eer-

der genoemde kinderzitje een 2x6 Watt Phi

lips radio-cassettespeler met bediening aan

het stuur een ergonomiepakket voor de Rl en

een sportpakket voor de RT 1 8i bestaande

uit een achterspoiler en dorpelverbreders ge-

spoten in de kleur van de carrosserie en een

met leer bekleed driespaaks sportstuur

Pnjzen

De prijzen van de nieuwe Renault 19 zijn nog
niet definitief bekend alhoewel met een prijs-

verhoging van één a twee procent moet wor-

den gerekend Deze prijsverhoging die gezien

het verhoogde uitrustingsniveau alleszins re-

delijk genoemd mag worden betekent dat de
voordeligste Renault 19 waarschijnlijk onder
de 26 000 gulden zal uitkomen De vernieuwde

Renault 19 is in ons land leverbaar vanaf 15

mei as

Autobedrijf Zandvoort b.v.

FIAT
Kamerlmgh Onnesstraat 23
2041 CB ZANDVOORT

Tel 02507-14580 FAX 02507-17434
Geopend maandag t/m vrijdag 7 30 tot 17 00 uur

Zaterdag autowassen en klem onderhoud van 7 30 tot 17 00 uur

PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG.

uw Peugeot dealer:

1/TVERSTEEGE,
BTahWautobedrijf

Pakveldstraat 21,

Postbus 126

2040 AC Zandvoort
tel. 02507-12345

e

21 van lent opel

ïKSÉiïitoiöi^

Kam. Onnesstraat 15 2041 CB Zandvoort

Telefoon 02507-1 5346

Audi

Auto Strijder B.V.

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

tel. 02507 - 14565

Curiestraat 10, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-1 6646
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MEI: De weg naar moeders geur begint bij onze deur
DEPOSITAIRE
OFFICIAL:

ESTEE LAUDER
CLINIQUE

LANCÖME
CACHAREL
YVES SAINT LAURENT
CARTIER

MONTANA
ESCADA
JIL SANDER
LANCASTER
BIOTHERM
H. RUBINSTEIN

CHRISTIAN DIOR

ROMEO GIGLI

SABATINI

SAMBA
NINA RICCI

JOOP!

CLARINS

REVLON
BENNETON
OPIUM

GIORGIO

BEVERLY HILLS

GIANNI VERSACE
SALVADOR DALI

GLORIA VANDERBILT
LA PRAIRI

JEANNE GATINEAU
PRISCILLA PRESLEY
GIVENCHY
ARMANI
PACO RABANNE

NINA RICCI SPRAY

LANCÖME TRESOR SPRAY

JIL SANDER SPRAY

JIL SANDER WOMAN PURE

JOOP! WOMAN SPRAY

30 ml. 42,50
30 ml. 62,00
30 ml 34,50

25 ml. 29,50

30 ml. 45,00

LANCÖME MAGIE NOIRE SPRAY
30 ml. 35,00

LANCASTER CONCENTRE SPRAY
30 ml. 29,50

PACO RABANNE METAL SPRAY nn _rt
30 ml. 29,50

PACO RABANNE CALANDRE SPRAY ^„
30 ml 32,00

GIVENCHY YSATIS SPRAY 25 ml. 45,00

YVES SAINT LAURENT Y SPRAY
25 ml 45,00

YVES SAINT LAURENT PARIS SPRAY __ .__
30 ml 40,50

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE

25 ml. 39,50

LANCÖME O DE LANCÖME SPRAY
75 ml. 39,50

CACHAREL LOU-LOU SPRAY 30 ml. 47,50

CACHAREL ANAÏS-ANAÏS SPRAY
30 ml. 37,50

BOGNER BAD & BODY SPRAY30 ml. 47,50

GIVENCHY III SPRAY 30 ml. 32,50

ARMANI DOUCHE GEL 150 ml. 49,50

ARMANI SPRAY 30 ml. 49,50

PRISCILLA PRESLEY SPRAY 20 ml. 29,50

GUERLIN JICKY SPRAY 30 ml. 29,50

GLORIA VANDERBILT SPRAY 15 ml. 14,95

GLORIA VANDERBILT SPRAY 25 ml. 29,95

CARTIER PANTHERE SPECIAL 144,00

SAMBA DE SAMBA FLACON 7,5 ml. 12,95

SALVADOR DALI SPRAY 25 ml. 69,00

SPECIAAL VOOR HAAR
CREËERDE GIORGIO VAN
BEVERLY HILLS EEN
SCHITTEREND BIG-SIZE
BADLAKEN. DEZE CREATIE
KUNNEN WIJ U EENMALIG
AANBIEDEN VOOR SLECHTS
ƒ47,50 BIJ AANKOOP VAN 2
PRODUKTEN UIT ONZE
BETOVERENDE GEURLIJN.
(Haast u, beperkt voorradig).

ESTEE LAUDER MOEDERDAG
SPECIAL - „FRESH F1NDS"
KADO-SET NU 29,50 (zolang de
voorraad strekt).

OM EEN EXTRA DIMENSIE TE
GEVEN AAN UW KADO HEBBEN
WIJ KADOSETS SAMENGESTELD
VAN DIVERSE GEURHUIZEN,
ALS EXTRA IS DEZE COMPOSITIE
GEPRESENTEERD OP EEN
LUXUEUS
COSMETICA-SPIEGELPLATEAU,
WELKE WIJ BIJ AANKOOP NIET
BEREKENEN.
(Zie onze etalage)

ONGELOFELIJK MAAR WAAR
„ONE" UNLIMITED PERFUME,
GEPATENTEERD EAU DE
TOILETTE, BODYLOTION EN
BADOLIE IN EEN.
VRAAG INFORMATIE OVER
DIT UNIEKE PRODUKT vanaf
39,50.

MAAK NU KENNIS MET DE
FANTASTISCHE PRODUKTEN
VAN JEANNE GATINEAU.
15 MEI IS DE
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
VAN GATINEAU DE HELE DAG
BIJ ONS AANWEZIG. EEN
BEHANDELING VAN 45 MIN.
VOOR SLECHTS 15,-.

(Maak snel een afspraak.)

DROG. PARFUMERIE MOERENBURG, HALTESTRAAT 1, TEL. 16123
Vrijdag en zaterdag tot 9 uur 's avonds geopend.

(De rest van de maand minimaal tot 8 uur)

ïoutique

accessoires

jSï^adiplliS

i(fërkstraaï
:
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AUTOREVERSE
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Kodak Fun
•camera voor eenmalig gebruik

'Kodacolor Gold 400/24 film

*handig in gebruik.

lil!
J243T-

.«~-"

miïlNPRÏlSVEMiïGDt
'm

Fuji compactcamera
DL180 Autofocus *dubbel objectief

motorisch omschakelen van 35. naar 55
mm 'verder volautomatisch fotograferen

•focus-lock en landschapsknop *vele

creatieve mogelijkheden *natuurlijk

compleet met drop-in filminleg

Sony Walkman
WM-EX33 *dubbel megabass *auto

reverse *incl. hoofdtelefoon.

2-CD

"For a lovely Mother"
Dubbel-CD met de mooiste songs voor

moeder *o.a. Lucille Star. David Soul, Lou

Rawls. Timi Yuro, Roger Whittaker.

Sharp travelorganizer
EL 6330 *display 2 regels bij 12

karakters 'geheugencapaciteit 8Kb
*afsprakenfunktie*telefoonboekfunktie

*secretfunktie 'calculator (10 digits)

*klok- en alarmfunktie 'afmetingen

slechts 133x80x12 mm 'het ideale kado

om afspraken en telefoonnummers'

in op te slaan.

— Akai midiset
M40 '2 x 25 Watt vermogen *5-bands

equalizer 'digital tuner met 15

voorkeuzezenders

'dubbel cassettedeck met continue

weergave voor opname en afspelen

'incl. afstandsbediening en boxen.

Sony CD-speler
CDP291 '4 D/A omzetters, werkend

volgens het 1 bit pulse principe '12

direct keys 'shuffle (-delete) 'music scan

Mf\iV"* »r,»y

'^kiaWIj:

<~«ijjryr—«wat; ^Qjqg^ j%£ JN£fc<;

Philips stereo
radiorecorder

AW2604 'FM stereo en MG 'auto-stop

cassettespeler 'oor- en hoofdtelefoon-

aansluiting 'werkt op lichtnet en batterij.

im a* ?-W. -'S. 'S. ^!?.A^mkiu&SmmHiSmSiMm

«HBWH^?«MWI^

eïs

''£££&*£&
*:^*^'

*&«.-

w?>

—-"**)*,

•**«wj

..*£*•.

Fotoalbum
voor Moeder

'40 bladen 'formaat 28 x 30.5 cm
;**•#** **«%~*

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 16 mei 1992,

zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden. je komt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9, 03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.
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!hess Society speelt remise tegen SVS
ZANDVOORT - De schakers

ran Chess Society en van het

l Haarlemse SVS zijn er ook in
< Ie promotiewedstrijd niet in

eslaagd een winnaar aan te

vijzen. Net als eerder dit sei-

nen, in de competitiewed-
strijd, eindigde het beslissings-

uel in een 4-4 gelijkspel. Om
|ot een beslissing te komen
uilen de teams wederom te-

enover elkaar plaatsnemen.

Ondanks de 1,5 tegen 2,5 achter-

tand, na de eerste zitting, hadden
Ie Zandvoorters lichte hoop op een
oede afloop in het schaakduel te--

en SVS. Olaf Cliteur en Kees Koper
tonden immers gewonnen en ook
'on van Kempen had een licht voor-

;;
eeltje. Peter van der Beek stond

i weliswaar moeilijk op het eerste

iord maar dat deed bij de overwin-

l lingen van zijn drie teamgenoten

ZANDVOORT - Zand-
oort'75 is de eerste wedstrijd

n de nacompetitie, om een
lilaats' in de tweede klasse
CNVB, goed gestart. In de uit-

wedstrijd tegen DZS werd een
1 gelijkspel behaald. De gast-

eren kwamen pas in blessure
ijd op gelijke hoogte, door
iddel van een omstreden
trafschop.

De manschappen van trainer Ge-
lard Nijkamp hadden de deceptie
an vorige week goed verwerkt. De
edstrijd tegen ZOB had toch voor
roblemen gezorgd. Vier spelers ble-

Jen geblesseerd te zijn en bovendien
as Rob Koning een wedstrijd ge-

chorst. Doelman Pierre Visser be-

lon met een blessure aan. de wed-

weinig meer ter zake.
Zeer nauwkeurige analyses van de

Zandvoorters bevestigden inder-

daad dat teamleider Cliteur zijn op-
ponent Van Leeuwen in een hopelo-
ze stelling had gemanoeuvreerd.

Patstelling
- Ook de tegenstander van Kees Ko-
per, Jan Ooteman zou bij een even-
tuele voortzetting slechts lijdzaam
kunnen toezien hoe de Chess-speler
het punt zou gaan verzilveren. De
stelling op het eerste bord van Peter
van der Beek, bleek slechter dan ver-

wacht. Zijn tegenstander Huijboom
had vermoedelijk nog slechts enkele
zetten nodig om het doek te doen
vallen. Alles zou dus aankomen op
Van Kempen. Hij sleepte er echter
niet meer uit dan een remise tegen
zijn geroutineerde tegenstander
Kievit.

Beide teams zagen dan ook in dat
verder spelen geen enkele zin had en

dat er opnieuw, om in schaaktermen
te spreken, een patstelling was be-
reikt. Het wedstrijdformulier werd
dus wederom met een 4-4 stand on-
dertekend. Teamcaptain Cliteur kan
zich, in zijn 16-jarige schaakcarrière
niet heugen dat er twee teams zo
gelijkwaardig aan elkaar zijn. Beide
teams hebben zo'n twaalf uur tegen-
over elkaar gezeten zonder dat het
evenwicht ooit een moment ver-
stoord is geweest. „Dat het absoluut
geen 'vredelievende' ontmoetingen
zijn, blijkt wel uit het feit dat er van
de zestien gespeelde partijen slechts
vier in remise eindigden," aldus de
29-jarige Zandvoorter.
Hoe de Noordhollandse Schaak-

bond de beslissing nu wil gaan force-

ren, is op dit moment nog onbekend.
Cliteur verwacht een derde ontmoe-
ting in de maand mei op neutraal
terrein, waarbij bij een eventueel
nieuw gelijkspel de uitslag op het
achtste bord komt te vervallen.
Mocht het dan nog gelijk zijn, dan

vervalt het zevende bord, enzovoort.

Share toernooi
Chess Society, gesponsored door

Auto Strijder, is op zaterdag 9 mei
organisator van het tweede Manage-
ment Share Rapid Toernooi. Het
toernooi duurt van 's morgens tien
uur tot 's middags vijf uur en staat
open voor een ieder die de regels van
het koninklijke spel machtig is. Er
wordt ingedeeld in groepen van zes
naar speelsterkte. Het inschrijfgeld
bedraagt slechts tien gulden terwijl

er maar liefst drie geldprijzen per
groep te winnen zijn. Namelijk vijf-

tig, dertig en twintig gulden.

Aanmeldingen kunnen plaatsvin-
den tot en met vrijdag acht mei, tot

's avonds acht uur via de telefoon-
nummers 18430, 14884 en 15721.
Plaats van handeling is uiteraard
het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat.

Z'75 start nacompetitie

met gelijkspel tegen DZS
strijd maar kon na drie kwartier spe-
len niet meer verder. In de tweede
helft werd hij op uitstekende wijze
vervangen door Roel Bos, die een
paar knappe reddingen verrichtte.

Hulp
De Zandvoorters verleren in de

competitie tweemaal van DZS, maar
ze hadden in deze confrontatie het
beste van het spel. Zoals gebruike-
lijk begon Zandvoort'75 aanvallend
met veel agressie. DZS moest terug
en loerde op een counter. De Zand-

voortse defensie had echter weinig
moeite met de'uitvallen van DZS.
Na een dubbelblanke ruststand

bleef Zandvoort'75 met veel inzet
voor de overwinning strijden. Een
kopbal van Philip van de Heuvel en
een schot van Dennis Keuning trof-

fen net geen doel, terwijl aan de an-
dere kant Roel Bos bekwaam op-
trad. Met nog tien minuten te gaan
werd het betere spel van Zarid-

voort'75 beloond met een fraai doel-
punt van Robin Castien, 0-1. Dat leek
genoeg voor de overwinning.
DZS drong nog wel aan maar zag

geen kans tot een uitgespeelde mo-
gelijkheid te komen. In blessuretijd
kreeg DZS de hulp van de scheids-
rechter. Een effectvolle bal stuitte

tegen de schouder aan van Alex Ver-
hoeven en daar zag de referee een
strafschop in. DZS liet zich dit bui-
tenkansje niet ontnemen en scoorde
alsnog de niet meer verwachte ge-

lijkmaker, 1-1.

„Ondanks de vele invallers was
het een redelijke partij voetbal,"
stelde Gerard Nijkamp. „Er is ge-

vochten voor de overwinning. Om
door deze ronde te komen is hard
werken dan ook een eerste vereiste.

We waren aan de winnende hand, er
had meer ingezeten, maar ik ben
niet ontevreden met dit resultaat."

Op zaterdag 16 mei komt Zand-
voort'75 opnieuw in actie, maar dan
tegen Odin op eigen terrein.

Öicks/TZB pakt eerste punten
1 ZANDVOORT - De eerste
[wee competitiepunten zijn

innen voor de softbalsters
an Clicks/TZB. In een zeer
oede partij softbal tegen het
weede team van RCH werd de
erste wedstrijd in de tweede
lasse A verdiend gewonnen
oor de Zandvoortse dames.
Eerste honkvrouw Callista van

geulen had een groot aandeel in

eze overwinning door tweemaal
|en twee-honkslag te slaan, hetgeen
oed was voor vier punten. Coach
rits Vleeshouwers, die op de heu-
el de voorkeur gaf aan Annelies
mit, boven Elfriede Boeree die nog
iet in vorm is, maakte een prima
euze. Annelies Smit leidde de
andvoortse verdediging uitstekend
n kwam tot de zesde inning niet in

e problemen. Alleen tijdens de laat-

te inning waarin RCH alles op alles

:ette, kreeg Smit een serie honksla-
;en tegen.

RCH nam in de eerste inning een
0-1 voorsprong, waarna in de gelijk-

makende slagbeurt voor Clicks/TZB
Nicky Valkestijn en Marion de Vries
het tweede en derde honk bezetten.
Callista van Keulen sloeg vervolgens
de bal met een enorme klap het out-
field in, waardoor de Zandvoortsen
een 2-1 voorsprong namen. RCH
kwam in de derde slagbeurt op gelij-

ke hoogte, maar Clicks/TZB nam
vervolgens een 4-2 voorsprong. Via
honkslagen van onder andere Val-
kestijn, Van Houten en Van Riems-
dijk kwam die voorsprong tot stand.

Optimaal
Ook in de 5e slagbeurt bleef

Clicks/TZB goed presteren en zorg-
den Ingeborg en Callista van Keulen
voor een 6-2 voorsprong. In de laat-

ste inning zette RCH alles op alles,

wat leidde tot een serie honkslagen,
waardoor vier Heemsteedse dames
de thuisplaat passeerden. Met een 6-

6 stand kreeg RCH drie honken be-
zet en was er slechts een speelster
uit. Coach Vleeshouwers nam een
time-out, iets wat de Zandvoortse
dames ten goede kwam, want daar-
na vielen snel de twee nullen.
Clicks/TZB, die met een 6-6 stand

en nog een slagbeurt voor de boeg al

verzekerd was van een punt wilde
meer. De sfeer in de dug-out was
optimaal, vooral toen Callista van
Keulen, met twee honken bezet en
twee-uit, de bal wederom hard het
outfield injoeg. Beide ploeggenoten
konden scoren, hetgeen de volle 8-6

winst opleverde.

Coach Vleeshouwers: „Ik ben ge-

weldig trots op de meiden. Ze heb-
ben zich stuk voor stuk voor hon-
derd procent gegeven en dat mond-
de uit in een verdiende overwin-
ning."
Beste slagprestaties: Callista van

Keulen en Nicky Valkestijn, beiden
behaalden 3 uit 4 (0,750).

landvoortmeeuwen handhaaft
:ich door zege in vierde klasse
ZANDVOORT - Met een ui-

rste krachtsinspanning heeft
et zaterdagelftal van Zand-
oortmeeuwen degradatie uit
e vierde klasse KNVB weten

je voorkomen. Door een 2-0

|verwinning op Altius werd
et vege lijf gered.
Het team van de afscheid nemen-

Ie trainer Alex Heesemans heeft het
i i de partij tegen Altius zeker niet

adeau gekregen. De gehele eerste
3 elft heeft Zandvoortmeeuwen on-

| er grote druk gestaan. Een keer zat

| /rouwe Fortuna' bij het Zandvoort-

j
e doel. De inzet van Altius eindigde

I
P de paal. Voor het overige keepte

; oelman Michel Winter een puike
1 artij. „Hij hield ons in de wed-
jtrijd," vond Alex Heesemans. De
jnige scoringskans voor de Zand-

voorters in de eerste helft was voor
Barry Paap, die echter de juiste rich-

ting niet kon vinden.
Bij het begin van de tweede helft

bleek dat de geblesseerde Angelo
Koning achter was gebleven in de
kleedkamer. Frans Valks was zijn

vervanger. Na vijf minuten voetbal-
len echter kwam Zandvoortmeeu-
wen snel uit de verdedigende stellin-

gen. Pieter Brune soleerde door de
Altius-defensie, zette goed voor
waarna Ferry van Rhee doelpuntte,
0-1.

De Altius trainer zette een extra
aanvaller in, om nog meer pressie op
de Zandvoortse defensie uit te oefe-

nen. Het gemotiveerde Zandvoort-
meeuwen trok zich geheel terug om
de kostbare voorsprong te verdedi-
gen. Via schaarse counters probeer-
den zij de voorsprong te verdubbe-

len, maar vooralsnog lukte dat niet.

Tien minuten voor het einde viel

dan toch de bevrijdende tweede tref-

fer. Een Zandvoorter werd in het
strafschopgebied neergelegd, waar-
na de strafschop keihard door Wim
Buchel werd benut, 0-2.

„Vandaag stond er weer een elftal

dat negentig minuten wilde wer-
ken," stelde de naar DSC'74 vertrek-
kende trainer Alex Heesemans. „In
de eerste helftkwamen we goed weg,
maar we bleven heel erg gediscipli-

neerd voetballen. Op basis van voet-

bal horen we in de vierde klasse
thuis. Op het juiste moment stonden
we er weer. Ik heb een prima tijd

gehad bij Zandvoortmeeuwen, maar
ik hoop toch dat het belang van het
zaterdagelftal wat meer wordt inge-

zien dan het afgelopen seizoen."

Overzier en
Van der Staak
doen goede zaken
ZANDVOORT - In de A-

lijn bij de strijd van de
Zandvoortse Bridgeclub,
deden de heren Overzier en
Van der Staak er alles aan
om hun slechte resultaten
van de eerste twee wedstrij-
den goed te maken. Zij

slaagden er wel in eerste te
worden in deze wedstrijd,
maar hebben de laatste
plaats in deze lijn nog niet
verlaten.

Het echtpaar . Hoogendijk
werd in de A-lijn tweede. Aan de
kop blijft, na drie wedstrijden,
het echtpaar Peeman. Mevrouw
Spiers en de heer Emmen ruk-
ken echter op en staan met een
achterstand van vier procent op
de tweede plaats.
In de B-lijn was de hoogste

score voor de heren Polak en
Spiers. Een gelegenheidskoppel
dat bij deze gelegenheid maar
liefst 67,14 procent haalde.
Tweede werden, op veilige af-

stand, de dames Van Beek en
Stocker. De heer Polak, nog
steeds zonder vaste partner spe-
lend, heeft nu de koppositie in
de B-lijn overgenomen. De twee-
de positie wordt nu ingenomen
door maar liefst drie paren. Dat
zijn de dames Van Beek/Stoc-
ker, de dames Gotte/Koning en
de heren Spiers/Veldhuizen.
In de C-lijn zetten de dames

Meijer en Sikkens hun goede
spel door en zij werden ditmaal
eerste. Tweede werden de da-
mes Lemmens en Menks. Riant
aan kop blijven de dames Meijer
en Sikkens. De tweede plaats in
deze lijn wordt nu ingenomen
door de dames Van Duyn en
Veldhuizen. In de D-lijn werd
eveneens een gelegenheidspaar
nummer één. De dames Van
Duyn en Rauwerda wonnen en
hielden de dames Beijer en Rau-
werda achter zich.

• Karin Moos
(foto) en Petra

Janssen hadden
er drie sets voor
nodig om het Van
Wijk dubbel op de
kniën te krijgen.

Er moest zelfs

een tie-break aan
te pas komen om
de winnaar aan te

wijzen.
Foto Bram Sli|nen

Zandvoortse tennissers

pakken meeste punten
in de dubbelspelen
ZANDVOORT - De tennis-

sers van AS/4711 Zandvoort
zijn er ingeslaagd de achter-
stand in de afgebroken partij

tegen Van Wijk weg te werken.
De Zandvoorters speelden met
4-4 gelijk. Van ELTV 2 werd
met 5-3 gewonnen. Daardoor
bezet het team een plek in de
middenmoot.

De partij van vorige week zondag
tegen Van Wijk werd bij een 2-3 ach-
terstand afgebroken wegens de hevi-
ge regenval. Op Koninginnedag
moest de partij worden uitgespeeld.
Maar vlak voor het afbreken van die
partij herstelde Zandvoort zich. Ka-
rin Moos en Petra Janssen wonnen
de eerste set van de damesdubbel-
partij met 6-4 maar leden verlies in
de tweede set, 2-6.

De derde set stond bol van de
spanning. Het Zandvoortse duo
kreeg steeds meer greep op de strijd

en zette de speelsters van Van Wijk
stevig onder druk. Toch moest er
een tie-break aan te pas komen om
de winnaar aan te wijzen. Daarin ble-

ken Moos en Janssen de beste.

De herendubbel-partij met inval-

ler Michael Dijkstra en Vincent van
Gelderen leverde AS/4711 Zand-
voort nog een nederlaag op maar in

de gemengde dubbels zou Zand-
voort alsnog de stand in evenwicht
brengen.
Michael Dijkstra en Karin Moos

speelden een prima partij tennis,
waartegen het Van Wijk-dubbel niet

opgewassen bleek. Ook Petra Jans-
sen en Vincent van Gelderen bleken
te sterk voor hun tegenstanders
waardoor de eindstand op 4-4 kwam.
Afgelopen zondag moesten de

Zandvoorters aan het werk tegen de
reserves van ELTV. Ook nu waren
de dubbels beter van de enkelspelen.
Na de enkelspelen was de stand nog
in evenwicht, 2-2. Zoals in de eerdere
wedstrijden bleek, waren ook de
dubbelspelen de onderdelen waarop
de Zandvoorters de meeste punten
verzamelden, waardoor Zandvoort
met 3-5 won.

Overige uitslagen derde competitie ronde in

de hoofdklasse: Frisselstein 2 - dBB/Bos-
heim 5-3, Tessa/Zutphen - Leimonias 6-2,

Van Wijk/TCG • Amstelpark 2 5-3. De stand
is: 1. Leimonias 3/17-7, 2. Van Wijk/TCG
3/16-8, 3. Tessa Zutphen 3/15-9, 4, Amstel-
park 2 3/14-10, 5. AS/4711 Zandvoort 2 3/13-

11, 6. Frisselstein 2 3/9-15, 7. dBB/Bosheim
3/7-17, 8. ELTV 2 3/5-19.

Zandvoortse Schaak Club
ontsnapt aan degradatie
ZANDVOORT - In een zinde-

rend duel tegen het tweede
team van SVS uit Haarlem,
heeft de Zandvoortse Schaak
Club met 4-4 gelijkgespeeld.
Daardoor is degradatie voorlo-
pig voorkomen en komt er een
beslissingsduel.

Drie weken geleden gingen de
Zandvoortse schakers met eeri 3-1

achterstand naar huis. De enige
hoop was gevestigd op de vier afge-

broken partijen, die nog moesten
worden uitgespeeld. De taak om
daar minimaal drie punten uit te

vergaren leek bijzonder zwaar te

worden. Het slotakkoord van het
kwartet Zandvoorters bleek echter
van buitengewoon gehalte.
Twint voerde een paard-eindspel,

technisch vlekkeloos naar winst.
Dat was nog naar verwachting, hoe-
wel de uitvoering goede zenuwen
vereiste. John Ayress was in een on-
duidelijk stelling verzeild geraakt,
waarin winst twijfelachtig was. Hij
besliste het eindspel met gelijke lo-

pers in zijn voordeel toen zijn tegen-

stander vergat een oprukkende
randpion onschadelijk te maken.
Met êen paar heel precieze tempo-
zetten haalde Ayress het tweede
Zandvoortse punt binnen.

Rekenfout
De angst sloeg de Zandvoortse

schakers om het hart toen voorzit-

ter Lindeman een potremise, blok-
kadestelling ten onrechte in bewe-
ging bracht. Zijn rekenfout kostte
hem de partij. In een eindspel met
vier torens en een handvol pionnen
lag toen de bewijslast bij Jack van
Eijk. Te passief spel van zijn rivaal

gaf de Zandvoorter het initiatief dat
hij niet meer losliet. Toen mat niet

meer te vermijden was, legde de
Haarlemmer het hoofd in de schoot.

De 4-4 eindstand, in een eerdere
wedstrijd hadden beide clubs een-

zelfde score behaald, doet de regio-

nale competitie ver uitlopen. Vol-

gende week donderdagavond komen
beide clubs opnieuw tegen elkaar
uit, maar dan in het Zandvoortse
Gemeenschapshuis.

Een duif is één bonk spieren'
ZANDVOORT - Sinds enkele

l^eken verschijnen er weer dui-
|enberichten in dit weekblad.
a een winterpauze sturen de
uivenliefhebbers de snelle
liegers weer naar heinde en
er om deel te nemen aan wed-
strijden. Zo ook de 32 dertig
'efhebbers uit Zandvoort die
angesloten zijn bij de Postdui-
envereniging Pleines.

door Aaldert Stobbelaar

Bij binnenkomst in het onderko-
men van de duivensportvereniging
|an de Thijsseweg, zijn de liefheb-
ers net bezig om de duiven te rin-

jen. De vogels worden gekorfd en
«er op de avond vervoerd naar Zel-
k- Ze moeten dan een afstand van
'$7 kilometer afleggen. Dat is nog
ïiaar een korte vlucht zoals later
'lijkt uit het gesprek met voorzitter
[aap Harteveld en bestuurslid Peter
ol.

Bij het begin van het seizoen be-
innen we met korte vluchten," al-

us Harteveld. „Stapsgewijs wordt
at opgevoerd naar' soms wel 1200
ilometer. Soms wordt er vanuit
arcelona gestart." Er komt nog wel
et een en ander bij kijken, voordat
e liefhebber in het bezit is van een
oede duif.

Het mooie is natuurlijk om een
erste plaats te vliegen," zegt de
°orzitter. „Er zijn zoveel mooie fa-

etten aan de duivensport, daar kan
! avonden over praten zonder datje

er uit bent. Bijvoorbeeld het fokken
van de duiven is erg mooi. Op de
vijftig jongen duiven hou je er tien
over om mee te vliegen. Bij die tien
zit er één die kan winnen. Het mooie
van de duivensport vind ik," vult
Peter Bol aan, „als ze op het hok
landen. Dat is echt prachtig."

Terugkeer
De knapste professoren zijn er

nog steeds niet uit hoe het komt dat
een duif na een grote afstand op zijn

hok terugkeert. „Ze vliegen op mag-
netisme. Maar verder is het onbe-
kend," volgens Bol. „Het is onvoor-
stelbaar wat er in dat kleine koppie
zit. Zoals het onverstelbaar is dat ze
weer terugkomen. Ze zitten honder-
den kilometers in een hok, in het
donker en telkens vinden ze de weg
terug. Een duif is één bonk spieren."

En de terugtocht wordt meestal in
een razend tempo ondernomen. De
duif kent geen verboden voor de ma-
ximumsnelheid. Volgens de be-
stuursleden is de windrichting en de
stand van de zon erg belangrijk voor
de snelheid. „De duiven worden al-

tijd in het zuiden gelost. Dus met
een noordenwind halen ze 'slechts'

zestig kilometer per uur. Is de wind
zuid/zuidwest dan kunnen ze wel
honderdtwintig kilometer per uur
halen. Bovendien oriënteren ze zich
op de zon", stelt Harteveld.
Om de duiven zo snel mogelijk

terug te krijgen op het hok worden
ze op diverse manieren gemoti-
veerd. Peter Bol: Voor de doffer heb
je het zogenaamde 'weduwnaar-

schap'. Je stopt het dier een hele
week bij andere doffers in het hok.
Voor de wedstrijd toon je de doffer
een duivin. Het beestje wordt daar
helemaal gek van en wil zo snel mo-
gelijk terugkeren naar huis."

De ring die voor de vlucht om het
pootje van de duif is gedaan wordt
na de binnenkomst zo snel mogelijk
losgemaakt om vervolgens in de
klok te worden gestopt. De klok re-

gistreert de tijd van binnenkomst.
Bovendien worden de afstanden
naar de diverse hokken gemeten en
zo worden de uitslagen bepaald.

Milieu
Voor de duivenliefhebbers kan het

milieu niet schoon genoeg zijn.

Vooral bij een oostenwind hebben
de duiven veel last van smogvor-
ming. „Je merkt het direct aan de
vliegprestaties, bij een oostenwind.
De vervuiling uit het Ruhrgebied
geeft enorm veel smog. De duiven
zijn dan hun oriëntatie kwijt." Over
het feit dat de duiven met hun poep
voor veel overlast zorgen, hebben
Harteveld en Bol een geheel andere
mening.

„De vervuilers zijn niet de duiven
van de postduivenverenigingen.
Onze duiven vliegen slechts een
paar uur per dag om te trainen en
komen dan weer binnen. Slechts on-
geveer drie weken per jaar, als ze
jong zijn en nog alles moeten leren,

heeft men een beetje overlast. De
grote vervuilers zijn echter de ver-

wilderde duiven en de sierduiven."

Het ringen van de duiven voor het vertrek naar een losplaats.

De Zandvoortse vereniging Plei-

nes zou graag wat meer duivenlief-
hebbers naar hun prachtige accom-
modatie willen lokken. „De accom-
modatie zou nog fraaier kunnen zijn

als de door de gemeente toegezegde
bomen eindelijk eens gepland zou-

den worden," meent Jaap Harteveld.
Met 32 leden wordt het erg moeilijk
om financieel het hoofd boven water
te houden. Het is een aardig dure
sport. Voor een klok moet je dui-

zend gulden betalen, voeg daarbij
het duivenvoer, de medicijnen om ze

Foto Bram Stijnen.

gezond te houden, het reisgeld naar
een losplaats en het tikt aardig aan.
„Het is echter onze hobby. De hobby
die telt en ook de gezelligheid. Een
paar nieuwe leden zouden echter bij-

zonder welkom zijn," besluiten Har-
teveld en Bol.'

Zandvoorts
Nieuwsblad

Toernooi voor
Straatvoetballers

op 28 juni
ZANDVOORT - Voor de

tweede maal wordt het vier
tegen vier-straatvoetbal-
kampioenschap van Zand-
voort georganiseerd. De or-

ganisatoren Teun Vasten-
houw en Geert Dijkstra
hadden vorig jaar veel suc-
ces met dit evenement voor
de jeugd, zodat ze besloten
opnieuw een vier tegen vier
toernooi op te zetten.

Dat gaat gebeuren op zondag
28 juni. De organisatoren willen
er vroeg bij zijn om dat de slui-

ting van de inschrijving op 30
mei is. Op de verharde velden
van Casino-ZVM handbal, in het
binnencircuit, worden de titels

verdeeld onder de F junioren (6-

8 jaar), E junioren (9-10 jaar), D
junioren (11-12 jaar) en de C ju-

nioren (13-14 jaar).

Het doel van de organisatoren
is om de jeugd een lekkere voet-

baldag te bezorgen. Vroeger kon
de jeugd veel meer op straat te-

recht om een partijtje te voet-

ballen. Nu het verkeer op straat

veel drukker is geworden gaat
dat bijna niet meer. Vandaar dat
vorig jaar beide heren het idee
uitwerkten om een straatvoet-

balkampioenschap te organise-
ren. En met groot succes. Ook
voor deze tweede editie rekenen
de organisatoren op een groot
deelnemersveld.
Vorig jaar namen achttien

viertallen deel aan het toernooi,

maar de verwachting is dat dit-

maal voor iedere catagorie zes
teams zullen inschrijven. Er
mogen maximaal 24 teams mee-
doen.
De deelnemers hoeven niet lid

te zijn van een sportvereniging.
Met een straat, plein of buurt-
team kan worden deelgenomen.
De inschrijfkosten bedragen
slechts 12,50 gulden per team.
Daar voor mag men deelnemen,
krijgen de sporters een lunch-
pakket, wordt een gratis groeps-
foto gemaakt en is er voor de
winnaars een beker. De F- en E
junioren spelen 's morgens en
de D- en C-junioren spelen 's

middags.
Inschrijfformulieren of nade-

re inlichtingen zijn te verkrijgen
bij Teun Vastenhouw, telefoon
02507-17470 of Geert Dijkstra
02507-17788.

Italia a Zandvoort
ZANDVOORT - Voor de tweede

maal vindt op zaterdag 20 juni op het
Circuitpark Zandvoort het veelzijdi-

ge evenement Italia a Zandvoort
plaats. In een omvangrijk program-
ma is een enorme selectie fraaie
exemplaren van Italiaanse auto- en
motorfietsmerken te zien, maar ook
diverse andere vooraanstaande Ita-

liaanse produkten worden gepresen-
teerd.

Het programma omvat voor dit

jaar een drietal races en vier demon-
straties. Tot de hoogtepunten beho-
ren ongetwijfeld de race voor de
Britse 'Ferrari Maranello Challenge
en een race voor historische Ita-

liaanse auto's. Een race voor het Ne-
derlandse Squadra Bianca-kampi-
oenschap betekent gegarandeerd
spektakel. In een enorme „Super
Demo" presenteren de merken die
als sponsor optreden een overzicht
van de in Nederland leverbare Ita-

liaanse auto's, bedrijfswagens en
motorfietsen.

De demonstraties tonen een
enorm scala Italiaanse auto's, niet

alleen vele typen Ferrari, maar uiter-

aard ook merken als Lancia, Fiat,

Alfa Romeo, Lamborghini, Bizzari-
ni, Maserati en Abarth. Verder geeft
een vijftigtal Fiats 500 in alle varia-

ties acte de presence. Wie wat meer
rust zoekt, kan z'n hart ophalen bij

de zestig mooiste Italiaanse auto's in
Nederland, opgesteld in een door de
merkenclubs verzorgd Concours
d'Elegance. Verder zijn er promo-
tiestands van merkenclubs en be-
drijven waar, naast auto's en motor-
fietsen, diverse andere Italiaanse
produkten zijr. te zien.

Italia a Zandvoort is in 1991 voor
het eerst in deze vorm gehouden en
is voortgekomen uit de circuitdag
die de Ferrari Club Nederland orga-
niseerde voor leden en donateurs.
Dit oorspronkelijke evenement trok
door de sterk toegenomen interesse
voor Ferrari en andere Italiaanse
merken zoveel belangstelling, dat
een bredere opzet gerechtvaardigd
was. Met 12.000 bezoekers was de
eerste editie van Italia a Zandvoort
direct één van de drukst bezochte
evenementen van het hele seizoen
op het Circuitpark Zandvoort.
De organisatie van het evenement

is in handen van de Ferrari Club
Nederland, de Historische Auto Ren
Club (HARC) en het Circuitpark
Zandvoort. Als hoofdsponsors tre-

den dit jaar op: Fiat Auto Nederland,
AGIP oliën, Lancia Import Neder-
land (LANIM B.V.), Ferrari Import
Kroymans en AutoSelekt.

Het programma van Italia a Zand-
voort start op 20 juni om 9.00 uur en
duurt tot 18.00 uur. De entreeprijs
bedraagt voor tribune en buitenter-
rein ƒ 10,- en voor de paddock ƒ 25,-,

kinderen tot 12 jaar voor half geld.
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Winkelpersoneel gevraagd

Met spoed gezocht ?

WINKELPERSONEEL
VOOR ZONDAGEN + VAKANTIEWERK

in gezellige sfeer, bij de Gaper Drugstore Leeftijd 16 tot 20
jaar Inlichtingen bij de heer P. Olieslagers, 02507-12513

Gevr winkelmeisje voor onze
souveniershop in Zandvoort

Tel. ml. en afspraken 020-

6116105

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen

Technisch personeel gevraagd

Hansa Garage APK station
Anthony Fokkerweg 8, 1059 CM Amsterdam

vraagt wegens forse uitbreiding van het klantenbestand

twee 1e automonteurs
en,

één 2e automonteur
Voor de gemotiveerde monteur met feeling voor het vak

bieden wij

- uitstekende beloning
- goede werksfeer in ons vakbekwame team
- reiskostenvergoeding
- promotiemogelijkheden

Voor sollicitatie en inlichtingen vragen naar

Theo Witmond, tel 020-6177018.

Divers personeel gevraagd

HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.

Het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek

zoekt voor haar optische receptslijperij te Diemen

PRODUKTIEMEDEWERKERS

U kunt in een prettige en kollegiale werkomgeving opgeleid

worden tot optisch glasbewerker

Wij vragen
- dat u akkuraat en netjes kunt werken
- leeftijd 18-25 jaar

Sollicitaties te richten aan
HOLLAND OPTICAL COMPANY B V.

Vernjn Stuartweg 42, Postbus 234,

1110 AE DIEMEN

Informatie.

dagelijks tussen 10 00 en 12 00 uur

tel 020-6903331 bij mw A Timmerman.

Zoek je een afwisselende baan
in een waterrijke omgeving en

hou je van aanpakken?

E.W. Driessen B.V.
zoekt op korte termijn een

all round hulpkracht
leeftijd 18-23 jaar

voor het onderhouden van schepen
en andere voorkomende werkzaamheden

op onze jachthaven.

Dagelijks aanmelden E.W. Driessen B V
Oude Haagseweg 47, Amsterdam

of bellen 020-6151508.

gin Zahdyobrt
huurt iedereen
zijn videofilms

VIDEOTHEEK

DOMBO

u ook?

VIDOTHEEK

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort

tel. 02507-12070

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Ccfl/ E makelaars o.g. L|J

Tel. 02507-12614 JMM

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh

,
o a met Aramis-Davidoff

Tel 02507-16123

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ250 en ƒ500.

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 Amsterdam, tel 020-6125558

Woninginrichting

TE KOOP AANGEBODEN
COMPLEET massief eiken INTERIEUR
(fa. Hoogendoorn/Aalsmeer)
- salontafel met antieke plavuizen
- kaas/t v.-kast

- eethoek met 6 stoelen
- barkast

-secretaire + ów ace.

Alles in goede staat

Prijs n.o t.k Geïnteresseerd''

Info dag va 17 30 u. Tel 02975-66720

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

T.k a 2 gaskachels ƒ 150 p
st., bruin houten wandmeubel
ƒ500. Bellen tussen 18 en 20
uur 02507-15298.

CASH & CARRY
PARKETHAL

O.a mass eiken ƒ38,50
p/m 2 Info 020-6733744 na 18

u Zaterd. geopend tel,

6420664 Oldengaarde 19

Buitenv A'dam

• Rubrieksadvertentie9 Zie

voor adres en/of telefoonnr

de colofon in deze krant.

Lessen en clubs

Training

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
in 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in-

OPEN COMMUNICATIE
Assertiviteit - tactvol confronteren -

omgaan met kritiek - doelen stellen

Kosten ƒ 250,- inkl. lesmateriaal

CARMEN DE HAAN 023 - 26. 11. 44

* T.o voor zelfdoeners type-

cursus, Scheidegger inclusief

schrijfmach. ƒ 175. Tel. 12314.

Oproepen
Mededelingen

• Anneke, welkom bij de club

van de 40-ers' Nu nog je con-

ditie, dus op dansles?
De Meiden.

Attentie! Attentie 1

Koninginnedag in disc IT in

Amsterdam. Ben jij donker,

bl.sl.Zandv. meid van ± 22 jr

Ik (uit Edam) si. staartje en
zw. T-shirt, wij rookten, praten

en dronken wat en toen
moest ik helaas weg, zou
graag met jou nog eens willen

babbelen. Kan dat. Br. o. nr.

701-77776 vd. blad.

Broodjes bestellen?

18789
BROODJE BURGER BELLEN

ƒ 2,50 bezorgkosten
boven ƒ 25. gratis bezorgd

H. Opheikens zoekt exempla-
ren van de klink van voor
1986/idem oude ansichten
Z'voort. Tel.' 18116.

• Hartelijk dank voor het te-

rugbrengen van mijn sleutel-

bos. Willy.

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket 1 Geen
adres"? Dat hebben wij voor u 1

Inl.. tel. 02907-5235

* Martme, Ron, Peter, jullie

houden tenminste het hoofd
boven water Gefeliciteerdi

Ga zo door

Mensen opgelet 1 9 Mei begint

de pret, als Chris z'n eerste

stapjes als veertiger zet! Dit

vraagt om een feestje met dit

ouwe knuffelbeestje. Gefelici-

teerd. Chris en nog vele jaren.

Y.

Nog Gefeliciteerd Vosjes met
jullie verjaardag en hoe zit het

nu met het andere feest, de
trouwerij. Moeten we een
draaiboek maken!

• Opsporing Verzocht' Wij

zoeken mensen die af en toe
maaltijden rond willen rijden.

Inl Bij Welzijn Ouderen tel.:

19393.

* Verzamelbeurs Zandvoort
in Gemeenschapshuis zon-

dag 10 mei v. 10 tot 17 uur

veel verzamelobjecten. Toe-
gang gratis Inl. 02507-14234.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

Schoonmaak-
personeel
gevraagd

Gevr. zelst vr. hulp voor de
ochtenduren. Hotel Arosa Ho-
geweg 48. Tel • 02507-12595

Horecapersoneel
gevraagd

Gevr. voor coffeeshop/lunch
room te Zandv. een nette

vriendelijke oproepkr. vr/m.

voor in de bediening Tevens
een nette jongen of meisje

van + 18 jr. voor 5 dag p w.

Tevens oproepschoolleerl.

gevr. voor o a ijs e.d Inl tel.

02507-19213.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr. erv. werkster leeftijd +
30 jr voor donderdagoch-

tend. Tel . 19100

Gevr huishoud, hulp voor 1

ochtend p. week Tel • 02507-

18486

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon. 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

T.k Nintendo spelletjes a

ƒ65 Gradius, Super Spike

Volleybal, Bad Dudes. Tel.-

02507-12013.

Computerapparatuur
en software

T.k. Sega spelcomp. 3 mnd.
oud + 9 spel, 2 joyst Vr.pr.

ƒ750. Tel: 16755.

• T k a Atan spel comp. met
2 joy-sticks, 3 spel cass. met
34 spellen. Vr pr. ƒ 100- 13213

T k.a. PC JBM PS/2 20 MB
3V2", muis, monochr. monitor

+ div programmatuur/ 1450
Tel ' 19880.

Bloemen, planten

en tuinartikelen

T.k. gazonstrooiwagen ƒ50.
na 18 uur Tel. 30398

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de
AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:
H. de Heus - Amsterdam
I. T. Nagtegaal - Amstelveen
M. Verpoorten - Amsterdam
G. de Vries - Aalsmeer

dm
. een zaak van vertrouwen ,

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK

ELSENGA ELECTRO

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Hoofddorp, Kruisweg 1061

VIDEOTHEEK

ïïiMTïïïl
5 films een
tièlè week

Te koop
gevraagd
diversen

• Te koop gevr. een home-
trainer. Tel.: 02507-19719.

• T.k. gevr bolderwagen e-

ventueel op te knappen.
TpI 02507-16333.

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 02507-14534

TE KOOP GEVR.: GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde.
Tel. 023-312122.

Copn.

Slegensstraat 2b
lahilvoopt

02507-12070

Onroerend goed
en woonruimte

te huur
aangeboden

T.h. 2 grote kamers, gestoff.,

balkon, eigen keuken/dou-
che/wc. ƒ 900 p.m mcl.

Tel : 02507-17638.

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26.

Tel 13529.

VIDEOTHEEK

Corn. Slegersstraat 2b, Zandvoort
r tel. 02507-12070

Prèmièrefjlms p. dag ƒ 7,50
Dagfilms - ƒ -5^

Möviebpxen p. dag ƒ 10,—!-

p^w. ƒ 40,-, p^ mnd. ƒ80,-

Betamax film alleen te koop
voor f 5,- per stuk

DE NIEUWSTE DAGFILMS

ULTERIOR MOTIVES

ONE GÖÖD COP

REGARDING HENRY

THE BURDEN OF PROOF

THE FINISHING TOUCH

DEMON WIND

GRITTERS dl. 3

CHATTAHOOCHE

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

Schilder heeft tijd voor binnen

en buitenverk. vr. blijv. prijs.

Bel na 18.00 uur. 19800.

Muziek-
instrumenten

Gevr. voor vereniging piano

en accordeon. Tel. 02507-

17462 na 19.00 uur.

T.k.a. 2 x synthesizer Korg
DW/6000, Yamaha DX 27 mcl.

flightcase en piano module
gem/Dex/20. Vr.pr. ƒ2000.
event. ook apart. Tel.. 13213.

Dieren en
dieren-

benodigdheden

• T.k.a. prachtige guppies

0,75 p stuk Tel.: 17385

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES

KOFFIETAFELS

Te koop
aangeboden
diversen

• T.k. surfpak, merk O'Neill,

maat s. Prijs ƒ175. (nw.

ƒ650). Tel.: 02507-12447

* Gratis af te halen wit zand
om te straten of als vulzand

Tel.: 15325.

• T.k. centrifuge, als nieuw'

Prijs ƒ50. Tel.: 19020.

• Wegens aanschaf Combi
Vaillant badgijser te koop
ƒ75. Tel.: 02507-12192.

Spoed' Woonruimte ge-

vraagd voor werkende jonge

man per direct, huurpr. tot

max. ƒ500 p.m. mcl. Tel.:

15111 vr. nr. Michel (keuken).

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

Zaterdag v.a. 10 uur TOTALE
LEEGVERKOOP gebruikte

fietsen, alles moet weg! B.v.

Waverenstr. 35, A'veen.

Auto's en
auto-accessoires

Te koop „Citta" 40 i.z.g.st.

bouwjr. '90 prijs n.o. t.k.

Tel.. 02507-18690.

Vakantie
Nederland

T.h. caravan in Friesland 1-2

pers. b.v ouder echtpaar voor
zomerseizoen, prijs billijk.

Tel.. 02507-20128.

Sportartikelen

T.k halterbank inkl. 70 kg. ge-

wichten, 2 dumbells en een
halterstang, merk Asahi, prijs

ƒ300 Tel. 15254.

• Rubrieksadvertentie'' Zie

voor adres en/of telefoonnr.

de colofon in deze krant.

Vakantie
buitenland

Stacaravans t.h. in de Belgi-

sche Ardennen al v.a ƒ 190

p.w. all-m. Inl. 04459-1598.

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu: 02507-14534.

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361

Diverse clubs

ADRES PRIVÉ
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelfs

hun eigen adres en tel.nr.

06-96.85.

(100c pm.)

Als het klikt willen deze mei-

den, 18 jr., vaker sexkontakt!

06-320.320.55. 75c p.m

Als je houdt van jong bel dan
Bianca en Petra van 18 jr.

06-320.324.33. 75c p.m.

BETTY'S ESCORT
Rrst Class. Na 19 00 uur

020 - 6340507 - 6328686.

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

een lekkere jongen van 18.

06-320.330.87. 50c p.m

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.330.66. 50c p.m

Debbie- de eerste keer op z'n

frans. Jeetje dat is lekker.

06-9664. 75c p.m.

DEBBIE's Sexdating maak 'n

afspraak met haar meisjes
van 18 jr. 06-350 222.41.

50c p m.

DIREKT apart met een meisje

of een lekkere jongen van 18
jr. voor een live heet sexge-
sprek. 06-320 33081.
50c p.m.

DUIK in bed met 'n lekkere

meid! Vraag haar tel.nummer.
Bel 06-9511. 75c p.m.

Eerst wilde EVELIENTJE nietr

maar toen ze haar rokje liet

zakken..' 06-9530. 75c p.m.

Er zijn genoeg meiden die

ook het' bed in willen 18 jr.

Luister op 06-9603 75c p.m

GAY PRIVÉ
Ben je op zoek naar een heet
afspraakje met een lekkere

jongen' Of voor 'n opwin-
dend gesprek met een lekke-

re knul Bel 06-9613. 50c p.m.

NAAKT lag ze op de vloer,

ze zag hem binnenkomen om
haar te ... (s.m. v. boven de
18 jr., 50 et. p.y2 m ).

06-340340.90.

NATASJA doet het met 2
hete BUURJONGENS van 18.

06-320.324.11. 75c p m.

Onderdanige jongens van 18
bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).

06-320.329.99. 75c p.m.

ONDEUGENDE huisvrouw-

tjes en schoolmeisjes van 18

jr. zoeken voor straks sexkon-

takt, vraag naar hun tel nr.

Bel nu 06-9661. 75c p.m.

Ondeugende Pascale doet
het op de tafel. Keukensex.
Bel 06-9602. 75c p.m.

PARTNERRUIL pnvelijn,

direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.

06-320.330.91. 50c p.m.

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.

06-320.321.44. 50c p.m.

Sabnna, 'n mooie meid, haar

eerste trio. 06-320.321.20.

75c p m.

Schoolmeisjes van 18 willen

ervaring opdoen. Dating.

06-320.330.43. 75c p.m.

SEX VOOR 2, direkt kontakt

met jonge meiden, 18, huis-

vrouwtjes en jongens, 18.

06-320.330.46. 50c p.m.

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje. Vraag naar haar tel.nr.

Bel 06-9502. 75c p.m.

Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen Vraag naar hun
tel.nr voor 'n hete vrijpartij'

!

Bel 06-320 330.45 75c p.m.

HARD 37,5 cpVèm. 06-

320 323.13 Hardlesbi.

320 326.18 Domina 35
320.324.34 S&M
320.324.14 Ruig Rijp

320.324.04 Onderdanig

Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.

Bel nu 06-9663. 75c p.m.

Hete MEISJES willen sexkon-

takt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.

HOMO Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.

06-320 327 01. 75c p m.

Homo. Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje7

06-320 330.18. 50c p.m.

Homojongens onder elkaar.

Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. 50c p.m.

HOMOKONTAKT Zoek je

een lekkere boy van 18 jr?

06-320 330 95. 50c p.m.

Hoor WULPSE Loesje tekeer

gaan met die jongens.
06-320324.44. 75c p m.

"Ik weet helemaal niets van
sex, en wat is een standje'"
vroeg het meisje verlegen,

toen gebeurde "het"

06-340.340.21 (50 et p.'/Sm.).

In haar korte rokje staat

MARIETJE te liften.

06-320.320 95. 75c p.m.

Jij met twee wulpse vrou-

wen' Bel Triosexkontakt.

06-320 320.92. 75c p.m.

Langzaam trok zij haar slipje

uit. "Voorzichtig ik heb HET
nog nooit gedaan" fluisterde

het meisje in zijn oor.

06-340.340.30 (50ct. p.Vzm.).

Live Privé' 37,5 cpVim.
EROX 06.95 06
SM Box 06.320.320.65

18 jr box 06.96 36
Rijp Privé 06.96.09

Alleen met jou'

MEEGENIETEN: meisjes van
18 onder de hete douche.
06-320.324.99. 75c p.m

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex.

Info: 06-9766. 75c p.m.

Meiden 37,5 cpVim. 06-320

327.06 . . . .St. Frans/Grieks

32619 effe vlug'

325.54 Topsex 25+
326.63 Ordi/Grof

326.77 Ruige Sex

Meisjes bel 06-320-

326.17 Straatmeid
327.47 Onschuldig
322.55 Vol v. boven
340.44 Les 35 + 18 jr

328.27 Lesbi

Lekker naakt 37,5 cphm.

Meisjes van 18 willen wat
bijverdienen. Sexadressen.
06-320.330.60. 75c p.m

Telerotica' 37,5 cpVim.
Zapp sex 06.96.92

SM club 06.96 91

Rijpe vrouwen . . . .06.96.94

Frans 06.96.46

Tiener 06.96.40

Tessa is zo'n lekker opge-
wonden tienermeisje. 06-

320.324.22. 75c p.m.

UITDAGEND huisvrouwtje is

zo opgewonden.
06-320.330.97. 75c p.m.

Slippertjeslijn, meisjes van
18 zoeken sexkontakt
06-320.320 36 75c p m. ;

SM-CONTACTLIJN (75 cpm)
06-340.300.05. Zelf gratis

inspreken: 010-4610600.

Suzanne. heeft hele grote i

Wie wil ze vasthouden'
Bel 06-9667. 75c p.m.

Vanavond al 'n afspraakje! Al-

tijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vnend(in)

06-9533. 75c p m
Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogetpunt.
Bel 06-9662. 75c p.m.

Voor BI-SEX afspraakjes bel

06-320.325.01. 75c p m.
Nu ook voor tno-sex'

Vrouwen 37,5 cphm 06-

320.328.99 . . Rijpe Vette Vr

320.327.70 . . . .negerin 35-^

320.329.30 Verpleegster

320.323.63 Rijpe Ordi

320.324 54 Rijp Chique

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-

vraagd voor escort en/of club

Haarlem. Bel tussen 13 00 en
22 00 uur 02507-16141 of

023-400130.

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18 00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141

ZE KOMT..
bij jou of jij bij haar, ze geeft

haar adres en telefoonnumer
320.322.23. 06/100c p.m

Zoek jij tel.nrs van echte hete

meiden' Gewoon voor 'n op-

windende sexafspraak'
06-320.330 42. 75c p m.

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen

Diversen

Te huur Vulpen (35m 2
), met

voortent en speelwei. Voor
geen enkel doeleind ge-

schikt. Fa. List & Bedrog.

X.Y Z. B V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz

Dag-nachtserv. 020-6424800

• Reflectanten op adverten

ties onder nummer gelieven

ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld

en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Ordér-

afd. Weekmedia, Postbus

122, 1000 AC Amsterdam. Dit

voorkomt vertraging in de be-

handeling.

't staat in
de krant
iedere week
weer

Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 7 MEI 1992 13

De werkgelegenheid op Schiphol groeit snel en de verwachting
is dat dit nog velejaren zo blijft. Omdat Schiphol ligt in het
gebied met de laagste werkloosheid in heel Nederland, kunnen
er de komendejaren spanningen op de arbeidsmarkt ontstaan.
Het Arbeidsbureau, ofwel het Regionaal Bureau
Arbeidsvoorziening (RBA), zal een steeds belangrijker rol gaan
spelen in het bij elkaar brengen van werkgevers en
werkzoekenden.

DirecteurArbeidsbureau R.R. Keur:

'Schiphol Mainport

loopt van Leiden

tot aan Amersfoort
Werken op het platform. Inzet: Directeur R.R. Keur van het Arbeidsbureau Hoofddorp.

u

r



m PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760 63cm flat

square, in-line quikstart beeld-

Sf^j buis stereo, teletekst en
afstandbediening Adv '2075

"U

1295.-
70 CM TELETEKST

^M Nederlandse Philips garantie~~
1245.-ME

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

^1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

EU 1145.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

I095.-
PHILIPS 21GR2550

Pi 55iCM TELETEKST

lÜ 845.-
37 CM AFSTANDBED.

WÊ 375»-
37 CM KLEUREN-TV

M

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening. Adviespnjs'2550.-

1799.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1449.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1349.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

^1099.-
SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKSTm 999.-
SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST

STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV971 7; Adviespnjs'2275.-

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT55CM
STEREO TELETEKST

mm H&.-B-V»
GRUNDIG63CMTXT

1198.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

ARISTONA 51 CM

98
BLAUPUNKT STUNT

GRUNDIG P37-440

498.

SONY CAMCORDER
F450, Topper' 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autolocus, afstandbe-

diend, var sluitertijd '2550-

SONY CAMCORDER
F375, Luxe, 8x zoom, hi-fi,

autofocus Adviesprijs '2220

^1579.-
AMCORDER
ïpakt, autofocus

,oires Adv '222i

w 1279.

SONY CAMCORDER
F250,Kompakt, autofocus In-

kl accessoires Adv '2220 -

TOPMERKCAMCORDER
E10. 8 mm systeem, 4 lux,

6 x zoom, HiFi stereo '2799-

Iuv9i'
SONY CAMCORDER
TR45W, Handycam Hi-Fi,

6 x zoom, autofocus. '2220 -

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quahty',

8 timers, Hi-Fi stereo '1599.-

979.-
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570; VHS-HQ, stereo, 8 uur

longplay, 5 koppen. *1899.-

999.-
JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-

1199.-
BLAUPUNKT HI-FI
RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. "2095

1199.-
PANASONIC HI-FI

F65;4koppen, VHS-HQ '1894.-

^1299.-
SONY VHS-HQ VIDEO
SLV61 5, VHS-HQ, 4 koppen,

8uur,|og-shuttle,ab. '1990.-m 1399.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST. "1 549.

799.-
GRUNDIG VHS VIDEO
VS700 ; LCD-afstandbed. *1 239.-

649,
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ; HQ, afst bed. Adv.*1 095.

599.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfskt beeld,

LCD-afstandbediening. *1 295.w
PHILIPS VHS VIDEO
6290; Afstandbediend,*1 1 95.

m 799.-

WU«la B

STUNT! VHS HQ-VIDEOl
Inkl. afstandbediening!

(éeIl_479.-

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders' '1099.

559.
HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. "999,

669.-
HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ, 3 koppen. "1299,

769.
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0; afstandbediend. "1110.

679.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ. 3 koppen
afstandbed.+leespen. "1445

799.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, 4 koppen,

8uur, LCD-afstandbed. " 1 695.-

PANASONIC VIDEO
NVJ-30, VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed +leespen"1157.-

ALLEEN DEZE WEEK!
PHILIPS MIDI-CD SET
DIGITAAL inkl.. BOXEN
2x30 Watt, digitale tuner, dubbel
cassettedeck. CD-wisselaar voor
5-CD's, afstandbediening. *1025.

^599.-

INDESIT 1200 TOEREN RVS
WASAUTOMAAT
1 200toerenwasautomaat, trommel
EN k uip roes tvri] staal, variabele
thermostaat, 14wasprogramma's,
1/2wasknopenzelf reinigende
pomp. Adviespri)s"1 399.-

PHILIPS 1300 WATT
DRAAITOP STOFZUIGER
Superkrachtige 1 300Wart stofzuiger
met zuig krachtindicator, zachte
kunstofstootrand.metalenbuizen,

accessoiresbergingmdestof-
zuiger.zuigkrachtregelaarop
depistoolgreepenautomatisch
oprolsnoer.Adviesprijs*420.-

ZANUSSI
KOEL/VRIES KOMBINATIE
Type Z908/8SR; Een echte koel/vries
kombinatie van 230 liter totaahnhoud.
Op "oog hoogte "de koel ruim te met auto-
matische ontdooiing en beneden het
4-sterrenvriesgedeelte.Adviespnjs*1179

BOSCH 2-DEURS
KOELKAST
TypeKSV271 2; 256 liter netto-
inhoud. Inhoud 4- sterrenvries-
vak 67 liter, volautomatische
ontdooiing, verstelbare draag
roosters, opklapbareeierrekjes,
flessenvak met verstelbare
beug el en in hoog te verstelbare
pootjes. Adviesprijs "1299.-

voor
onze
maar

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombina-

tie. Koelruimte op "oog-

hoogte". Adviesprijs'979

479.
ZANUSSI K/V (OJ)

779,
PHILIPS /WHIRLPOOL

bmt 879."
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

979.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs "848.

445.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; TweecJeurs 4-

sterren kombikast. Adv."899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

"

PHILIPS /WHIRLPOOL

645.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260

liter inhoud. Adviespnjs*11 99.-

heel v*J"!BSS »"*»" ft°?I^«egd...K°rto^

m 849.
IC VIDEO
;-HQ, 3koppe
leespen'1157

849.-

SIEMENS KS2648W 895.-

130 LTR. KOELKAST'
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering metformica bo-

venblad. Officiële garantie.

255 B
-

145 LTR. KOELKAST
ICoolcraft 145 liter, 2-sterren.

l Formica bovenblad. Garantie.

345.
PHILIPS 140 LITER

IType AFB075; Tafelmodel,

| krasvast bovenblad, vriesvak.

395.-
ZANUSS1 140 LITERm 455.-
iOSCH KTF1540J

H^ 555--
'HILIPS 160 LITER

w& 525.-
BAUKNECHT160LTR.

595.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W1 200WDOJ ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/mm.,

rvs trommel EN kuip. "1399.-

949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. '1199.-—

789.-
HOLL 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI WASAUTOM.

699.
STUNT! 550 TOEREN

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs."799.-—

499.-

LE1100TOEREN
Type W750, Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geèmail-

leerd. Adviesprijs "2199 -

SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs*1 878.-

1365.
WASDROOG KOMBINATIE
PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine

1485.
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van

deze AEG/BCC stuntaanbie-

ding? Adviesprijs '1549.

1245.-
PHILIPS 800 TOEREN

895.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviesprijs* 1099.-

699.-
BAUKNECHTVW3PR

799.-
BOSCH VW PS2100

829.-
MIELE VW G521m 1499.

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

ÏÏM7 219."
SAMSUNG RE570

249.-
SHARP MAGNETRON

289.-
MOULINEX FM1115

329.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. "769.-

349.-
MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT
24 liter, 850 Watt vermogen en

draaiplateau. Adviesprijs"989.-

499.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Adviespnjs*899.-

KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

BAUKNECHT WA6500

795.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. "1495.

AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifug e. Adviespnjs."1 375.-m 999.-
1000 TOEREN RVS BL

Hffir 1199-:

899.-

.V-r-*:-: MET :.-:,.;,.
, .

- < 5JAARi. lc

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs"649.-

mÈ 369.'

OPZETVRIESKASTJE
l Handig opzetvrieskastje, waar

altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs."595.-W 348.-
NDESIT 120 LITER

448.-
I PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

\m 498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. "848.-

»UW.c- - '

13033©

648.-
|
STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

RVS REVERSERENDm 499.-
3AUKN./BOSCH/AEG

Mllv.a.599."
PHILIPS / WHIRLPOOL

mw 699.-
CONDENSDROGER

899.-
SIEMENS CONDENS

MIELE DROGER

m 1199.-
MERKCENTRIFUGE

169.-

ETNA FORNUIS 14.00m 598.-
INDESIT G/E FORNUIS
K5406;Gas-elektro. "1049.-

698.
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV;Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1425.-

898

1

ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234/275. Adv.M 445.-

IÜ1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookw'ekker en gratis

kookboek. Adviesprijs'1 735.-

1398.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

ATAG WASEMKAP
OWA425AN; 3 standen. "380.-

-'03134 1234it>lba u ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD^SKaRT iZËSTlEN ELEKTRO-SUPI
r IVI-rH» » -.

:
. HAARLEM ; v JBEVERWIJK i AMSTERDAM AM

jKi| Nuuw favoriete aankoop vanaf ƒ 30, -per maand. Winkelcentrum Schalkwijk. I Winkelcentrum De Beverhof I BADHOEVEDORP
»?»! Uwfaaftvraag-földer ligt klaar in onze winkels. Rivièradreef 37 I Beverhof 16 (alleen witgoed) | HILVERSUM

I OPENINGSTIJDEN:
| maandagmiddag .....
1 dinsdag t/m vrijdag .

168.-

.1 tot 5.30 uur,
. 9 tot 5.30 uur

BEVERWIJK
B
M
rf
T
|?S

A
rïn'è

MSTELVEEIVi Pl.KIl^.r?^^^ " ^ •Adviesprijs slechts referentië|S^^r**iföZ™:ï™&Tw
5AP.y2IXEP^RP I t

E
i
D
.?£!JEJHD£rM../

v ' ''
:

- I zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag 7 tot 9 uur
HILVERSUM I MAARSENBROEK

I importeur of fabrikant I overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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MOULINEX CHEF
jtüxe, complete, elektronische

keukenmachine, 500 Watt, in-

: kl. sapceritrifuge, citruspersen

diverseaccessoires. Adv"300.-

179.-

SUPER BRAUN
KEUKENMACHINE
Kompaktekeukenhulp.Geschikt

ivpprmengen, pureren, shaken,

raspen, hakken, malen en ba-

byvoeding. Inkl.receptenfolder.

PHILIPS
BEAUTY-
SET v^.
Luxe LADYSHAVE met di-

verse hulpstukken voor pe-

dicure, manicure en huid-

massage in luxe opberg-
cassette. Adviesprijs") 50.-

[m^ 89.95
BRAUN ELEGANCE-2
Ladyshave. 110/220 Volt. *78.50m 49.95

PHILIPS
MIXER

, "luxe
,

V, 170 WATT '

;deh en deeghaken. Adv.*70.-

44.95

MOULINEX'
^STAAFMIXER ^^
jtype 070; . Inklusief tnayo-

inaise-beker. Adviespri]s.*66.-

34.95

ESPRESSO-
MACHINE

PHILIPS
SNOER-

|

LOOS A 1
Ladyshave. Fluweelzaeht
scheerblad. Adviesprjjs.*69.-

z

2 Ekm
PHILIPS LADYSHAVE
Voorsnel én glad ontharen.

m 19.95

BEKEND van

BRAUN
SILK-EPILY
Ontharings/epiléerapparaat.

De enige echte voor een ex-

treem lage. prijs. *1 80.-
_ :._

m.ï

Zelfreinigende grill-bakoveh

+ regelbare thermostaat, grill-

stand, roosteren lekbak. '269.-

179-
TEFAL

Zeer goed
getest!

TEFAL I

FRITEUSE
Type 71 20; Met anti-reuk filter

en regelbarethermostaat. *il 9.-

MOUUNEX FRITEUSE
Inklusief fondue-ring.

NOVA FRITEUSE 2800.10
Rechthoekig model + filter.;

Goed getest. Adviesprijs'21 1 .-.

109-

TEFAL'
GRILLE
Kontakt-grill, uftneembare
grillplaten, thermostaat. "169.-

^ccilIrfAlS^AAf CARMEN KRULSET TEFa[miJRMET#Q£B!^WMRtyy 17 rollers in 3 maten. Inklu-
JEFAL GOURMET

i.Tunp'1710.1- Fsnrpcsn pn kof. . ; .. •,. Gourmetten raclptten en nr

;iüézètapparaat inéén. '329- rnrrra ' >£ «* leren. Inkl. 8 pannetjes. *i 95

219,?W 51-95» 109.

^ELEKTRISCHE
v^. TEFALBARBECUE

LUXE HAARDROGER ÜNIEKJZowel binnen als bui-

ten te gebruiken. Adv.*1 86.50

cappacino.tutetregelbaarstoom-

ipijpjeommelkopteschuimen. m^-

fTHERMOS t
KOFFIE- >a

APPARAAT l^__
koffiezetter met warmhoud-
;kgn. WIT.. Adviesprijs*99.-

. ,

fM49,95
STUNT! 1 0-KOPS

24.95

I

ETiI¥/i««i]ldaiftffl;lW 19.95
CARMEN STUNT!
1500 WATT FÖHN.

ttssmvmin
BRAUN SUPER FÖHN >
1600 Watt silencid, haar- .l
droger. Adviesprïjs*60.50 '•

i

n?^ on nc philips stofzuiger
\iftfij OD-HO 1300 WATT DRAAITOP

-
ww ^^T Superkrachtige 1 300 watt

=s^"^ draaitop, metalen buizen, au-

-
.

'-'-'. tomatisch bprolsnoer, zuig-

'f^ZZ^-T krachtregelaar op pistool-

BRAUN KRULBORSTEL greep en handige accessoi-

Elektrische krulborstel, be- resberging.Adviesprijs'420.-:

veiligd tegen oververhitting. Q2^ OCQ
OO QC E3öf lXmO "

C.L. mSU 1 000WATT DRAAITOP
Philips garantie! Adv.*325-

HILIPS
1 0-KOPS ^^^,^,

:Hb5176. Kbffiezetapparaat:'65.-

W39.95
tBRAUNKÓFFIEAPPARAAT 79.95

188-
PHILIPS iOOOWATT

158-PHILIPS -

GEZICHTL___.„.
SOLARIUIVr^^!' RUTON RO3660
4UV-ATL-buizen. Adv*1 35.-. 1 0O0W: Zuigkracht regelbaar

I-K*4 "Tft ftC oppJstoolhandgrèep.*285.-

138>

fa" TEFAL STOOMBOUT
P Type 1405; Geschikt voor MIELE STOFZUIGER

„.,.,,..„ Tn.cTtrD
leid '"gwater door UNigK S248I+TURBO-BORSTEL

ROWENTA TOASTER anti-kal kstaafje. Adv'99.- Unieke 1400 Watt stofzuiger.

Jrl^rmetse^reSi- [jjj|?l 55." [SKI ftWAC/
luelklep. Adviesprljs.*99:- ''!,£ -Fp., r?«i7T UdElJ l** **»*

3Q QR SUPERGLISS15
SIEMENS 1100 WATT

05f«V** Unieke. snelglijdende én l .iffift 90fl -
krasvastezool. Adv*12i:- uuücJ ""V

ELECTROLUX 1100W
BESTGETEST! Automatisch

Hu
DnwcMTA ctdi 11/1 I7CÜ Pprc'snoer. Adviesprijs'429.-

ROWENTASTRIJKIJZER prya f%At%
,\\ 1200 W. lichtgewicht strijkijzer tTTTfr* ''

'•^•O-' "^ "metextratemperatüurbeyeil'ging. trtrrï^^.TÏVT^Ili
Ibraun^^^^^ Esai OA OR electrolux looow
iCITRUSPERS BW 04-SIO rëjfo 1QQ .
,250ccjTOtafneembaarreservoir. REIS-STRUKUZER ÏIMW l«IU

110/220Volt+teflonzool.*39.- ELECTROLUX Z99

24.95 118.

: Zl E Hl ERBOVEN VOOR VIJFTIG

FANtASTISGHE VERWEN-IDEEËN

DEZE MAAND

VERGROTING
15x21

voor slechts

950

Direkt klaar

Geldig t/m 31 mei '92

• UW FOTO'S IN 1 UUR KLAAR
en uw vergroting van 13x18

15x21

195

3?5

Kom snel naar

UW KODAK
EXPRESS

ÓÓK IN 1 UUR KLAAR!!!

Direkt klaar 20x30 1 1 ?5

Het beeldmerk van KODAK EXPRESS KWALITEITSCONTROLE-SERVICE
geeft u de zekerheid dat het door ons als zelfstandig fotohandelaar
toegepaste foto-ontwikkelproces regelmatig wordt gecontroleerd door
KODAK.

OPENINGSTIJDEN:

Van maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag van 9.00-17.00 uur

«Kodak
HALTESTRAAT 37
TEL. 15810
ZANDVOORT

Voor Moederdag!
Leuke presentjes voor uw

kindertjes.

LA BONBONNIERE
Thea en Ap Lammers,

Haltestraat 39A
Tel. 15584

Vrijdagavond geopend.

In de kleinste winkelstraat
van Zandvoort zit een

schoenmakerij waar nog de
regel luidt:

ons vakmanschap is uw
voordeel

/
^aAr^,

J. van Campen
en Zoon

Corn. Slegersstraat 2
Tel. 15449
Zandvoort

Doe me met moederdag
maar 'n kleinigheid) e.

Eén brok temperament vanaf f 14.350,^

Wie voor moederdag een Porsche toch een tikkie overdreven vindt en iets leukers wil geven dan een ongetwijfeld zeer nuttige

strijkplank, zou eens kunnen denken aan de Panda Skyline.

Een kado dat het nuttige met het aangename verenigt. Standaard wordt moeder bijvoorbeeld verwend met een open dak dat

van voor tot achter oprolbaar is.

Daarnaast is deze pittige Panda voorzien van getint glas, meegespoten bumpers en grille plus sportieve, brede banden.

Binnenin vindt moeder luxe tapijt en speciale comfortabele bekleding. U vertelt haar natuurlijk niet, dat al deze extra's een

waarde hebben van f 1 .850,- maar dat u er slechts f 300,- voor betaalt. Evenmin laat u doorschemeren dat de Panda Skyline

een vanafprijs heeft van f 15.650,-. Want het aardige van een kleinigheidje geven, is dat de ontvanger de prijs niet hoeft te

weten om er nog jarenlang plezier van te hebben.

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT B.V.
Kam. Onnesstraat 23 Zandvoort, tel. 14580

Fiat. Eén brok temperament.

Zandvoonts Nieuwsblad

Fa. P. Kleijn
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Autorubnek SHOWROOM verschi|iii elke week in alle

edities van Weekmedia i w Amsterdams Stadsblad,

Buitenveldertse Courant Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland iuitgave

Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en lie' Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen!
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ooi geplaatst in Het Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telelonisch van maandag t/m vri,dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-Ó658Ó86 Fax 020-665632

1

Schnfteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus I56, 1000 AD Amsterdam

Algeven kon ook Hel Parool, Wibautstraat I3I

Amsterdam

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Mees'ers 42 1 B, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp,
Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplem 12

Alle opdrachten (zowel telefonische als schri(teli|kel die

voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakianten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-pri|s ƒ 5,91
mm-prt|s met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zi|n excl. ó% BTW

Gewone advertenties, tarief op aanvraag

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Alfa Romeo
Tk ALFA 33 1.3 S, rood,

b.j '88, w.w.glas, rad /cass.,

el.rmn., 48 000 km, evt. met
gar. Vr pr. ƒ14 250. Info 020-

6402413.

Audi

Audi 80 L Diesel, bj. '81, 4 drs.

sed., groenmet., APK, rijdt per-

fect, ƒ 1950. 020-6105478.

BMW
BMW 316 AUTOMAAT 4-86

rood. 4 drs, dubb elee sp

,

trekh., z.g.o.h. APK 12-92,

ƒ13 400,- Tel. 02526-89583,

werkd. 020-6114915.

BMW 518, '81, blauw met,
APK, i.g st., incl trekhaak,

ƒ1650,- Tel. 020-6901614.

BMW 524 TD, 1985, in. nw st

,

autom., gr. met. ƒ10500,
Ostade Garage 020-6796914.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, Blazers;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport

full'size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud

Tevens importeur van STARCRAFT:
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.

Chevrolet Blazer K5 aut., bj.

'78, LPG, APK, zwart, sp.vlg

verhoogd, 4 w.dnve, ƒ7950.
020-6105478.

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86 86
FAX 020 - 665.63 21

Postbus 156, 1000 AD A'dam

Citroen

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC b.a.:

AX 11 TGE, 21750 km., 8/89,

ƒ13 500. AX 11 E, 41000 km.,

6/89, ƒ11.600. BX 16 TGI,

55000 km., 4/90, ƒ21.250. BX
14, 71000 km., 10/89, ƒ 15.900.

BX 19 TRD, 125000 km , 7/88,

ƒ15.750. BX 19 RD Break
Turbo Diesel, 97000 km., '89,

ƒ24 000. BX 19TZI LPG, 91000
km., '90, ƒ 21.500. BX 19 Sport,

nw.st., leer int., 110000 km.,

7/85, ƒ16 250
Schade/taxatie/verzekering/

financiering/APK/reparatie/

onderhoud, verkoop nieuw en
gebruikt Citroen en Peugeot.

DE WEER 29, ZAANDAM
075-350985

XM 2.0 I tnj bj 5-90

BX 16 TGI break 6-90

ZX 14 inj. sport uitv. . . 1-92

Autobedrijf Wim van Aalst

Tel 02979-84866.

2 CV 6 CHARLESTON, b.jr '86,

apk 4'93, met radio, i.g.st

ƒ4950. Tel.- 02503-41871.

Citroen BX TRS, b.j '84,

i z.g.st., LPG, ƒ 4950
Tel 02990-37825.

HH. hand., tegen mruilpnjs

BX 14 E, LPG, 8-
'88, ƒ9950.8x

16 RE Montreux, grijs metallic

Lm. wielen, zonw. glas, LPG-
o.b., 6-'89, ƒ 13.500 BX 16 RE,
LPG, wit, 1-'89, 12.500 BX 16

RE, LPG-o.b., wit 9-'88, ƒ 9950.

BX 14 E, 1-'88, ƒ8950 BX 14

RE, LPG 6-85 ƒ 5500 BX 14, 8-

87 ƒ8500.- BX 16 TRi, 11-88

ƒ10.500. Autobedrijf

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam. Tel 020-6627777.

UNIEK t.k.a 2CV/6 Club S6
rood, aug. '90. Slechts 4200
km NIEUW! Een van de vijf

laatsten Vr pr. ƒ 11.950.-

Tel 020-6202297.

XM Turbo diesel, 90, ABS,
airco, ƒ 39 500.- XM diesel, m
nwe motor . . . ƒ37 500.

XM20 Arnb., 90, .. ƒ32.500.

XM 20 Amb , nov 89, ƒ 27 500.

CX 20 RE, 89, LPG, ƒ 17.500.

CX 22 TRS, 88, ƒ 14 950 - BX
Turbo break D, 90, ƒ 27 500.

BX RD break 89, v.a. ƒ 16500.
BX TZD Turbo, 90, ƒ29.500.

BX Turbo diesel, 89, ƒ 22 500
BXTZD, 90 ƒ19 500.

BXTRD, 89 ƒ16500.
BX TRD, 88, . . . ƒ 13.500.

BX TD, 90 ƒ 17.500.

BX D, 89 ƒ13 500.

BX D, 88, .ƒ9 950.

BX 16TZI, 90, LPG, ƒ 19 500.

BX 16 TRI, 89, LPG, ƒ 14.500.

BX 19 GTI, 87, . . ƒ11.500
BX 14, 89, LPG, . ƒ 12,500.

BX 14 RE, 89, .. . ƒ12 500.

BX 14 RE, 88, ƒ 11.500-

GSA Special ƒ 2 250
Visa RD, 85 ƒ 3.000

VISA 11 RE, 86, . ƒ 5500
VISA GARAGE

Houtmankade 37, Amsterdam
Tel 020-6278410

T k. Citroen GSA-X1, b.j.'84,

wit, vr pr.: ƒ2 750, tel

02503-15991, g.g 18 00-19 00
u., APK 4-'93!i

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties-

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk. van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

T.k. mooie witte 2CV-6, b.j. '84,

APK 04-'93, i.z g.st , nwe uitl +
accu, ƒ 2000. Tel 020-6936359.

Dodge

Dodge 600 Cabriolet b j 1986,
USA import, nieuw kent,, alle

opties ƒ 19.750. 02503-25643

• Bewijsnummers van een ge-

plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe-

gezonden als u dat bij de op-

gave van de advertentie ken-

baar maakt. De kosten daar-

voor bedragen ƒ3,-

Fiat

RIJ NU BETAAL MEI 1993
Uno Cabriolet 1 4 Sie, zwart, 6-91

verlaagd, Lm velgen, el ramen, cv ƒ28.500.-

Uno Turbo, 6-91, rood, schuif/kanteldak . . . . ƒ 27 950-

Demo's
Uno 1 1 elegant, groen met op aanvraag

3 x Uno 1 4 elegant, blauw met, groen met op aanvraag
Uno 1 4 S, zwart, schuif/kanteldak ... op aanvraag
Tipo 1.4 Skyline, blauw met op aanvraag
Tempra 1 6 groen met op aanvraag
Tempra 1.6 Skyline, groen met op aanvraag

Deze nieuwe auto's worden verkocht met interessante kortingen

inruil en financiering mogelijk

Info 020 - 6594859
OFF. FIAT DEALER HAAKER IN BADHOEVEDORP

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*

Panda 750 CL 10/877 9.250
Panda 1000 L \.e.2/89f 10 600
Panda 1000 CL 3/87 7 9 500
Uno 45 9/86 ƒ 9.250
Uno 45 ie. 8/89 . ..ƒ13.250
Uno 45 i.e 3/90 ....ƒ15.250
Uno 60 S 3/87 ....ƒ11.950
Tempra 1.6, 1/91 . ..ƒ23.950
Lancia Delta GT 2/89 ƒ 19.750

Ford Sierra 2 CL 1/89/ 19.950

Ford Scorpio 2.0 CL
4/89 ƒ21.950
Citroen BX 16 Montreux
4/89 ƒ19.500
Citroen BX 19 TD 5/90/ 27.500
Honda Aerodeck 2/87/ 15.950
VW Jetta LPG 10/87 .ƒ 14.250

3-12 maanden garantie

*Vraag onze voorwaarden
CASPARUS - FIAT

Casparuslaan 1

WEESP
02940-15108

Ford

Ford Aerostar import USA XLT
3 0L aut., grijs kent., alle opties

ƒ17.500. Tel.: 02503-25643.

Ford Fiesta m. '83, puntgaaf,

APK gekeurd, ƒ2950. Inruil

mog. Tel. 02990-37825.

Ford Scorpio 2.4i CL, LPG, 1e

eigen, b.j.'88, ƒ15.950. Inruil

gar. fine. Tel.. 02990-37825.

Ford Sierra 1.6 kombi, b.j. '87,

metallic groen, ƒ 10.950, gar.,

inruil mog., 02990-37825.

Gebruikte auto

leasing
ZONDER AANBETALING

OOK VOOR PARTICULIEREN
V.A ƒ 282 - P.M. INCL. BTW.

KEUZE UIT 80 AUTO'S

Car Trade
Holland BV.
NIEUWE MEERDIJK 399

BADHOEVEDORP
TELEF 020-6010680/6010674

FAX 020-6041367

H.h. h., tegen inruilpnjs- Sierra

20iGL,gnjsmet.,4-d.,LPG,el.
ramen, 1-'90, ƒ 18.750 Escort

1.3 L, 3-drs
,
8-'83, ƒ4250. Au-

tobedr. BEREBEIT, Amsteldijk

25, A'dam, 020-6627777.

Sierra 2.0 L, automaat, bl met

,

3 drs, '85, i.z.g.st., ƒ 7700,-. 1e

eigenaar Tel. 02979-85504.

Fiat Panda 45 S, b.j.'86, een
plaatje, nw. APK, ƒ4950.
Tel. 02990-37825

Rat Uno 60 S, bj'86, kl. rood,

ƒ5950. Inruil gar fine.

Tel. 02990-37825

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions
A. Philipsweg 13, Uithoorn
Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Fiat Panda 45 CL, bj. '85,

blauw, APK, i z.g.st. ƒ2950.
020-6105478.

V. partic. rode Rat Panda 34,
'84, nw APK, alt. binnengest.,

bijz.mooi,/2900 02990-36809.

Hyundai

De Scoupé staat in alle kleuren

in onze Showroom en is uit

voorraad leverbaar

Grote keus sportvelgen

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.: 020-6310615.

Meer Garage
HYUNDAI DEALER

Ook voor uw
'

OCCASIONS
Linnaeuskade 5-7, .'.

Amsterdam

020-6929548

Innocenti

Innocenti type Mille, bj. '89,

APK 6-92, i z.g.st, rst vrij.

Vr pr. ƒ 3000. Tel. 02507-16183.

Isuzu

Isuzu AMIGO softop import

USA, grijs kent., model Opel
Frontera ƒ23.500, b.j 1990

Tel.. 02503-25643.

Lotus

LOTUS ELITE, 4-cilmder

Chapman, '76, kleur wit, motor
gereviseerd, compl. gerest.,

als nieuw. Autobedrijf Jan Wals
Tel.- 02902-1697/1981.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?

Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u

contact met zo n 761540 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort,
in Het Parool en in de maar liefst 18 (<) nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid Totale oplage 761540 exemplaren

bonGeefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Naam _

Adres _ _ .„ . „___ \.-"'

Postcode + Plaats _ „ ._

Telefoonnummer _ Handtekening

Schrijf hier. in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

In 4 dagen zo'n 761540
"' vonkende verkoop-

contacten.

prijs excl

6% BTW
prijs incl

6% BTW

2|



Bijna iedereen

eet te vet
ACHT van de tien Neder-

landers eten te vet, maar
zelf beseffen ze dat

meestal niet. Ja, de buurman,
die eet veel te vet, dat zie je zo.

Maar ik?' Ik niet, ik let goed op
wat ik eet. Pas op, schijn be-
driegt, aldus het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding.

Gemiddeld nuttigen mannen da-

gelijks 125 gram vet, terwijl voor hen
zeventig gram genoeg is. Wat is er

nu zo slecht aan het eten van te veel

vet? Het verhoogt de kans op het
krijgen van hart- en vaatziekten. Er
zijn bovendien aanwijzingen dat vet-

rijke voeding mede de oorzaak kan
zijn van kanker van de dikke darm.
Moet je nu zomaar alle vet uit de

voeding weglaten? Nee! Er bestaan
ook vetten die je niet mag missen:
vetten met (meervoudig) onverza-
digde vetzuren (bij voorbeeld linol-

zuur) . Ze komen in sommige plant-
aardige produkten voor, zoals diver-

se soorten olie, margarine en halva-

rine. Op het etiket staat hoeveel on-
verzadigd vet erin zit. De
onverzadigde vetten verlagen het ri-

sico op hart- en vaatziekten. Boven-
dien bevatten margarine en halvari-

ne de belangrijke vitamines A en D.
Laat dus niet de halvarine of marga-
rine op uw brood weg!

\ Variant
Wat moet je dan wel doen om per

dag dertig gram minder vet te ge-

bruiken? Gebruik gewoon minder
van een vet produkt of neem een
minder vette variant: mager vlees en
vleeswaren, halfvolle melk en melk-
produkten, minder vette kaas.

Recept (voor twee' personen):
Aardappelsalade.

800 g aardappelen, 4 eetlepels azijn,

2 eetlepels vocht van augurken, 2

eetlepels slasaus, bieslook, mespunt
mosterd, peper, zout, 2 eetlepels zil-

veruitjes, 4 augurken, '/> komkom-
mer, 4 tomaten, 200 g boterham-
worst.
Kook 800 g geschilde aardappelen

in 25 minuten gaar, laat ze afkoelen
en snijd ze in blokjes. Maak een
sausje van 4 eetlepels azijn, 2 eetle-

pels vocht van augurken, -2 eetlepels
slasaus, 1 eetlepel kleingeknipte
bieslook, een mespunt mosterd, pe-
per en zout. Meng de saus door de
nog warme aardappelen en laat dit

enige uren op een koele plaats in-

trekken. Snijd 2 eetlepels zilveruit-

jes en 4 augurken klein. Snijd een
halve komkommer, 4 tomaten en
200 g boterhamworst in blokjes.
Meng alles door de aardappelsalade.
Per portie: 1900 kJ (450 kcal), lig

eiwit, 25 g vet, 45 g koolhydraten.
Menusuggestie: miesoep, aardap-

pelsalade, volkorenbrood.

Voor vragen over voeding kunt u op werkda-
gen van half twee tot vijf uur de Voedingsle-
lcfoon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: 070-351 08 10.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Reisorganisaties spelen beter in

op alleenstaande vakantieganger
ALLEEN op reis. Sommi-

gen kiezen er voor solis-

tisch de wereld in te trek-
ken, anderen zouden best geza-
menlijk iets willen onderne-
men, maar het ontbreekt hen
aan de juiste reisgenoot. Voor
beide,groeperingen heeft vele
jaren gegolden: alleen op reis
is duurder.

door Leni Paul

Eenpersoons hotelkamers waar
een toeslag voor moet worden be-
taald, waarbij de situering nog vaak
te wensen overlaat en de duur be-
taalde kamer is gelegen naast de ru-

moerige lift of boven de keuken vol
etensgeuren.' Wie alleen slaapt, of
beter gezegd, wie in een hotel of pen-
sion een eenpersoonskamer boekt
betaalt een toeslag die er dikwijls
niet om liegt.

In het restaurant wordt de solo-

ganger ook niet altijd even aardig
behandeld en moet hij of zij het doen
met een tafeltje achter een pilaar of
bijna verscholen onder een kwijnen-
de palm. Echter, er daagt licht. Nu
de samenlevingsvormen in onze
maatschappij de laatste jaren dras-
tisch zijn veranderd en alleen reizen
niet langer ongebruikelijk, vreemd
of zielig wordt gevonden hebben
sommige reisorganisaties hier op in-

gehaakt.

Dames alleen
Zo is er b.v. Stichting DORA, dat

staat voor Dames Ondernemen Rei-
zen Alleen. Onlangs hield deze orga-
nisatie onder het motto 'Onstuit-
baar reislustig' een vrouwenvakan-
tiebeurs waaruit onder meer bleek
dat alleenreizende vrouwen in de na-
bije toekomst nog wel eens een be-
langrijke potentiële doelgroep voor
de reiswereld zouden kunnen vor-

men.
Bij Kras Ster Vakanties geeft men

een zomer- en wintergids uit over
reizen voor alleenstaanden met
daarbij de garantie dat voor elke
deelnemer in de vakantieplaats een
eigen eenpersoonskamer met bad en
toilet is gereserveerd waarvoor niets
extra's behoeft te worden betaald.
Men kan met Kras per bus naar het
Sauerland, maar ook vliegen naar

'

Israël.

Per auto
Vrij Uit Autovakanties is geheel

gericht op de inviduele, in principe
per eigen auto reizende, vakantie-
ganger. Het aanbod van bungalows,
appartementen, stacaravan etc. is

geschikt voor allen, maar, zo zegt
Vrij Uit, wie als alleengaande zijn

keus laat vallen op een eenpersoons-

• Alleen reizen wordt niet langer meer zielig of ongebruikelijk gevonden

kamer in hotel of pension moet wel
een toeslag betalen.
Sindbad Tours heeft geen speciale

reizen voor alleenstaanden. „Die
willen dat niet," zegt Sindbad, het
gaat er om dat alleenreizenden goe-
de faciliteiten krijgen. Iedere alleen-

reizende wordt de mogelijkheid ge-

boden een kamer te delen met een
andere alleenreizende. Komt de in-

deling niet uit, bijvoorbeeld door
een oneven aantal gegadigden, dan
neemt Sindbad de extra kosten voor
een eenpersoonskamer voor zijn re-

kening. Wie niet bij een onbekende
wil worden ingedeeld kan tegen een
toeslag voor eigen kamer of tent kie-

zen. Circa 65 procent van de Sind-
bad-reizigers boekt alleen.

Arke Reizen laat weten dat de er-

varing leert dat het aantal eenper-
soonskamers in hotels afneemt. Een
alleenreizende krijgt een tweeper-
soons kamer en betaalt daarvoor
evenveel als ieder ander die een der-

gelijke kamer boekt. Bij SRC (Spe-
ciale Reizen Centrale) zijn de toesla-

gen voor het gebruik van een eenper-
soons kamer zo klein mogelijk ge-

houden. Evenals bij Sindbad kan
men als men dat wil een kamer met
een onbekende delen.

Sinds enkele jaren zijn bij SRC
ook de z.g. Solotours, speciale reizen
voor alleenstaanden waarbij het ge-

bruik van een eenpersoonskamer in

de reissom is inberepen. Voor deze
Solotours is een groeiende belang-
stelling, zegt SRC, mede door het

HETVOORJAAR is weer in
volle gang. De zon begint
kracht te krijgen en ie-

dereen gaat er op uit. En dan is

het niet zo vreemd dat de fiets-

paden overvol zijn. Zelfs elke
buitenlander weet het: 'Neder-
land is een fietsland'.

Ook kinderen pakken met dit

mooie weer de fiets of een crossfiets
om een fietstocht te maken of een
cross-wedstrijdje te houden. Want
iedereen leert van jongs af aan fiet-

sen. Fietsen is voor de meeste men-
sen 'Kinderspel'.
Dat fietsen ook gevaarlijk kan

zijn, blijkt uit het volgende. Iedereen
weet dat je in het verkeer voorzich-
tig moet zijn op de fiets. Je bent als

fietser ten opzichte van bij voor-
beeld een vrachtwagen erg kwets-
baar. Dit geldt voor volwassenen en
kinderen. Maar het is minder be-
kend dat buiten verkeersongevallen
met de fiets toch nog tienduizend
kinderen in het ziekenhuis behan-
deld moeten worden vanwege een
ander ongeluk met hun fiets. Het
belang van veilige kinderfietsen
wordt hiermee benadrukt, aldus de
Stichting Consument en Veiligheid.
U zult zich afvragen, waarom en

wanneer gebeuren die ongelukken
dan? Fietsen wordt met vallen en
opstaan geleerd. Het is dan ook niet
zo vreemd dat het bij de meeste on-
gevallen om valpartijen gaat. Stoep-
randen, hekjes en andere sta-in-de-

wegs zijn een bron voor valpartijen.
Ook komt er dikwijls iets tussen de
spaken: een tas, een voet of een tak.

Bovendien blijk je met een gewone
fiets of een crossfiets het meeste ri-

sico te lopen.

Crossfietsen
Zeker bij crossfietsen zal menig

ouder de adem inhouden als hun
kind weer eens een wedstrijdje
houdt en allerlei stunten uithaalt.

Stichting Consument en Veiligheid
probeert kinderen te wijzen op dit

gevaarlijke gedrag door middel van

Fietsen . . . kinderspel

Illustratie Ton Kooreman

de campagne: 'NO Showbo'. Hier-
mee wil men kinderen laten zien dat
het helemaal niet stoer is om te
stunten. Je bent juist stoer als je niet
stunt: NO Showbo!
En worden er toch cross-wedstrij-

den gehouden en stunten uitge-
haald, zorg er dan voor dat je goed
bent uitgerust met een helm en goe-
de knie- en elleboogbeschermers.

Tips
Naast het feit dat een kind zelf

veilig moet fietsen, heeft Stichting
Consument en Veiligheid ook nog
een paar praktische tips waai men
op letten. Het is belangrijk dat u
zorgt dat de fiets bij uw kind past. Zo
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Hjontis is géén berg...

De kritische en goed geïn-

formeerde relaties van
Van Reeuwijk weten wel be-

ter. Toch verschaft u zich

uitzicht op |arenlang zit-

comfort. Op eenzame
hoogte? Informeert u maar
eens bi| Van Reeuwijk, ze

weten er alles van.

van eeuwijk
Sniep 7, Tel.: 020-69941 11,

Meubelboulevard Diemen. In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

zijn er verschillende modellen die

niet allemaal geschikt zijn voor kin-

deren. De driewieler is natuurlijk ge-

schikt voor de peuter en aankomen-
de kleuter om de eerste beginselen
van het fietsen te leren.

Als de kinderen wat ouder wor-
den, zo rond een jaar of zeven, willen
ze vaak de show stelen met een
crossfiets of mountain-bike. Omdat
het fietsen op een crossfiets veel
vaardigheid vereist, is het belangrijk
dat een kind al zo'n driejaar 'fietser-

varing' heeft. Voor het dagelijks ver-

voer naar school valt deze fiets af,

want hij voldoet niet aan de wettelij-

ke eisen voor de fiets in het verkeer.
Bovendien zijn er kinder-racefietsen.

Ze zijn ongeveer hetzelfde als de vol-

wassenen racefiets alleen een maat-
je kleiner.

Tot slot is er natuurlijk de gewone
kinderfiets. Deze fiets is geschikt
voor kinderen vanaf vijfjaar en voor
het vervoer naar school en vriend-
jes. Aan de hand van deze adviezen
kunt u zelf beoordelen welke fiets

voor uw zoon of dochter geschikt is.

Zijn er nog meer dingen waarop u
kunt letten bij het kopen van een
fiets? Ja. Het is bij voorbeeld belang-
rijk dat de maat van de fiets goed is.

Neem altijd uw kind mee naar de
winkel om de fiets te 'passen'. U
kunt dan op twee dingen letten:

1. Als uw kind op de fiets zit moe-
ten de beide voeten de grond kunnen
raken (met de tenen).

2. Uw kind moet zittend op de fiets

bij de onderste trapper kunnen zon-
der de voet te strekken.
Voldoet de fiets aan deze twee

voorwaarden, dan is het de goede
maat. Het is verleidelijk om een fiets

'op de groei' te kopen, maar dit is

sterk af te raden. Koop een fiets op
de juiste maat, het zadel kan altijd

hoger gezet worden.

Spaken
Bovendien moet u er op letten dat

uw kind niet tussen de spaken kan
komen of brj de ketting. Dit moet
goed afgeschermd zijn met een jas-

beschemer en kettingkast. Een veili-

ge kinderfiets heeft verder een lage
instap en geen uitsteeksels zoals een
achteruitkijkspiegel. Voldoet een
kinderfiets aan deze eisen dan kunt
u uw kind met een gerust hart laten
fietsen.

Wilt u nog meer weten over kin-

derfietsen, dan kunt u gratis bellen
naar de Advies- en Klachtenlijn van
Stichting Consument en Veiligheid:
06-0220220. Of vraag gratis de folder
'Kinderfietsen' aan of de fietscross-

poster 'Get cross' door een briefje te

sturen in een enveloppe zonder post-
zegel naar: Stichting Consument en
Veiligheid, Antwoordnummer
17035, 1000 SL Amsterdam. .

feit dat iedereen in deze reisgroep
alleen reist en er sneller dan in ande-
re groepen contact wordt gelegd.
Het betreft hier steden- en cultuur-
reizen en aan Bingo-avonderf mogen
we niet denken zegt SRC.

Band
Zoals de naam al doet vermoeden

vormen solo-reizenden bij France
Individuelle een steeds groter deel
van de vakantieganger. Vooral een

Bram de Hollander

actieve vakantie is voor hen ideaal
zegt F.I., want gemeenschappelijke
activiteiten scheppen een band en
het karakter van de vakanties bij

deze organisaties is zonder enige
groepsverplichting. Bij de kampeer-
vakantie, maar ook bij de vakanties
waar tennis, rotswandklimmen en
paardrijden centraal staan zijn de
tenten op indeling zodat er geen ex-

tra kosten ontstaan. Dit zelfde geldt
voor tochten met verblijf in 'cham-
bres d'hótes' (bij particulieren)

waarbij men op sommige data geen
toeslag behoeft te betalen.

Bij Balkan Holidays met reizen
naar Bulgarije, nog steeds een goed-
koop vakantieland, moet wel een
toeslag op een eenpersoonskamer
worden betaald. Maar ook als men
daar in zijn eentje voor bijvoorbeeld
een kuurreis boekt gaat, de reis al

door en wordt u persoonlijk naar de
plaats van bestemming gebracht.

Maatwerk
Mobiplan ziet de vraag naar indi-

viduele reizen toenemen en is bezig
met 'maatwerk' voor zijn klanten.
Dus vakanties met onderdelen uit
aanbiedingen, als tegenwicht voor
de confectie. Een flexibele reis dus
naar elke individuele smaak. Dit-

zelfde geldt voor Club Mediterranee
die echter eerlijk toegeeft dat op een-
persoonskamers vaak een toeslag
komt van tien tot vijftig procent in
enkele van de tien vakantiedorpen
die Club Med wereldwijd heeft, gel-

den speciale aanbiedingen waarbij
geen prijstoeslagen zijn voor de al-

leenreizenden.
In alle restaurants zijn achtper-

soonstafels waardoor je gemakke-
lijk in je eentje aanschuift. Alles
mag, niets moet, is het motto van
deze Franse organisatie die veel so-

listen onder zijn klanten heeft. Voor
de niet meer piepjonge reizigers is er
tenslotte 55+-reizen die speciaal
voor alleenreizenden enkele vijftien-

daagse reizen naar de Algarve en
Malta heeft waar voor eenpersoons-
kamers geen toeslag behoeft te wor-
den betaald.

Tel. informatie: 55+-reizen 02154-20956,
Club Med 020-607.0S07, France Individuelle
020-626.8898. Speciale Keizen Centrale 050-
145.800, Sindbad Tours 040111.444, Mobiplan
01850-15222, Kras Stervakanties 04199-4300,
Balkan Holidays 020-620.9400, Stichting
DOHA 020-638.0765, B Vrij Uit 020-658.8600.

Ijzersterke meubelen komen terug
WIE DACHT dat ijzeren

meubelen alleen ge-

schikt waren om op het
terras of in de tuin te zetten,
heeft het echt bij het verkeerde
eind. IJzeren meubelen maken
een ware come-back door.

Er is namelijk sprake van een re-

naissance, een wedergeboorte, van
een materiaal dat lange tijd als niet
geschikt voor interieurs werd be-
schouwd. We doelen op onvervalste
ijzeren meubelen, want zowel vorm-
gevers als kunstenaars en fabrikan-

'

ten hebben dit oeroude materiaal
weer herontdekt als grondstof voor
aparte, recyclebare meubelen.
Het toepassen van ijzer voor ver-

schillende interieurelementen, past
in een tweetal trends die de komen-
de jaren een belangrijke rol gaan
spelen in het hedendaagse interieur.

Zo is er bijvoorbeeld een trend waar-
bij steeds meer aandacht wordt ge-

schonken aan het toepassen van 'na-

tuurlijke' materialen, die als ze in de
loop der tijd weer worden afgedankt,
geen schade hoeven te berokkenen
aan het milieu. Dit omdat de grond-
stof hergebruikt kan worden of om-
dat het materiaal op een milieu-
vriendelijke manier te vernietigen
is.

Nostalgie
De tweede trend sluit perfect aan

op de eerste. Het is een trend waarin
een zekere nostalgie voor het goede,
oprechte leven op het platteland tot

uiting komt. In deze laatste trend
zien we vooral eenvoudige, meestal

• Metalen stoel van Peter Suers
Foto Maarten Corbijn

in zachte pasteltinten beschilderde,
meubelen en ijzeren produkten die
zowel aan de keuken in de vorm van
rekken, stoelen, kasten, vazen,
raamgarnituren, (wand) tafels, lam-
pen en kroonluchters, alsook aan
andere woonvertrekken een sfeervol
accent geven.
Omdat ijzer in onder meer platte
stroken of in lange draden vervaar-
digd kan worden, leent het zich er
uitstekend voor om in de meest sier-

lijke en soms ook de meest bizarre
vormen te buigen. Het is een materi-
aal waarmee heel originele, decora-
tieve meubelen gemaakt kunnen
worden.

In het kader van het milieubewust
denken kan ijzer ook uitstekend

worden gecombineerd met een wat
warmer aanvoelend natuurprodukt
als rotan. Zittingen en rugleuningen
van ijzeren stoelen worden dan ook
dikwijls van rotan vlechtwerk voor-
zien. Een bijzonder attractief aspect
van ijzeren meubelen en andere
voorwerpen is dat ze vaak nog op
een ambachtelijke wijze worden ver-

vaardigd. Ze moeten met de hand
worden gevormd en gesmeed.

Bij verkeerd gebruik kan ijzer

gaan roesten. Daar heeft de indus-
trie echter rekening mee gehouden.
IJzeren meubelen zijn dan ook
meestal in antiek zwart of antiek wit
gelakt of ze zijn voorzien van een
groen geoxydeerde finish. In het
laatste geval ziet het meubel er al

'eeuwenoud' uit.

IJzeren meubelen lenen zich
meestal voor zowel buiten als bin-
nen. Vooral in een door velen be-
geerde 'woon'keuken komen ijzeren
meubelen goed tot hun recht. Ze zijn
makkelijk schoon te maken, dus hy-
giënisch, en het onderhoud vergt
weinig tijd en aandacht.

weekl9

Recl.ictic.u1n.-s ATV: Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)

Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Bussc

Verlichte fietsbroek
Veilig fietsen in het donker

betekent datje er voor moet zor-

gen dat je door het andere ver-

keer goed gezien wordt. Een
deugdelijke verlichting is dus
een eerste vereiste, maar er is

tegenwoordig meer. De Duitse
sportkledingfabrikant 'Gonso'
ontwikkelde fietsbroeken die
zijn voorzien van Scotchlite ref-

lexmateriaal van 3M. Het voor-
deel van deze broeken is dat je
ook goed gezien wordt als je stil-

staat.

De Scotchlitefolie op de broe-
ken refelecteert alle lichtstralen

ook al komen ze van de zijkant.

Daardoor is de fietser onder alle

omstandigheden goed zichtbaar
voor het overige verkeer. De
broeken, zowel korte als lange,
zijn verkrijgbaar in verschillen-

de kleuren. Bovendien zijn ze
leverbaar met verstrekt zitvlak.

De broeken zijn ook geschikt
voorJoggers.
Gonso wordt in Nederland op de

markt gebracht door de firma Polypol
in Hcerhugowaard, telefoon 02207-

17824.

Maatschuif
De firma Homecraft heeft een

keukenhulpje op de markt ge-

bracht onder de naam: Inno
Cuisinno maatschuif. Met de
maatschuif kan men in één
handbeweging de verschillende
hoeveelheden achter elkaar
pakken. Bovendien kan men
door het slanke model er ook
makkelijk mee in kleine potjes.

Het produkt is in twee uitvoe-
ringen verkrijgbaar: van 1/8

theelepen tot één theelepel en
van één theelepel tot één eetle-

pel.
De prijzen bedragen ƒ5,95 voor de

kleine maat en ƒ7,95 voor de grote
maat (samen ƒ 12,95).

Kruiswoordraadsel
-
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Carmen föhn
met diffuser

521 2 *semi-professionele uitvoering

*1200 Watt *2 temperatuurstanden en

3 luchtsnelheden *incl. blaasmondstuk

en luchtverspreider met vingers

lüi
Braun foodprocessor

UK40 *de meest complete

keukenmachine *met grote kom en

kneedpropellor *electronische variabele

snelheidsregeling *momentschakelaar

*sterke S00 Watt motor *extra_beveihgd

.389^

N*

X.
sQVr p

y

499.-

NÜ mei waardebon \ian25r

.jsfyóötgroente en;

fruit':

Mors combi magnetron
MRS6000E *3 in 1 : magnetron-hete

luchtoven-gnll *26 liter inhoud

*5 standen "tiptoetsbediening

'automatische ontdooistand.

'hilips wekkerradio
10 *electronische klokradio met

FM en MG ontvangst *LCD display

*wekken met zoemer of radio, ook

herhaald *sluimermogelykheid.

299r
****** i ** Multitech kleuren TV

KT8220 *37 cm beeldbuis

30 voorkeuzezenders 'automatische

zenderzoeker 'teletekst 'incl.

afstandsbediening.

Akai portable

CD-speler
P0X83 'programmeringsfuncties

'herhalmgsfuncties *lynuitgang 'incl.
~~

netstroomadapter.

Per stuk

Top CD's voor.

Moederdag!
James Last in Concert - Gordon, Kon ik

maar even bij je zijn. - Glory of Love -

Barry White, Hitcollection.

Amstelveen (Centrum)

Galerij 110,020-6479466

I

Nationale Postcode Loterij en Hithingo: 131 .017 winnaarsl

PRIJZE
Voor een heleboel leden van de Postcode Loterij

is Koninginnedag extra feestelijk geweest. Door

de grote groei van het aantal leden kon er immers
een recordaantal aan prijzen worden uitgekeerd:

meer dan 130.000!

De ton viel deze keer in Zwolle, en 32 deelnemers

in de Botter, Lelystad, kregen elk de Postcode-

Straatprijs van 3.000 gulden; da's ook bijna een

ton ! Tijdens de Extra Hitbingo televisieuitzen-

ding van 1 1 april werden nog eens 150.000

gulden aan prijzen getrokken onder de extra

snelle inzenders. Uit 12 postzakken werd een
hoofdprijs van 25.000 gulden, en 10 prijzen van

5.000 getrokken. Eenzelfde aantal kwam uit de

verzamelde WIN-EEN-MILJOEN-BONNEN die

door de muziekverenigingen waren opgehaald.

De winnende lotnummers vindt u elders op deze

pagina.

Bent u nog geen lid? Stuur dan de WIN-EEN-

MILJOEN-BON op. U ziet aan deze pagina wel

hoeveel prijzen er vallen. En straks is er het

Zomer Miljoen! Mis uw kans daarop niet!

iÊmïêmÊÏÊÊÊÊÊËmm
Op 29 april heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van april verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want. iedere deelnemer in dezelfde postcode als
de winnaar, wint - tot 3 000 gulden - dezelfde prijs Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten

1011 ex
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VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER

EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN

Zandvoort
Nieuw
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Inrit voor ontheffinghouders, aan Schuitengat, staat constant open

Wethouder dreigt pachters met afsluiten boulevard
ZANDVOORT - Wethouder

Van Caspel dreigt met afslui-

ten van de Boulevard de Fa-
vauge voor de strandpachters
en hun leveranciers. Volgens
Van Caspel weigeren zij de
doorgang bij het 'Schuitengat'
achter zich te sluiten, waar-
door ook andere automobilis-
ten de boulevard op kunnen
rijden. Volgens de strandpach-
ters, die zelf een alternatief
hebben ingediend, kan het sys-

teem van 'klappaaltjes' nooit
goed werken. Zij pleiten voor
een automatische slagboom.
„Financieel is dat haalbaar".
Het gemeentebestuur heeft in-

middels een brief opgesteld
met een 'laatste waarschu-
wing'.

„Het is gewoon volstrekt onbe-
trouwbaar volk, als je als maatstaf
neemt de wijze waarop zij deze af-

spraken nakomen. Het is een schan-
de". Dat zei WD-wethouder Van
Caspel donderdag in de raadscom-
missie voor ruimtelijke ordening.
Aanleiding waren vragen van
D66-fractievoorzitter Annema. Hij
had klachten gekregen van omwo-
nenden en gehoord dat er 's nachts
over de boulevard werd rondgere-
den. „Ik ga er zelf regelmatig kijken
en zie dat die paaltjes constant om-
geslagen liggen", aldus Van Caspel.
„De strandexploitanten houden zich

Bomen gesloopt

ZANDVOORT - De gemeente zal

geen nieuwe bomen planten in de
Vinkenstraat voor het perceel num-
mer dertig. Dat zegt het stafbureau
Voorlichting & Public Relations.
Voor dit perceel stonden twee popu-
lieren, die deze week gesloopt zou-
den worden. De bewoners hadden
hierom gevraagd, omdat de bomen
m de weg stonden.

Meer inlichtingen hierover zijn te

verkrijgen bij de sector Eigendom-
menbeheer van de gemeente, afde-

ling Plantsoenen tel. 61577, of bij bu-
reau voorlichting, tel. 61492.

Betrayed
ZANDVOORT - Amnesty Interna-

tional groep Zandvoort draait vrij-

dagavond 15 mei de film Betrayed in
de Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg. Betrayed is een film
van Gosta Gravas en gaat over het
onafwendbare conflict tussen emo-
ties van het individu en de restric-

ties van de maatschappij. De hoofd-
persoon, F.B.I.-agente Katie komt in

:1 contact met Gary. Door deze vriend-
schap raakt zij echter betrokken bij

een groep neo-nazi's, wat zij veraf-

schuwt.
De film begint om 19.15 uur, entree
vijf gulden.

Ballon gevonden
ZANDVOORT - Het eerste kaartje

van de ballonnenwedstrijd op Ko-
ninginnedag is terug in Zandvoort.
Het kaartje, van de vierjarige Peter
Koolstra van de Van Lennepweg,
werd teruggestuurd uit het plaatsje
Lienden, bij Tiel. De dertienjarige
Wouter Suijker had de ballon gevon-
den op het voetbalveld van de FC
Lienden. Kaartjes die teruggestuurd
zijn, kunnen inggeleverd worden bij

de heer J. Brabander, Van Maris-
straat 11.

i
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Waterstanden ]
Datum HW LW HW LW
14 mei 02.09 09.54 14.38 22.25
15 mei 02.59 10.54 15.21 23.15
16 mei 03.50 11.54 16.16 -.-
1? mei 04.35 00.05 16.59 12.44
18 mei 05.16 00.57 17.38 13.35
19 mei 05.56 01.35 18.26 14.26
20 mei 06.36 02.20 19.08 15.06
21 mei 07.15 02.53 19.34 15.35
22 mei 07.55 03.36 20.25 15.54

I Vaanstanden:
VM zat. 16 mei 18.03 u.

Springtij 18 mei 05.16 u. NAP+105cm

totaal niet aan de gemaakte afspra-

ken".

Janken
„Men komt hier steeds janken,

van 'de gemeente wil de boel afslui-

ten'. Want 'dan zitten ze in grote
problemen met de bevoorrading en
zo'. We hebben echt maanden over-
leg met hen gepleegd, omdat we vrij

stringent wilden vasthouden aan
datgene waartoe de raad ons op-
dracht heeft gegeven: de boel afslui-

ten. Om aan het gejammer tegemoet
te komen hebben we concessies ge-

daan en nog een keer een concessie
gedaan. En als je ziet hoe allerbelab-

berst de strandpachters die afspra-

ken nakomen, dat is om te janken
gewoon".

De strandpachters reageren gela-

ten op het dreigement. Ook zij, van
hun kant, zijn niet tevreden over de
gang van zaken. „Van 'afspraken'
kun je moeilijk spreken", zegt Jaap
Paap, voorzitter van de Strandpach-
tersvereniging. „Ze hebben tegen
ons gezegd: dit en dat gaat er gebeu-
ren". Paap is niet van plan een ant-

woord terug te sturen op de 'laatste

waarschuwing' van de gemeente.
„We wachten maar af wat er gaat
gebeuren".

Slagbomen
Volgens collega-pachter Jan Paap

kan een systeem met klappaaltjes in
de praktijk nooit goed functioneren.
„Inclusief de leveranciers zijn er 125

vergunninghouders. Als er één de
paaltjes laat liggen, ook al is het
maar voor korte tijd, dan gaat het al

mis. Dan komen er onbevoegden
op". De kans is groot dat de paaltjes

dan defect raken door mensen die er
zonder sleutel weer afmoeten. Het is

voldoende om een klein duwtje te-

gen de paaltjes te geven. Daardoor
breekt de afsluitpen, waardoor het
paaltje onbruikbaar is geworden.
„We hebben een offerte aange-

vraagd voor slagbomen, en die bij

ons voorstel gedaan", aldus Jan
Paap. „Een slagboom kost tiendui-

zend gulden en de werking wordt
voor tien jaar gegarandeerd aan
onze kust". Volgens de pachters
zouden er drie -bomen moeten ko-
men: aan de Seinpostweg, aan het
Schuitengat en naast Bouwes Pala-

ce. In geval van evenementen zou-
den er eventueel dagpasjes afgege-

ven kunnen worden. „Alle onthef-
finghouders zijn bereid voor een
pasje te betalen", zegt hij. Met hon-
derd gulden per vergunning zou dat

• De afsluitpaal-

tjes van de inrit

aan het Schui-
tengat liggen
constant op de
grond, waardoor
iedereen met de
auto de Boule-
vard de Favauge
op kan rijden.

Foto Bram Stijnen
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jaarlijks 12,5 duizend gulden opleve-
ren. „Daar moet je het van kunnen
financieren", aldus Paap. „Wij zijn

met een heel plan gekomen, zonder
dat daar om gevraagd is", benadrukt
hij. „We willen er best veel voor
doen".
Een ander voordeel van een slag-

boom is volgens Paap, dat deze veel
minder lawaai maakt dan de paal-

tjes. Voor de omwonenden lijkt dat
gunstiger.

Conflict
De pachters betreuren het dat hun

voorstel, met als belangrijkste on-
derdeel het bijna geheel afsluiten

(voor auto's) van de boulevard tus-

sen het gchuitengat en de Rotonde,
niet helemaal is overgenomen. Daar-
naast verwonderen zij zich over het
feit dat het toeristentreintje nu wel
'door het voetgangersgebied' mag

rijden. Een conflict tussen beide
partijen lijkt niet uitgesloten. Vol-
gens Van Caspel zijn er inmiddels
twaalf gesprekken geweest. „Ik neig
er heel sterk toe, de raad voor te

stellen de zaak helemaal af te slui-

ten", zei Van Caspel donderdag. „Er
komt een moment dat we daartoe
worden gedwongen. Het is heel kwa-
lijk. Dan gaan ze maar op een andere
manier, zoals ze het vroeger deden,
de zaak bevoorraden. Dat kan best".
Hij wordt in die overweging ge-

steund door de meerderheid van de
commissie Ruimtelijke Ordening.
„Volgende keren moeten de afspra-
ken met de strandpachters wel dege-
lijk in heroverweging genomen moe-
ten worden", aldus D66-raadshd An-
nema. Voor raadslid Versteege,
CDA, gaat afsluiten in eerste instan-

tie te ver. Hij stelde voor een andere
oplossing dan klappaaltjes m over-
weging te nemen.

WEZÊMMËM
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Meedenken
Meedenken vooruitlopend

op nieuwe ontwikkelingen is

beter dan afwachten en achteraf

kritiek leveren Dat zegt horeca on
dernemer Andries Filmer deze
week in de rubriek Achter de
Schermen

Paleizen
Leent Den Haag zich voor q
een dagje uit? Voor de AT ï/
V pagina verkent de redactie de
Hofstad Er blijkt aanzienlijk meer te

zijn dan top attractie Madurodam
Paleizen musea, en een bijzondere

Japanse tuin bijvoorbeeld

Bezorging: tel. 17166

Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648

Welkom op
CDA-bijeenkomst
ZANDVOORT - De afdeling Zand-

voort van de politieke partij CDA
houdt dinsdag 19 mei een openbare
bijeenkomst in 't Stekkie in Zand-
voort-noord, aanvang 20.00 uur. De
avond gaat over plaatselijke onder-
werpen Zo zullen de raadsleden iets

vertellen over de deelname van het
CDA in het huidige college van bur-
gemeester en wethouders. Daar-
naast wil de partij, nu de gemeente-
raad de helft van haar zittingsperio-

de erop heeft zitten, de voornemens
voor de komende twee jaar uiteen-
zetten. Iedereen is welkom op deze
bijeenkomst en er is geruime gele-

genheid voor debat en het stellen

van vragen.

(ADVERTENTIE)

Uw krant niet

ontvangen?

Bei vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17 16 6

'Vraag en aanbod sociaal-culturele

ruimtes meer op elkaar afstemmen'
ZANDVOORT - De gemeente

Zandvoort houdt momenteel
een enquête onder alle gebrui-
kers en 'aanbieders' van soci-

aal-culturele ruimtes, zoals
sporthallen en verenigings-
zaaltjes. Het uiteindelijke doel
van dit onderzoek is, vraag en
aanbod zo goed mogelijk op el-

kaar af te stemmen. Volgens
wethouder Termes wil het ge-

meentebestuur dat reguleren
via een nieuw te formuleren
beleid.

„Op de eerste plaats streven we naar
een optimaal gebruik van de be-
schikbare ruimtes in Zandvoort", al-

dus de D66-wethouder voor sport en
cultuur, Jan Termes. „Dat betekent:
het aanbod zo goed mogelijk afstem-
men op de vraag naar dit soort ruim-
tes, een efficiënt gebruik ervan, plus
een verantwoorde bedrijfsvoering.
Uiteraard is het noodzakelijk om,
met het oog op de toekomst, je be-
leid adequaat in te richten. Maar los

daarvan moet er rekening gehouden
worden met teruglopende inkom-
sten van de gemeenten. Ook Zand-
voort is bijvoorbeeld niet ontkomen
aan de Tussenbalans. In dat kader
moet je onderzoeken, hoe je in deze
gemeente met minder geld toch een
goed aanbod van sociaal-culturele
accommodaties kunt handhaven".

Totaal-overzicht
„Daarvoor is eerst een totaal-over-

zicht nodig, van hetgeen zich in
Zandvoort afspeelt. Een antwoord
op vragen als: wie gebruikt welke
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De gemeente houdt momenteel een enqête onder de gebruikers en 'aanbieders' van sociaal-culturele ruimtes.

• Wethouder Termes: „Herbezin-
ning is een logische stap".

ruimte, welke verplichtingen zijn er,

of, hoe verhoudt zich het aantal acti-

viteiten en bezoekers ten opzichte
van het aantal vierkante meters".
„De gemeente heeft een dubbele

functie in dit werkveld", zegt Ter-
mes. „Enerzijds is zij subsidiegever,
anderzijds is zij ook eigenares van
een hoop accommodaties. En als

huisbaas moet je rekening houden
met onderhoud en dergelijke. Vorig
jaar hebben we daarover de eerste
gegevens verzameld en ook nu zijn

we bezig bijvoorbeeld de bouwkun-
dige staat van gebouwen te onder-
zoeken. Omdat je dus subsidiegever
èn huisbaas bent, is het niet meer
dan logisch dat je bekijkt hoe de
beschikbare middelen zo efficiënt

mogelijk kunnen worden ingezet".

Of er problemen zijn rond het ge-

bruik of aanbod van accommoda-
ties, is op dit ogenblik niet duidelijk.

„Dat zijn we nu juist aan het onder-
zoeken", aldus de wethouder. „Juist
diarom hebben we het Ondersteu-
ningsinstituut opdracht gegeven om
een enquête te houden onder alle

gebruikers en aanbieders van ruim-
ten. In feite kun je nu dus niet zeg-

gen dat er problemen zijn. Maar in
deze sector wordt wel steeds meer
onderkend, dat de organisaties wat
bedrijfsvoering en efficiëntie betreft
aan bepaalde criteria moeten vol-

doen".

„Daarnaast is duidelijk dat met
het veranderen van de samenleving
èn dus de maatschappelijke vraag-
stukken, ook het beleid ten aanzien
van die vraagstukken aangepast
dient te worden. Het sociaal-cultu-

reel aanbod is daaraan onderhevig.
Herbezinning is dus een logische
stap". Een enquête is daarbij nood-
zakelijk, aldus Termes. „Het zou
niet goed zijn om zomaar zonder ge-

gevens, zonder dat je dus weet waar
eventuele knelpunten zitten, een
nieuw beleid te bedenken. Dat zou
de burger ook niet accepteren".

„We hebben nog niet zo lang gele-

den de discussie gehad over centrale
huisvesting voor het ouderenwerk.
Bij je overwegingen moet je ook kij-

ken naar de situatie waarin andere
organisaties werken. Sommigen bij-

voorbeeld hebben ons laten weten,
dat zij graag zouden uitbreiden. Ho-
pelijk zorgt deze enquête voor gege-
vens, op grond waarvan je kunt be-

palen, of het realiseren van een cen-
trale accommodatie verantwoord is.

Uitbreiding van het aanbod aan ac-

commodaties heeft pas zin, als je -

voorzover dat mogelijk is - in kaart
hebt gebracht hoe de behoefte aan
deze accommodaties er nu en in de
toekomst uit ziet. Vandaar deze en-

quête onder alle betrokkenen".

De enquête loopt officieel tot 18

mei. Termes sluit echter niet uit dat
een enkele instelling per abuis geen
enquêteformulier heeft ontvangen.
Zij kan contact opnemen met de he-

ren Post of Van Koutrik van het On-
dersteuningsinstituut. In dat geval
zal er rekening gehouden worden
met vertraging in het terugsturen
van het formulier.

structuurschets
De resultaten zullen aan de ge-

meenteraad aangeboden worden, zo-

dat deze de prioriteiten kan bepalen.
„Ik kan natuurlijk niet op de besluit-

vorming vooruit lopen", zegt Ter-
mes. „Maar het uiteindelijke besluit
is afhankelijk van allerlei factoren,

zoals het beschikbare geld en het
belang dat je aan een onderwerp
hecht. Maar ook van zaken als de
gevolgen van schaalvergroting in het
onderwijs. Of bijvoorbeeld de bin-

nenkort te verschijnen Structuur-
schets, waarin - vanuit de invals-

hoek van ruimtelijke ordening - de
meest gewenste inrichting van
Zandvoort wordt aangegeven. We
zoeken vanzelfsprekend naar de
beste oplossing voor iedereen. Maar
ook de gemeente Zandvoort heeft

haar beperkingen, waardoor herfor-

mulering van beleid noodzakelijk is

geworden. Daarom is dit onderzoek
zo belangrijk".

Nieuw Unicum start

5 juni met nieuwbouw
ZANDVOORT - Nieuw Uhi-

cum viert op 5 juni groot feest.

Die datum zal het officiële

startsein gegeven worden voor
de nieuwbouw op dit wooncen-
crum voor lichamelijk gehan-
dicapten aan de Zandvoortse-
laan. De voorbereidingen daar-
van namen in totaal zo'n acht
jaar in beslag. Het uiteindelij-

ke doel van de nieuwbouw is,

de woonomstandigheden van
de bewoners verder te verbete-
ren.

Met de nieuwbouw zijn miljoenen
gemoeid, een van de belangrijkste
redenen waarom de voorbereidin-
gen zoveel tijd in beslag hebben ge-

nomen. Vooral de briefwisseling
met de Rijksoverheid, over wat wel
of niet nodig is, werd op den duur
bijzonder uitgebreid. Maar aan de
plannen die hiermee gerealiseerd
kunnen worden, wordt grote waarde
gehecht. Zowel door directie als

door bewoners. Voor hen betekent
realisering van de nieuwbouw een
grote stap naar meer privacy en klei-

nere groepen. Dat vergt uiteraard
meer ruimte, een van de redenen dat
het totaal aantal gehandicapten op
Nieuw Unicum deze jaren iets terug
zal lopen.

Boekje
In feite starten de werkzaamhe-

den op 5 juni met de sloop van een
gebouw. Waarschijnlijk wordt dat
de voormalige Sternen- en Plevie-

renvleugel achter het hoofdgebouw
Deze 'vleugels' zijn al enkele maan-
den ondergebracht m een tijdelijk

onderkomen. Burgemeester Van
der Heijden is voor deze feestelijk-

heid uitgenodigd De schaker Hans

Bohm geeft deze ochtend een confe-

rence.
Ter gelegenheid van de start geeft

Nieuw Unicum een geschiedenis-
boekje uit, onder de titel Tweeslag,
over de jaren veertig tot en met he-
den. Het boekje is geschreven door
de journalist Wim Klinkenberg, en
een overzicht van het maatschappe-
lijk beleid, van de hand van direc-

teur Pieter Burggraaf.

Reddingsboot doet

voor niets mee
aan zoekactie
ZANDVOORT - De Zandvoortse

reddingsboot van de KNRM is zon-
dag voor niets m actie gekomen. Om
negen uur 's avonds ontving een
Pools schip ten hoogte van IJmui-
den het SOS bericht 'May Day my
ship is sinkmg' De kustwacht van
IJmuiden werd ingelicht waarna een
zoekactie werd gestart. Aan de zoek-
actie heeft ook de Zandvoortse red-

dingsboot meegedaan

Het Zandvoortse reddingsstation
werd om kwart over negen gealar-

meerd Na een kleme tien minuten
kon de zoekactie op zee gestart wor-
den. Omdat het bericht serieus werd
genomen, deed ook een helicopter
van de Koninklijke Marine mee aan
de zoekactie In totaal deden acht
reddingsboten van de reddingsmaat-
schappij aan de actie mee. Een ge-

bied van Den Helder tot aan Hoek
van Holland werd echter zonder re-

sultaat afgezocht Om middernacht
staakten de betrokkenen de actie

Waarschijnlijk ging het om een
grap.

die krant moet ik hebben
Omclat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal f 16.00 D half jaar ƒ29,00 Djaar ƒ52,1

' Voor postabonnees gelden andere tarieven

l kunt uw abonnement ook teletomsdi aan ons

opgeven. 020-668 13 00

Stuur de/e bon in een open en\ elop naar

Weekmedia, Antuooidnummer 10051, 1000 PA

. Amsterdam l' hoelt geen post/egel te plakken 710371 017003U
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FAMILIEBERICHTEN

Opa en oma Doesburg
zijn er trots op dat hun vierde kleinkind op donderdag
7 mei is geboren:

Dennis Tristan Wenceslaus

Hij is het broertje van OImo en zoon van
Linda Doesburg en Frank Rupert

Voor de hartelijke blijken van medeleven en belangstel-

ling ons betoond na het overlijden van onze zorgzame
vader en grootvader

Jan Brand

betuigen wij U onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, mei 1992

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en fijne opa

Gerrit Nijkamp

betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
C. A. Nijkamp-Paap

Zandvoort, mei 1992

Hoera, zaterdag 16 mei wordt

Liesbeth 40 jaarl
Van harte gefeliciteerd.

Constant, Marlo en Wouter

Dit ding wordt
52 jaar!

Van harte beterschap

Je vrienden

.

De gemeente Zandvoort is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe

Gemeenteglds. Alle verenigingen, instellingen en organisaties die in de

huidige gids vermeld staan worden verzocht om de gegevens in de gids te

controleren. Eventuele wijzigingen kunnen t/m vrijdag 29 mei 1992 aan het

bureau Voorlichting van de gemeente doorgegeven worden.

Staat u niet vermeld In de huidige Gemeentegids, maar wilt u wel vermeld

worden in de gids van 1 992 dan kunt u de gegevens t/m vrijdag 29 mei 1992
eveneens sturen naar het bureau Voorlichting.

Voor gegevens of wijzigingen die na 29 mei 1992 binnenkomen kan niet

worden Ingestaan voor een juiste vermelding in de nieuwe Gemeentegids.

Voor nadere informatie en opgave van gegevens en wijzigingen: gemeente
Zandvoort, bureau Voorlichting & P.R., Swaluëstraat 2, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort, telefoonnummer 02507-61492.

14 mei 1992

emm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

'Voor leden komt beschikbaar:

1. Keesomstraat 501, huur ƒ667,69 per maand (excl. stookkosten)

4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten

minste bestaande uit 2 personen.

Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.180,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien

van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12 00 uur in het

gevelkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

RUILRUBRIEK
1. 4-kamerflatwoning, Lorentzstraat, huur ƒ656,56 per maand (excl.

stookkosten). '

Gevraagd: ééngezinswoning.

2. 4-kamerééngezinswoning, v. Lennepweg, gerenoveerd met CV., huur

ƒ 403,21 per maand (excl. stookkosten).

Gevraagd: grotere ééngezinswoning, omgeving Zandvoort-Noord.

3. 2-kamerflatwoning, Zeestraat, begane grond met groot balkon, huur

ƒ 607,57 per maand (excl. stookkosten).

Gevraagd: ééngezinswoning. Niet in Nw.Noord

4. 4-kamerflatwoning, Lorentzstraat 1e flat, huur ƒ683,08 per maand
(excl. stookkosten)
Gevraagd: 3- of 4-kamerééngezinswoning. Niet in Noord.

5. 2-kamerappartement, Bentveld, 2 balkons, huur ƒ 463,82 per maand
(excl. stookkosten)
Gevraagd: 3-kamerwoning.

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en

geboortedatum uiterlijk op 31 mei a.s. bij EMM.

ummmi
e x¥VS£é&!.
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MENINGEN
De rubriek meningen staat open vooruw reacties. Stuur uw briefnaar de redactie

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan

het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Spoorbrug opgeblazen om
deportaties te verhinderen
De heer Keimpema reageert op het
verslag van de Dodenherdenking dit

jaar, vorige week in het Zandvoorts
Nieuwsblad Hij wijst erop dat som-
mige Nederlanders in de Tweede We-
reldoorlog wel degelijk hebben gepro-
beerd, deportaties van Joden te voor-

komen.

Uw artikel over de Dodenherden-
king 4 mei te Zandvoort, waarin vol-

gens u een indrukwekkende decla-

matie werd gehouden over het af-

voeren van Joden naar concentratie-
kampen, wat door niemand werd te-

gengehouden. 'Niemand heeft de
wissel omgelegd, terug naar het le-

ven. Niemand heeft de rails kromge-
bogen'.
Of een spoorbrug opgeblazen? Bo-

venstaande klopt niet. Op 15 april

1945 werden vijfentwintig verzet-

strijders uit de gevangenis Wete-
ringschans te Amsterdam opge-
haald. De vrachtwagen waarin deze
jongens richting Sint Pancras ver-

voerd werden, stopte onderweg twee
maal. De eerste keer werden er twee

doodgeschoten, tijdens de volgende
stop nog eens drie jongens. In Sint
Pancras werden twintig jongens
doodgeschoten. Vrienden van mij,

plus mijn jongste broer Leen, 18 jaar
oud. De reden van deze slachtpartij

was het volgende. Een dag ervoor
had men een spoorbrugje opgebla-
zen te Sint Pancras.
Diep respect heb ik voor onze Ne-

derlandse landgenoten die daadwer-
kelijk onze Joodse landgenoten met
gevaar voor eigen leven bij hen thuis
lieten onderduiken. Menig Neder-
lander die Joodse landgenoten hielp,

heeft dat met de dood moeten beko-
pen.
Ere wie ere toekomt. Deze mensen

zitten niet op een compliment of een
bedankje te wachten. Maar zij be-
taalden wel de hoogste prijs: zij ga-

/ven hun leven.

Oud-verzetsstrijders voelen zich
zeer betrokken bij artikelen over do-
denherdenking. Ik had vandaag
mijn vriend uit de plaats Kollum
aan de telefoon. Hij zei mij: 'Ik heb
van de week een zekere 'X' ontmoet,
die liep voorover van de onderschei-
dingen wegens verzet in de oorlog'.

Ik heb toen tegen mijn vriend ge-

zegd: 'Jongen, wij behoorden tot het
klootjesvolk. De grote Engelse dich-

ter William Shakespeare heeft nog
eens gezegd: De Moor heeft zijn

werk gedaan. De Moor kan gaan'.

A.P. Keimpema
België

| Weekenddiensten ]
Weekend: 16/17 mei 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en_van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-

ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van dé belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.

Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

| Kerkdiensten ]
16/17 mei 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. Selms,
vlootpredikant uit Haarlem, met
medew. van Hervormd Kerkkoor.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mevr. E. van de
Vate, uit Kampen.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. G. Coupe-
rus, uit Amsterdam.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-
nieviering

Zondag 10.30 uur: woord/commu-
nieviering, mevr. A. Beijnes/dhr. v.d.

Smaal
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Rongen, L.

Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

023-244553.

Circuit start direct met nieuwbouw
ZANDVOORT - Op het Zand-

voortse circuit is begonnen
met debouw van een technisch
centrum, een investering van
ongeveer een half miljoen. De
Stichting Exploitatie Circuit
Park gaf opdracht tot de werk-
zaamheden, zodra de Zand-
voortse gemeenteraad ak-
koord ging met het twintigjarig
erfpachtcontract.

'De eerste stap in een vergaande
evolutie van het Circuit Park Zand-
voort'. Zo noemt de circuitdirectie

de opdracht voor het 'TC-gebouw',
voor de technische keuringen, plus
enkele publieksfaciliteiten. De plan-
nen die voor de komende jaren op
stapel staan, behelsen het verlengen
en - gedeeltelijk - verleggen van het
bestaande circuit, de bouw van een
nieuw complex van boxen, ontvan-
struimten, tribunes en een diensten-
centrum. Hiermee is een investering
van 7 a 9 miljoen gulden gemoeid.
Op het circuit heerst een juich-

-stemming na het besluit van de
Zandvoortse gemeenteraad. 'Nu de
toekomst van het circuit gegaran-
deerd is, kan het circuit de harde
garanties geven die nodig zijn bij het
vinden van partners voor de ver-

schillende projecten'. Vermoed
wordt, dat deze ontwikkelingen een
belangrijke stap vooruit betekenen
voor het verkrijgen van de A-status
als internationale sportaccommoda-
tie. Daarover zou in de tweede helft

van dit jaar uitsluitsel kunnen ko-
men. Naar verwachting wordt name-
lijk het - hiervoor benodigde - Plan
van Aanpak nog voor het zomer-re-
ces van de Tweede Kamer aan de
betrokken bewindvoerders kan wor-
den aangeboden. De provincie is mo-

menteel nog bezig met het opstellen
van het plan.

Circuitdirecteur Hans Ernst was
erg blij met de uitkomst van de
raadsvergadering. „Hiermee is een
eind gekomen aan de onzekere situ-

atie waarin het circuit zich lange tijd

heeft bevonden. De Nederlandse au-
torensport maakt een zeer positieve
ontwikkeling door. De belangstel-
ling van het publiek, media en deel-

nemers neemt nog steeds toe. En
dan is het funest dat je met een
huurcontract zit dat per jaar door de
gemeente kan worden opgezegd. Je
kunt dan onmogelijk plannen ma-
ken voor de lange termijn en investe-
ringen komen op de tocht te staan".

Eigen koers
Met het twintigjarig pachtcon-

tract ziet Ernst de toekomst uiter-

aard hoopvol tegemoet: „Het circuit
draait als onderneming goed. Dat be-
tekent dat we veel steviger op onze
benen staan en een eigen koers kun-
nen varen. De afgelopen driejaar is

bijvoorbeeld, ondanks de onzeker-
heid, al drie miljoen gulden in het
circuit geïnvesteerd. Die positieve
lijn kunnen we nu versneld door-
trekken. Want onze relaties weten
nu, dat we in het jaar 2010 nog steeds
in Zandvoort te vinden zijn".

Circuitdirecteur
Hans Ernst:

„Onze relaties

weten nu, dat we
in het jaar 2010
nog steeds in

Zandvoort te

vinden zijn".

(Archieffoto

Weekmedia)
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Zakelijk Bekeken

Color Kids
ZANDVOORT - Foto Focus, Halte-

straat 37, start aanstaande zaterdag
haar vijfde seizoen met een kleurpla-
tenactie voor kinderen van 4 tot 10

jaar. Tussen is half één en half twee
's middags zal een - verklede - 'Ko-

dak Color Kid' voor de deur kleur-

platen uitreiken. Daarmee zijn aller-

lei prijsjes te winnen, zoals Lego-s-

peelgoed, ouderwetse miniatuurau-
tootjes, Color Kids poppetjes en ca-

mera's voor eenmalig gebruik. De
prijzen worden voor 23 mei uitge-

reikt.

'Open huis'

Rinko Zandvoort
ZANDVOORT - Rinko Zandvoort,

Curiestraat 10, houdt van 15 tot en
met 23 mei dagelijks 'open huis'.

Rinko verkoopt Renault, nieuw plus
Top Occasions. Komende week wor-
den 'alle registers opengetrokken',
volgens de directie. Want: 'Als een
Zandvoorts Autobedrijf meer aan-
dacht wil trekken dan ons beroemde
circuit, dan moet het van goede hui-

ze komen'. Beloofd worden: drank-
jes, hapjes, veel cadeau's plus aller-

lei aanbiedingen. Geopend van 9 tot

6 uur.

Kunstzwemmen
ZANDVOORT - Negen kunst-

zwemverenigingen uit de zwem-
kring Noord-Holland gaan de strijd

met elkaar aan in de laatste wed-
strijd van de Verenigings-competitie
van Noord- Holland. De wedstrijden,
waaronder andere de Zandvoortse
Zeeschuimers aan meedoen, worden
gehouden in Zwembad de Kloet te
Grootebroek.
Maar liefst 180 kunstzwemsters

van zes verschillende niveau's zullen
voor hun vereniging proberen win-
nende punten te scoren. Alle kunst-
zwemsters zullen voor jurypanels
vier verplichte kunstzwemfiguren
uitvoeren, waarvoor zij punten ont-
vangen. Deelnemende verenigingen
zijn: Alliance Zaandam, DWT Haar-
lem, De Spetters Heiloo, WZ & PC
Purmerend, Oude Veer Breezand,
Oeza Heemskerk, HPC Heemstede,
Zwepho Hem en De Zeeschuimers
Zandvoort.

(ADVERTENTIE)
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B Burgerlijke stand j
Periode: 28/4 - ll/5/'92

Gehuwd:
Schinning, Petrus Gerardus en Ste-

vens, Maria Cathdrina
Bakker, Ronald Peter en Adams,
Nelly

Geboren:

Suzanne, dochter van: Scholtenlo,
Pieter en De Muinck, Regina Caroli-

na
Laura, dochter van: Van den Heuvel,
Roel en De Jong, Brigitte

Tim, zoon van: Scheffer, Norman
Sander en Snoek, Petronella
Peer, zoon van: Van Tetterode, Jan
Roland en Wever, Ria
Robert Charles Louis Nikolaas,
zoon van: Kramer, Karel Jan Niko-
laas en Bolwerk, Milcah
Sam, zoon van: De Kluijver, René en
Bluijs, Mandy Victoria
Kimberley Simone, dochter van:
Kemmer, Jacobus Simon Maria en
Prins, Marianne Louise Wilhelmina

Overleden:

Van Beek, Willem, oud 69 jaar
Van Koningsbruggen geb. Van Leeu-
wen, Alijda Cornelia, oud 84 jaar.
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JFK
DAGELIJKS OM
20.00 uur
vanaf 12 jaar

KAARTEN
ƒ 17,50

FIEVEL IN HET WILDE WESTEN DAGELIJKS OM 13.30 en
15.30 UUR OP ZATERDAG 16 mei ALLEEN OM 16.30 uur '

'

alle leeftijden

Kaarten tot 12 jaar/ 9,00
Volwassenen ƒ12,50

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij

McDonalds (hamburger, patat en frisdrank) voor
maar ƒ12,50 p.p. minimaal 6 personen.

Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535 *,

Achter de schermen

Andries Filmer

'Meedenken over ontwikkelingen
9

In de rubriek 'Achter de
Schermen' deze week Andries
Filmer, horeca-ondernemer
en bestuurslid OVZ.

ZANDVOORT - „Je kunt be-
ter vooraf meedenken, dan ach-
teraf kritiek leveren". Daarvan
is Andries Filmer, samen met
zijn broer Jan eigenaar van
Café Neuf, overtuigd. Mede
daarom heeft hij indertijd 'ja'

gezegd, op de vraag of hij be-
stuurslid wilde worden van On-
dernemers Vereniging Zand-
voort. Een belangrijke taak van
de ondernemers, maar ook van
de gemeente, is volgens hem
kwaliteitsverbetering van de
kustplaats. Dat geldt ook voor
zijn eigen vakgebied, de horeca.

door Joan Kurpershoek

ANDRIES FILMER wilde nau-
wer betrokken zijn bij be-

paalde ontwikkelingen in
Zandvoort. Daarnaast erger-

de hij zich over de onduidelijkheid
over veranderingen in het dorp, öf
het ontbreken daarvan. „Daardoor
hoorje veel ondernemers afgeven op
de gemeente, terwijl zij niet precies
weten wat er aan de hand is". OVZ is

een middel om duidelijkheid te

scheppen. „En je wilt vooraf mee-
denken, niet als het in feite al te laat

Uitleggen
Dat laatste raadt hij elke onderne-

mer aan, al heeft menigeen geen tijd

voor een actieve rol bij OVZ. „Als je

60 of 70 uur per week voor je eigen
bedrijf bezig bent, gaat dat moei-
lijk". Dat geldt ook voor de meeste
bestuursleden, maar toch zijn zij

druk bezig voor hun leden. Ook al

komt dat niet altijd over, aldus An-
dries Filmer. „Bij een aantal leden is

het te weinig bekend wat de vereni-

ging doet. Er is te weinig publiciteit

omheen, waardoor ik herhaaldelijk
aan mensen moet uitleggen waar
OVZ allemaal mee bezig is. Want 'ze

horen er nooit iets van".
Voor Filmer staat 'kwaliteit' in on-

dernemersland bovenaan. Wat dat
betreft moet er nog een hoop gebeu-
ren in Zandvoort. Hij zelf stoort zich

nogal aan het grote aantal snack-
bars. Over de horecasector zegt hij:

„Ook in die sector zou ik graag ver-

betering zien. We barsten in deze
gemeente van de horeca, maar
slechts een paar bedrijven bieden
kwaliteit. Als de toerist net bij de
verkeerde binnenstapt, laat je als

Zandvoort geen beste indruk ach-

ter".

Sluitingstijden
„Als je zorgt dat je 's zomers ruim

voldoende personeel hebt, kun je

veel klanten 's winters terug ver-

wachten. Daardoor verleng je dus
eigenlijk je seizoen. En wat je in de
zomer - door die extra kosten - in-

boet, kun je 's winters weer terugver-
dienen".
„We krijgen ook wel eens het ver-

wijt dat het aanbod niet voldoet aan
wat men verwacht van een bad-
plaats. Bijvoorbeeld dat er geen dis-

cotheek is voor mensen tussen 25 en
35 jaar. En dat klopt ook wel. Soms
schaam ik me er wel -eens voor: je

wilt wel een badplaats van allure

zijn, maar als onze klanten rond één
uur vragen of er voor hen een aardi-

ge discotheek is, dan kun je hen bij-

na nergens heen sturen. Maar: bij

een verblijf in een badplaats hoort
een avondje disco".

„Het valt wel te verklaren. Een
discotheek voor een leeftijdsgroep

• Andries Filmer: „We barsten in deze gemeente van de horeca, maar
slechts een paar bedrijven bieden kwaliteit". Foto Bram stijnen

die pas na twaalf uur of half één 's

nachts naar de disco wil, is niet ren-

dabel te maken. Want met de huidi-

ge sluitingstijden moet iedereen om
drie uur al weer buiten staan. En er

is geen horecabedrijf dat in dik twee
uur per avond zijn boterham kan
verdienen".

Ouderen
Filmer is dan ook voorstander van

variabele sluitingstijden. „Dan
wordt 's nachts ook rustiger in het
dorp. Nu krijg je om drie uur hele
groepen tegelijk op straat. Als er dan
nog discotheken tot vijf uur open
zijn, vallen die groepen veel sneller

uiteen. Degenen die al langer van
plan waren om naar huis te gaan,
meestal de grootste groep, vertrek-
ken. De paar die nog wat willen drin-

ken, gaan een andere kant op. En dat
is beter voor de rust in de buurt".
Klachten zijn er ook wel over het

uitgaansleven voor ouderen, vanaf
vijftig jaar en ouder. Gezellige gele-

genheden, met 'levende' muziek
voor een dansje, zijn hier niet of nau-
welijks te vinden. Volgens Andries
omdat het niet rendabel kan zijn.

„Het bestedingspatroon van oude-
ren in het uitgaansleven ligt lager
dan bij jongeren. Als je tweehonderd
mensen hebt die ieder 15 gulden be-
steden, houd je niets over. Van de
3000 gulden omzet is een derde no-
dig voor de inkoop en een derde of

méér voor de muziek. Je houdt dus
maximaal duizend gulden over voor
personeel en alle andere lasten. Mis-
schien red je het als je zo continue
draait, maar de meeste ouderen
gaan hooguit een enkele keer uit in

de week".

Familie
Filmer komt uit een familie met

een hoop horeca-ervaring. Andries
zelf, nu 31, werkt al zo'n vijftien jaar

in deze sector. Op z'n zestiende hielp

hij al mee m het strandpaviljoen van
zijn vader, tent 11. Een aantal jaren
later nam hij - samen met zijn zes
jaar oudere broer Jan - het bedrijf

over. In 1987 maakten de twee de
overstap naar de Haltestraat, waar
nu zijn - zes jaar jóngere - broer Alex
de 'Scotch Inn' heeft. Andries en Jan
namen de Kousepael over, die ver-

bouwd en omgedoopt werd tot Café
Neuf. „Met twee gezinnen kun je

niet echt leven van een strandpavil-

joen", zo verklaart Andries. „En na
tien jaar hadden we het wel gezien.

Bovendien had mijn vader er al een
tijd op aangedrongen dat we eens
met de eigenaar van de Kousepael
zouden gaan praten. Daarna was het
binnen een maand bekeken".
' Omdat er 'kwaliteit' moest ko-
men, ging aan de opening een ingrij-

pende verbouwing vooraf: er kwam
een uniek Art d'Eco interieur. „We
vonden die stijl prachtig. We hadden
dat in Frankrijk gezien, in een thea-

ter, dat toevallig ook 'Neuf' heet. Ik
heb toen een paar vrienden van de
Rietveldacademie gevraagd of zij

een ontwerp wilden maken".

Surfplank
Café Neuf vierde in april het 5-ja-

rig bestaan. Andries heeft er zijn

draai beslist gevonden. „Ik vind het
werk heel erg leuk, omdat er zoveel
variatie in zit. Je hebt constant met
andere mensen te maken. En we
hebben het geluk dat het een goed
lopend bedrijf is, al steken we er

jaarlijks wel een flink bedrag in om
te verbouwen, we besteden veel aan-

dacht aan het interieur. Maar ik wil

wel stoppen met dit werk als ik rond
de veertig ben. Want het is slopend.
Je werkt vaak tot vier uur 's nachts,
met het schoonmaken erbij. En dat
terwijl de zaak om negen uur al weer
open is".

Toch wordt de beperkte vrije tijd

die hij overhoudt niet altijd thuis op
de bank doorgebracht. „Horeca-
-mensen gaan zelf het meest uit. Ik
vind het leuk om af en toe in Amster-
dam te gaan stappen. Ik vind dat een
wereldstad". Een van zijn hobby's is

surfen, maar de plank wordt tegen-
woordig wat minder tevoorschijn ge-

haald. „Het is toch een heel gedoe
om die iedere keer naar het strand te

slepen". Daarentegen brengt hij nu
af en toe een paar uur door achter
het schaakbord. Dat laatste heeft

ook zijn uitstraling op Café Neuf.
Daar worden regelmatig schaak-si-
multaanavonden gehouden, z~<als

onlangs met de bekende schaker
Hans Bohm.

Midzomernacht
. Daarnaast gaat er al jaren lang
heel wat vrije tijd zitten in de organi-

satie van het Midzomernacht- en het
Tropicanafestival. Waarbij hij veel

steun krijgt van Henk Vermeulen,
benadrukt Filmer. „De laatste twee
jaar kost het gelukkig wat minder
tijd, omdat we met een aantal colle-

ga's de taken verdelen. Maar ik wil

wel een misverstand uit de wereld
helpen, en dat is, dat we er aan zou-

den verdienen. Het ziet soms wel
zwart van de mensen, maar die beta-

len geen entree en zijn met verplicht

om een drankje te nemen".
„We houden echts mets over aan

de festivals. Ik had twee belangrijke
redenen om het aan te pakken: de
organisatie, wat ik leuk vind om te

doen, plus de naamsbekendheid van
onze zaak, waardoor het indirect

toch weer naar je toekomt", aldus de
ondernemer.
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Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.

Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Sierbestratingsbedrijf HESTRA

Henk Sebregts
Ruim 30 jaar een kei in

sierbestrating.

Tel. 023-293359
voor een vrijblijvende offerte.

Voor de doe het zelver
levering zand, grind,

(grind)tegels, klinkers

enz.
Showterrein aanwezig.

Oude Kruisweg 48, Cruquius.

STICHTING R.I.B.W. KENNEMERLAND,

AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN
Boulevard Paulus Loot 1 2042 AD ZANDVOORT
Tolaloon 02507-17452

De Stichting beheert beschermende woonvormen, die onder
meer gevestigd zijn te Zandvoort, Haarlem, IJmmden en
Beverwijk

Aan de bewoners die voor kortere of langere tijd in de huizen
verblijven wordt huisvesting en begeleiding geboden

Voor het Strandhotel te Zandvoort vragen wij een

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE (M/V)
op inval/oproepbasis ter vervanging bij vakantie en ziekte

Er wordt in wisselende diensten gewerkt

Aanstelling geschiedt volgens de CAO voor Dagverblijven en
Tehuizen voor Gehandicapten

Sollicitaties schriftelijk binnen 14 dagen te richten aan de
afdeling personeelszaken

Inlichtingen de heer W J v d Kolk, hoofd administratie, tel

02507-14941

Te huur:

EEN LOODS
Afm.: 16m x 9m

Prijs:

ƒ1300,- p.m.

Inl.

02507-17619

Uweg 1004
2133 ME HOOFDDORP

eyst
GLAS & SCHILDERWERKEN

> 02503
13515

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

ZOMERPLANTEN

ARTIESTENGALA NIGHT
Soc.

de Manege Zandvoort
heeft a.s. zaterdagavond weer een
grandioos programma, met div.

artiesten, live muziek en DJ's.

Dansen, sfeer en gezelligheid

Uitsluitend ongeb. mensen
vanaf 25 jaar

Corr. gekleed. Entree ƒ 1 5,-

Info: 16023

<9 «%*

(De (jutte. Toine

Voor gewoon, riant tafelen

Boul. Barnaart 14

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Maandag gesloten.

BETAALT U

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PR0DUKT

Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ 1 .92

Diesel ƒ 1 .06

SERVICESTATIONraid
(bij Palace Hotel)

altijd en overal, iedereen leest de krant

Knaller van een Open Huis bij Rinko Zandvoort:

Voor het echte
autospektakel hoeftu nou eens

niet naar hét circuit

Als je als Zandvoorts Autobedrijf meer aandacht wil

trekken dan ons beroemde circuit, moetje van goede

huize komen. Vandaar dat Rinko Zandvoort tijdens z'n

Open Huis werkelijk alle registers open trekt.

Van 15 t/m 23 mei kan de autoliefhebber zijn (of

haar) hart ophalen. Het begint al met het fantastische

kadootje bij binnenkomst. En dan die aanbiedingen!

En dan is er ook nog de Renault 19 Europa. Deze

auto biedt u een pakket aan sportieve extra's

tw.v. f 1.992,-. U betaalt hier slechts f525,- voor.

Gratis Pioneer radio

met afneembaar front

(bii aankoop
van een

.

J3. Renault CfioSolertVJ

De nieuwe Renault 19

(op 19 punten vernieuwd!) is

tijdens ons Open Huis uitgerust met een Gratis

Garantie Plus kontrakt: 3 jaar of 100.000 km volledige

garantie*.

Wat dacht u trouwens van de Clio Soleil? Deze

door z'n open dak extra zonnige uitvoering van de

Renault Clio is vanwege de feestelijkheden uitgerust

met 'n gratis Pioneer radio met afneembaar front

(KEH-5300). De enige die nu nog uw radio mee kan

nemen bent u zelf!

Tenslotte voor de luxe paardjes onder ons: de

Renault 21 Manager. Deze auto is voorzien van

elektrische zijruiten voor, centrale portiervergrendeling

met afstandsbediening en zeer chique bekleding.

O, voor we het vergeten: ook de Top Occasions

zijn tijdens ons Open Huis extra aantrekkelijk. U kunt

rekenen op een bijzonder scherp financieringsaanbod

en 12 maanden volledige garantie.

Snel naar het Open Huis van Rinko Zandvoort

dus, want daar gebeurt 't.

'Vraag naar de exacte voorwaarden

Openingstijden van

15 tot en met 23 mei:

dagelijks van 09.00-18.00 uur.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Telefoon 02507-13360.

Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

ELECTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES

ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGEN

TELEKOMMUNIKATIE INSTALLATIES

SANITAIRE INSTALLATIES

ONDERHOUDSVRIJE DAKBEDEKKING
Erkend

Unelo

_ . . I
Beveiligings

24-uur service T?f_ lnstallateur

De Lange totaalinstallateur
Aalsmeerderweg 527,

1437 EG Rozenburg (N.H.).

Telefoon 020-6533779 Fax: 020-6533975

SPECTRA
• vraagt personeel
voor zijn afdelingen

INTERTOYS, SPORTPOINT
en huishoudelijke afd.

Leeftijd 1 8-20 jaar.

SPEGTRf^
Dit weekend:

Fraise-Schnitt 9,25
(slagroom met aardbeien)

Vloerwit van de molen
400 gram _
van 1,55 voor I jJU

-Gekte ^Bakker ^Balk
HOGEWEG 28. TEL. 12989

RENAULT
GEEFT JE
LEVEN KLEUR

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

RKB4DE
VRHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04
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• Deze mislukte aanval van Casino/ZVM levert HCV balbezit op, ondanks inspanningen van de Zandvoortse aanvallers.

Gebrek aan concentratie breekt

ploegen van Casino/ZVM op
ZANDVOORT - Voor de teams van Casino/ZVM staat niets

meer op het spel en dat is te merken. De ploegen hebben moeite
met de concentratie.
De Zandvoortse heren leden een nipte 15-16 nederlaag tegen
HCV en ook de dames gingen onderuit. Overbos speelde Casino-
ZVM, met gemotiveerd handbal, naar een 13-6 nederlaag.

Vooral in de eerste helft kwamen
de mannen van Casino-ZVM niet tot

aanvaardbaar handbal. „Ik denk dat
de uitstekende oefenwedstrijd, die

we tegen De Blinkert speelden, nog
nawerkte. We waren in de eerste
helft nog niet bij deze wedstrijd,"
stelde coach Joost Berkhout. In de
eerste helft profiteerdeHCV van het
matige spel van de Zandvoorters
door een 3-7 voorsprong te nemen.
In de tweede helft lieten de Zand-

voorters evenwel zien waartoe zij in

staat zijn. Met prima handbal werd
de achtervolging ingezet. Het zeker
niet slechte HCV hield echter de
marge van vier doelpunten tot ver in

de tweede helft vast. In de slotfase

Duitse toerwagens
in één-uursrace
ZANDVOORT - Voor zondag
staan er races op het program-
ma van Circuit Park Zand-
voort. Vooral de strijd om de
Duitse Toerwagen Cup en de
één-uursrace Produktiewa-
gens beloven veel spanning te

geven.

In de eerste races van dit nog jon-

ge raceseizoen kon het publiek al

genieten van het optreden van de
Koni-produktiewagens. Nu zullen
de populiare 1.4- tot 2-liter één uur
lang alles uit de kast halen om de
overwinning te pakken. De spanning
zal enorm groot zijn, want veel klas-

se verschil is er niet tussen de teams
van Alfa Romeo, Nissan of BMW.

De Duitse Toerwagen Cup staat
ook altijd garant voor veel spekta-
kel. In twee klassen, onder en boven
2000 cc, nemen getalenteerde Duitse
coureurs het tegen elkaar op in een
wedstrijd over dertig ronden.

De zeventiende mei staat in het
teken van de showroomraces. Zo
wordt de racedag geopend door de
Squadra Bianca rijders en zal er on-
getwijfeld ook een stevig duel ont-

staan in de Citroen AX- en Samson
Renault Elf Clio Cup. Ook de lief-

hebbers van de formulewagens ko-
men op het Circuit Park Zandvoort
aan hun trekken. De Formule Ford
1600 race gaat over twintig ronden.

De races beginnen zondag om één
uur en rond zes uur valt de zwart-wit
geblokte vlag voor het laatst. De toe-

gangsprijzen bedragen vijfendertig

gulden voor het rennerskwartier en
vijftien gulden voor de duinen en
tribune. De toegangsprijs voor uit-

sluitend de zaterdagtrainingen be-

draagt vijftien gulden.

Casino-ZVM neemt
lichtinstallatie

in gebruik
ZANDVOORT - Handbalvereni-

ging Casino/ZVM neemt zaterdag-
avond de nieuwe lichtinstallatie offi-

cieel in gebruik.
Op de velden in het voormalige

circuitgebied hebben vele vrijwilli-

gers van de handbalvereniging er
voor gezorgd dat deze lichtinstalla-
tie van de grond kwam. De inge-
bruikname staat gepland om negen
uur.

kroop Casino-ZVM echter naderbij
tot 15-16. Hadden de Zandvoorters
een break-out vlak voor het eindsig-

naal goed weten uit te voeren dan
had er nog een gelijkspel ingezeten,
maar het lukte niet.

„Duurt de wedstrijd vijf minuten
langer dan winnen we nog," vond
Joost Berkhout. „We Speelden in de
eerste helft te mat, maar ik ben ont-

zettend tevreden over het spel in de
tweede helft en ook over het ver-

toonde handbal in het afgelopen sei-

zoen. Met deze groep moet er vol-

gend jaar meer in zitten, zowel in de
zaal als op het veld."

Dames
Casino-ZVM moest tegen Overbos

aantreden op een grasveld maar dat
is geen excuus voor de nederlaag.
„We speelden gewoon een slechte
wedstrijd, we waren niet fel genoeg,"
aldus coach Els Dijkstra. „We heb-

ben een aantal blessures en boven-
dien staat er niets meer op het spel."

Ook de dames kunnen de neder-
laag toeschrijven aan een zeer slech-
te eerste helft. In die eerste helft

bouwde Overbos een 7-1 voorsprong
op. De Zandvoortsen vonden dat
toch wat te gortig en kwamen met
meer inzet voor de dag in de tweede
helft. Door het overgaan op een vier-

twee verdediging werd Overbos nu
beter opgevangen. Aanvallend heeft
vooral de uit de jeugd ingepaste Da-
niélle Peet zich goed ontwikkeld in
het Zandvoortse team. Zij scoorde
via een paar break-outs. Daardoor
bleef de nederlaag enigszins be-
perkt, 13-7.

Doelpunten Casino-ZVM heren:
Guido Weidema 5, Erwin Spruit 2,

Menno Trouw 2, Jan van Duijn 2,

Hans Mol 2, Richard Vos 1, Ronald
Vos 1.

Dames: Mariëlle Peet 2, Elly von
Stein 2, Margreet Sterrenburg 2.

Felle strijd bij 22e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi

HB Beveiliging stelt kandidatuur
voor hoge eindklassering toernooi
ZANDVOORT - Het 22e Zand-
voortmeeuwen zaalvoetbal-
toernooi is in volle gang en
over het geheel genomen
wordt er fel maar sportief om
de punten gestreden. De wed-
strijden worden vrij goed be-
zocht en ook de komende week
staan er een paar spannende
wedstrijden op het program-
ma.

Veel kan er nog niet gemeld wor-
den over het verloop van de strijd.

Een paar opvallende resultaten wa-
ren er wel. Zo stelde in 1 AHB Bevei-
liging haar kandidatuur voor een
hoge klassering. Met gemak werd
gewonnen van Sam Sam met 6-3 en
van Winter met 5-2. Winter verloor
ook nog van Play In met 4-2 en is dus
aardig achterop geraakt.
In I A gaat Auto Versteege met

twee zeges aan kop. Eerst werd met
5-0 gewonnen van DVS en vervol-

gens ging Kalmthout met 3-1 ten on-
der. Kalmthout verloor eveneens
van Snoeks (3-2) en zal het dus moei-
lijk krijgen zich te kwalificeren voor
een plaats in de kruisfinales. Opval-
lend was nog de ruime 7-3 zege van
Hindstore op Cor Smit.

Snackbar Henri haalde in 2 A be-

hoorlijk uit door Gratema met 6-2

weg te spelen. Ook Broekenboerde-
rij en REA boekten overwinningen.
Met twee nederlagen kan Café Neuf
als uitgeschakeld worden be-

schouwd in 2 B. Establo won met 2-0

en Trefpunt zegevierde met 4-0.

Trefpunt was overigens kansloos te-

gen Fred Hehl, 7-1. Luiten BV en
Van Riet zorgden eveneens voor

winstpartijen. Jaap Bloem/HB gaf
een visitekaartje af bij de veteranen.
Sekura werd met 8-3 opgerold enNN
werd met 5-3 geklopt. Café De Kater
beschikt over een goed team gezien
de 8-4 zege op NN. In de recreanten
klasse behaalden Rabbel Boys, Bak-
kerij Paap, Lammers en Deutsz
MWM overwinningen. Lammers en
Deutz MWM kamen vervolgens on-
derling tot een 3-3 gelijkspel.

Programma voor de komende week:

Donderdag: 18.45 uur Van Riet - Studio aan
Zee, 19 30 uur Banana's - Niveau Offset,
20.15 uur Weber's - Bakkery Paap, 21.00 uur
Tum Tum - Broekenboerderij, 21.45 uur Big
Mouse - Hindstore, 22 30 uur Café de Kater -

Sensemülia.

Vrijdag: 18.45 uur Establo • Trefpunt, 19 30
uur Sekura - NN, 20 15 uur Repropartners -

Deutz MWM, 21.00 uur Snackbar Henri -

Bad Zuid, 21.45 uur DVS'85 - Kalmthout,
22.30 uur Sam Sam - Aannemer Winter.

Zaterdag: 10.00 uur Nihot Take Five - We-
ber's, 10.45 uur Café Neuf - Luiten bv, 11.30

uur Big Mouse - Cor Smit, 12 15 uur Sabra -

Lammers, 13.00 uur Nachtwacht - Tum
Tum, 13.45 Play In - HB Beveiliging, 14 30
uur Imex - Banana's, 15.15 uur V.d. Heuvel -

Gratema, 16.00 uur Plavuizen - Café de Ka-
ter, 16 45 uur De Kater vet - Jaap
Bloem/HB, 17.30 uur Snoeks • Auto Verstee-
ge.

Maandag: 18.45 uur Café Bluijs - Studio aan
Zee, 19.30 uur Rabbel Boys - Bakkerij Paap,
20 15 uur REA - Broekenboerderij, 21.00 uur
Radio Stiphout - Sensemilha, 2 1.45 uur Fred
HehZ - Van Riet, 22 30 uur Hindstore - Pim
Janssen.

Dinsdag: 18.45 uur Luiten bv - Trefpunt,
19.30 uur Sabra - Weber's, 20.15 uur
V.d.Heuvel - Tum Tum, 21 00 uur d'Anvers -

Niveau Offset, 21.45 uur Snoeks - Cor Smit,
22 30 uur Play In - de Kater

Woensdag: 18.45 uur Jaap Bloem/HB - Imex,
19.30 uur Auto Versteege - Big Mouse, 20 15
uur Lammers - Nihot Take Five, 21.00 uur
Café Neuf - Studio aan zee, 21.45 uur Grate-
ma - Nachtwacht, 22.30 uur HB - Plavuizen

Groepsnummer Zeeschuimers
levert een mooie eerste plaats op
ZANDVOORT - Afgelopen za-
terdag hebben de Zandvoortse
kunstzwemsters in Haarlem
een uitstekende prestatie gele-
verd. De leden van de Zee-
schuimers scoorden erg hoog
en eindigde veelal in de top van
het eindklassement. Het
groepsnummer in de categorie
boven dertien jaar leverde een
eerste plaats op.

Aan deze muziekwedstrijd, geor-

ganiseerd door de Haarlemse vere-

niging DWT, deden Heemstede, Den
Haag, Zaandam, Veenendaal, Haar-
lem em Zandvoort mee. De vereni-

ging die de hoogste totaal score zou
behalen, kwam in het bezit van een
fraaie wisselbeker. De wedstrijd was
verdeeld in twee leeftijdscatego-

rieën, namelijk onder dertien jaar en
boven dertien jaar. In de leeftijdsca-

tegorie onder dertien jaar behaalde
Sandra Beugel met een mooie solo
een goede derde plaats. Ook het duet
van Natascha Bakker en Sandra
Beugel werd netjes uitgevoerd en
was eveneens goed voor een derde
plaats. Het groepsnummer, ge-

zwommen door Natascha Bakker,
Sandra Beugel, Minke Kortekaas,
Marjolein van der Meer, Monique
van der Werff en Wendy van der
Broek leverde ook 'brons' op.

Cats
In de categorie boven dertien jaar

stond Tamara van Rhee ingeschre-
ven met een solo. Zij behaalde met
haar uitvoering een vierde plaats.

Bij de duetten behaalden Ingrid

Kraaijenoord en Vivian Croes, met
een schitterende uitvoering, een
zeer fraaie tweede plaats. De Zee-
schuimers werden zelfs eerste met
het groepsnummer gezwommen op
de muziek van de musical 'Cats'. Dit
groepsnummer, gezwommen door
Ditte Valk, Ingrid Kraaijenoord, Vi-

vian Croes, Anouk Noordervliet, Syl-

via Mettes en Saskia Wester werd zo
goed uitgevoerd, dat de ploeg van
DZS voorbij werd gestreefd.

In het eindklassement werd DZS
uit Den Haag eerste, gevolgd door de
Zandvoortse Zeeschuimers. De der-

de plaats was voor Alliance uit Zaan-
dam. Het was een uiterst succesvol-
le dag voor de kunstzwemsters van
de Zeeschuimers. Inlichting over
kunstzwemmen kunnen via de tele-

foonnummers 16511 of 18049 verkre-
gen worden

Alleen Ton van Kempen behaalt met tweede plaats knap resultaat

Zandvoortsers stellen teleur op
schaaktoernooi van Chess Society
ZANDVOORT - Het door
Chess Society georganiseerde
Management Share Rapidtoer-
nooi is een overweldigend suc-
ces geworden. Maar liefst 85
schakers uit het hele land trok-
ken afgelopen zaterdag naar de
badplaats om aan het toernooi
deel te nemen. Winnaar van
het toernooi werd Vedder uit
Hilversum, terwijl Ton van
Kempen van de organiserende
vereniging de meest succesvol-
le Zandvoorter was. De meeste
Zandvoortse schakers stelden
echter teleur.

De eerste editie van dit toernooi
trok vorig jaar slechts veertig deel-

nemers en omdat zaterdag boven-
dien een concurrerend toernooi in

Haarlem werd georganiseerd, was
de enorme toeloop naar dit toernooi
zeker niet verwacht. „Met zo'n vijf-

tig tot zestig schakers waren we al

dik tevreden geweest," aldus voor-
zitter Hans Drost, die het toernooi
opende.
Een perfekte indeling zorgde er-

voor dat de dag zonder enige wan-
klank verliep. In de veertien groe-

pen van zes spelers werd volop strijd

geleverd voor een eerste prijs van
vijftig gulden, een tweede prijs van
dertig gulden en een derde prijs van
twintig gulden.

Knap resultaat
In de hoofdgroep werd gewonnen

door Vedder uit Hilversum met een
honderd procent score van vijf pun-
ten uit vijf partijen. Chris de Saeg-
her uit Zaandam, winnaar van vorig
jaar, volgde op de tweede plaats met
3,5 punt. Met een score van nul uit 5

stelde favoriet Van de Klashorst
enigszins teleur in deze groep. Dat
gold ook voor Chess-speler Ben de
Vries, die in de tweede groep tot een-

zelfde score kwam. Zandvoorter
Louis Dambrink kon in de vierde
groep eveneens geen potten breken
en eindigde met slechts 1 punt op de
vijfde plaats.

Het grootste Zandvoortse succes
werd geboekt in groep vijf door Ton
van Kempen van Chess Society. In
een zeer gelijkwaardige groep wist

de Zandvoorter beslag te leggen op
de tweede plaats hetgeen zonder
meer een knap resultaat was. In
groep zes kende Jack van Eyk een
voortvarende start van 1,5 uit 2. He-

laas ontmoette de sympathieke
Zandvoorter toen de man met de
hamer waardoor hij met drie nullen
op rij alsnog buiten de prijzen viel.

Geweld
In groep acht wist Dennis van der

Meijden beslag te leggen op een
fraaie gedeelde tweede plaats, ter-

wijl Ton Marqueme het in groep 11

helaas niet verder bracht dan 1 punt.
De laatste Zandvoortse deelnemer

Reserves van AS/4711
boeken overwinning
ZANDVOORT - In de tennis-
competitie blijft het reserve
team van AS/4711 Zandvoort
meedoen in de bovenste regio-

nen. De overwinning van 5-3

tegen Frisselstein viel wel wat
klein' uit maar de Zandvoor-
ters blijven de topploegen op
de hielen zitten.
Voor het eerst dit seizoen bleek

dat AS/4711 Zandvoort ook de sin-

glepartijen tot een goed einde kon
brengen. Na de enkelspelen bezaten
de Zandvoorters een 3-1 voorsprong.
Petra Jansen komt steeds beter in
vorm en dat werd nog eens onder-
streept door haar eerste overwinnin-
gen van dit seizoen. Karin Moos en
Vincent van Gelderen zorgden even-
eens voor zeges. Alleen Sander van
Gelder ging in het enkelspel ten on-
der.

De damesdubbel van Frisselstein
bleek een enorm geroutineerd en
sterk koppel te zijn. De Zandvoortse
dames moesten het daar tegen afleg-

gen. Doordat de heren wel voor een
overwinning zorgden, werd de voor-
sprong naar 4-2 gebracht. Het ge-

mengd dubbelspel bleef eveneens
onbeslist. Karin Moos en Sander
van Gelder verloren hun partij,

maar Petra Jansen en Vincent van
Gelderen stelde, door hun overwin-
ning, de 5-3 zege veilig.

„Ons uitgangspunt was om in de
hoofdklasse te blijven," stelde coach
Paul van Geuns. „We blijven door de
resultaten echter uitzicht houden
op een kampioenschap hoewel we
dat niet meer in eigen hand hebben.
Er valt echter nog niets te zeggen
hoe deze competitiie afloopt, maar
het is altijd leuker als je nog ergens
om mee kan strijden."

Uitslagen:
AS/4711 Zandvoort 2 - Frisselstein 2 5-3,

dBB/Bosheim - ELTV 2 8-0, Leimonias - Van
Wiik/TCG 2-6, Amstelpark 2 - Tessa/Zutp-
hen 2-6. Stand: 1. Vna Wijk/TCG 4/22-10, 2.

Tessa/Zutphen 4/21-11, 3/ Leimonias 4/19-

13, 4. AS/4711 Zandvoort 2 4/18-14, 5. Amstel-
park 2 4/16-16, 6. dBB/Bosheim 4/15-17, 7.

Frisselstein 4/12-20, 8. ELTV 4/5-27.

Trofee voor Longayroux

Sportverslaggever Aaldert Stobbelaar reikt de bokaal uit aan topscorer Paul Longayroux.
Foto Bram Stynen

ZANDVOORT - Dit seizoen streden de voetbal-
lers van de Zandvoortse voetbalverenigingen
om de door het Zandvoorts Nieuwsblad be-
schikbaar gestelde topscorertrofee. Na de eer-

ste helft van de competitie was al duidelijk dat
de Zandvoort'75 spits, Paul Longayroux, onge-
naakbaar was voor de overige voetballers.

Uiteindelijk finishte Longayroux op een respectabel
aantal van 25 doelpunten. Daarom kwam de razendsnel-
le spits terecht in het bezit van de fraaie bokaal. Op de

foto krijgt Paul Longayroux de trofee uitgereikt door de
sportredacteur van het Zandvoorts Nieuwsblad.

In de laatste competitiewedstrijd raakte Longayroux
geblesseerd, maar de blessure is genezen, zodat hij aan-

staande zaterdag mee kan doen aan de belangrijke pro-

motiewedstrijd tegen Odin. Zandvoort'75 moet dan win-

nen om een beslissingswedstrijd af te dwingen tegen de
winnaar van de nacompetitie uit de andere derde klasse.

De Zandvoorters hebben thuisvoordeel en volgens trai-

ner Gerard Nijkamp, is op doelman Pierre Visser na,

iedereen weer fit. De wedstrijd begint om half drie.

Flonan van der Moolen was in groep
14 nog niet opgewassen tegen het
echte geweld. Met een fraaie over-
winning op de Italiaan Guatarolo
liet Van der Moolen echter zien over
het nodige talent te beschikken.
Met het welslagen van dit toernooi

heeft Chess Society opnieuw naam
gemaakt binnen de schaakwereld.
Volgens de organisatoren Drost, Cli-

teur en Van Brakel is het zeker dat
dit een jaarlijks terugkerend toer-

nooi wordt.

Clicks/TZB verliest

van Onze Gazellen
ZANDVOORT - De softbalsters
van Clicks/TZB, moesten na
het verlies van vorige week bij

de Flags in Lisse, opnieuw de
meerdere erkennen in de te-

genstander. Nu was het, het
zeer geroutineerde team van
Onze Gezellen dat de winst op-
eiste, 17-6.

„Het is geen schande om van dit

Onze Gezellen te verliezen, als je

weet dat dit team vorigjaar nog in de
reserve eerste klasse uitkwam", ver-

dedigde de Zandvoortse coach
Vleeshouwers zich na afloop. „De
gehele ploeg van Onze Gezellen be-
schikt over twee keer zoveel speler-

varing als mijn team en dat is ge-

woon doorslaggevend geweest. Maar
ondanks het verlies ben ik best te-

vreden, vooral omdat Elfriede Boe-
ree haar vorm op de heuvel weer
terug heeft."

Clicks/TZB dat als eerste de knup-
pel mocht hanteren kwam in de eer-

ste slagbeurt niet tot scoren. Onze
Gezellen daarentegen wel en nam
een 2-0 voorsprong. Daarna was het
de zeer sterk spelende Elfriede Boe-
ree, die de drie nullen in verdedi-
gend opzicht voor haar rekening
nam.

Het coach-duo Vleeshouwers-
/Drayer koos in de tweede inning
voor aanvallend spel. Iets wat in eer-

ste instantie mislukte toen Sandra
Castien werd uitgetikt op de thuis-

plaat. Toen kwam Sonja Bijnders
via een honkslag op het eerste honk.
Vervolgens haalde Joke van Soest
verschrikkelijk uit waardoor de bal
over de hekken vloog. De home-run
leverde Clicks/TZB twee punten op;
2-2.

Maar in de volgende slagbeurten
bleek duidelijk dat de slagploeg van
het Haarlemse Onze Gezellen geen
moeite had met de Zandvoortse pit-

ching. Onze Gezellen liep uit naar
een 12-3 voorsprong.

Nadat Joke van Soest op de heuvel
vervangen werd door Elfriede Boe-
ree ging het wat beter in het Zand-
voortse veld. In aanvallend opzicht
was de laatste inning nog van belang
voor Clicks/TZB. Ingeborg van Keu-
len kwam door een mooie tik op de
honken en vervolgens sloeg Elfriede
Boeree, met een geweldige twee-
honkslag, drie teamgenoten binnen,
waardoor de stand op 15-6 kwam. In
de slotinning voegde Onze Gezellen
tenslotte nog twee punten aan de
score toe. Eindstand 17-6.

Slagprestaties:
SRijnders 2 uit 3 (0,667). J. van

Soest 1 uit 2 (0,500). E.Boeree 1 uit 2

(0,500). I. van Keulen 1 uit 2 (0,500).

Stand in klasse 2a Rayon Haarlem:
1. Onze Gezellen 3-5, 2. DSS 2 3-5, 3.

Terrasvogels 3-5, 4. RCH 3-3, 5.

Clicks/TZB 3-2, 6. Flaggs 3-2, 7. EDO
3-2, 8. Rooswijk 3-0.

NHWB organiseert
lustrumwandeltocht
ZANDVOORT - Ter gelegenheid

van het 55-jarig bestaan organiseert
de Noord Hollandse Wandelsport
Bond op zaterdag 16 en zondag 17

mei aanstaande een lustrumwandel-.
tocht over de afstanden van 5, 10, 15,

20, 25 en 30 kilometer, dit geheel
naar eigen vrije keuze.

De start zal plaatsvinden vanuit
het Dorpshuis aan de Donkerelaan
te Bloemendaal. De routes gaan
door een schitterende omgeving.
Het inschrijfgeld voor deze wandel-
tocht bedraagt vijf gulden per per-
soon. Deelnemers ontvangen voor
dit bedrag een speciaal voor deze
wandeltocht ontworpen medaille.
Ook kan er ingeschreven worden
voor alleen de organisatiekosten, die
twee gulden vijftig bedragen. Leden
van de NHWB, NWB en andere door
deNHWB erkende wandelsportbon-
den ontvangen een reductie van één
gulden. Nadere inlichtingen zijn te
verkriigen via de telefoonnummers
020-6310180 of 020-6109898.

Duiven leggen

snelle vlucht af
ZANDVOORT - Wegens het slech-

te weer werden de vluchten van za-

terdag 9 mei verplaats naar de zon-
dag. Dit werd een mooie vlucht met
een snel verloop. De duiven van
Postduivenvereniging Pleines wer-
den 's ochtends om kwart voor acht
gelost voor de wedvlucht vanuit
Soigmes. De duiven moesten 203 ki-

lometer afleggen. De eerste duif
werd ruim twee uur later, namelijk
om vier minuten over tien geklokt
door de gebroeders Koper. »

De uitslag was: Combinatie Koper
1, 2, 3. P. Bol 4, 10. Combinatie P. en
M. Bol 5. R. Sinnige 6, 11, 15. J. Heer-
emans 7. H. Lansdorp 8. Van der
Wal en Romkes 9. H. Handgraaf 12.

E. Paap 13. J. Harteveld 14.

Interne competitie Zandvoortse Schaakclub:

Handgraaf klopt Geerts
ZANDVOORT - Bij de strijd in
de interne schaakcompetitie
van de Zandvoortse Schaak
Club vielen vorige week een
paar verrassingen te noteren.
Zo won Nico Handgraaf ver-
rassend van Edward Geerts en
steeg naar de achtste plaats op
de ranglijst.
Twintig deelnemers waren aanwe-

zig om aan de dertigste ronde mee te
doen in het Gemeenschapshuis. De
meest enerverende partij was die
tussen Nico Handgraaf en Edward
Geerts. Handgraaf wist duidelijk het
voordeel van het 'wit' spelen uit te

buiten. Ook 'nieuwkomer' Jansen
sloot zijn partij winnend af. Khjn
werd daar de dupe van.

Uitslagen: Jansen-KUjn 1-0, Wigge-
mansen-Schelvis 1-0, Marqueme-De
Oude 1-0, Gude-Schiltmeijer 1-0,

•Paap-Choi 1-0, Termes-Gorter 1-0,

Franck-Dambrinck 0-1, Handgraaf-

Geerts 1-0. De partijen tussen Twint-
Van der Meijden en Berkhout-Van
Elk eindigden in remise.

Beslissingspartij
Vanavond staat de beslissings-

wedstrijd' voor de Zandvoortse
Schakers op het programma. In het
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat ontvangt de schaak-
club het tweede team van het Haar-
lemse SVS. De wedstrijd begint om
acht uur en de verliezer degradeert.

Bij de jeugdafdeling van de Zand-
voortse Schaak Club was er vanwe-
ge vakantie geen competitie. Aan-
staande zaterdag gaat de jeugd het
'grote' schaakwerk bekijken in Am-
sterdam. Daar is dan namelijk be-
gonnen de Max Euwe-vierkamp,
waaraan de titelkandidaten voor het
wereldkampioenschap schaken
meedoen. Neerlands beste schaker
Jan Timman en de Engelsman Nigel
Short nemen het tegen elkaar op.
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Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week in olie

edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad,

Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, Do Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdotn, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en

bovendien in Onze Krant Waterland luitgave

Noordhollands Dagblad) De Zaanse Gezinsbode
luitgave Noorderpersl en he' Witte Weekblad luitgave

Van Groenigenl
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vn,dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6Ó58Ó86 Fax 020-665Ó321
Schnlieli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam

Algeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131

Amsterdam

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemslelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weosp,
Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplein 1 2

Alle opdrachten (zowel telefonische als schn(teli|kel die

voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zt|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en dé volgende
week in alle Weekmediakianten en in Onze Krant

Waterland, De Zoanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Totale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ11 ,50
mm-pri|s ƒ 5,91
mm-pri|s met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zijn excl. 6% BTW

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full stze, S 10, Blazers;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Tevens importeur van STARCRAFT:
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.

Te koop Chevrolet Impala, b.j.

1960. Tel.. 020-6329338 zon-
dags tussen 10 en 3 uur.

Daihatsu

\ Daihatsu Charade TS spec.

uitv b.j. juni '88. KI. wit. I.z g st

/ƒ9500. Tel.. 02503-27381.

NIEROP-DAIHATSU b.a.:

Cuore TS aut. km. 29.000, '90,

Cuore TS aut. km. 50.000, '87,

Cuore TG, rood, km. 28.000 '89

Charade TS diesel km. 120 000
'88. Vancouverstraat 2-12

Amsterdam-West 020-6183951

2 CV 6, club, 10-87, 68.000 km
ƒ5750.- Autobedrijf Wim van

Aalst. Tel.: 02979-84866.

Lancia

DEDRA 2.0 IE

3-90, d. blauw, 79.000 km. LPG,
alcantara bmnenbekleding
Opto elektronisch dashboard

ƒ32.000.-

Off. Lancia Dealer

HAAKER Badhoevedorp
020 - 6594859

THEMA V6 Automaat
3-91, donk.blauw met.

24.000 km, schuif/kanteldak,

alarm ƒ55.000.-.

Off. Lancia Dealer

HAAKER Badhoevedorp
020 - 6594859

Y 10, 11-89, rood,

63.000 km ƒ 10.750.-

Off. Lancia Dealer

HAAKER Badhoevedorp
020 - 6594859

Audi

T.k. Audi 80 1 89 b j. 1987 nw.

model, prijs ƒ 17.500,-. Tel. na

18.00 uur: 02975-68030.

Audi 100 Avant, m.'82, grijs

met., 5 cyl., APK, i.zg.st.,

ƒ1950. Tel. 020-6105478.

Citroen

Citroen BX Cannes als nw
16.000 km, b.j. 8-'90 van part

Tel.: 075-351723.

CITROEN GSA, bj. '82, i g.st.

vr.pr. ƒ 1750, 020-6902068.

CITROEN VISA GT
bj. '83, in perf. st. (kl. defect),

vr.pr. ƒ 2450. Tel. 075-163008

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

pnjz. Verk. van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

Van part. BX 14e, 7-'87, auto

verk. in abs. nw. staat, vaste pr.

ƒ8000,-. 02979-84629.

Honda

Accord 2.0 I. EX, 7-88, 57.500

km ƒ 18.950-. Autobedrijf Wim
van Aalst. Tel.: 02979-84866

Honda Accord, nw. mod.'84,

punt gaaf, nw. APK, ƒ3.950
Tel.. 02990-37825.

ingdijk

autoverhuur

ƒ 60,- per dag
mcl. BTW en verzekering

o a BX, ZX en 9 pers. busje

Tel. 020-6932750

S Stevmstraat 12a, A'dam

BMW

BMW 320t, sportvelgen, nw
mod. '84, metallic beige,

iz g.st, ƒ8950, 02990-37825

Fiat

FIAT 127, bj '79. Apk tot 6-93.

Leuke auto ƒ1250-.

Tel. 075-163008.

Fiat Panda 45, m.'83, nw. APK,
rijdt perfect, ƒ 1 950.

Tel 02990-37825.

Fiat Uno 55 S, m '84, nw. APK,
metallic groen, ƒ 2.950

Tel.: 02990-37825.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occastons Tel : 020-6470909

Fiat Panda 45 'Prima', b.j.'83,

zwart, striping, spr.vlg., nw,

APK, ƒ3450, 020-6105478.

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*

Panda 750 CL 10/87./ 9 250
Panda 1000 L i.e.2/89/ 10.600

Panda 1000 CL 3/87 . ƒ 9 500
Uno 45 9/86 ƒ 9.250

Uno 45 t.e. 8/89 .... ƒ 13.250

Uno 45 i e. 1/91 . . . . ƒ 16.250

Uno 60 S 3/87 ƒ11.950
Tempra 1 6, 1/91 ..ƒ23.950

Lancia Delta GT 2/89 ƒ 19 750
Ford Sierra 2 CL U89f 19 950
Ford Scorpio 2.0 CL
4/89 ƒ21.950
Citroen BX 16 Montreux
4/89 ƒ 19.500

Citroen BX 19 TD 5/90/ 27 500

Honda Aerodeck 2/87/ 15.950

VW Jetta LPG 10/87 .ƒ 14.250

3-12 maanden garantie

'Vraag onze voorwaarden
CASPARUS - FIAT

Casparuslaan 1

WEESP
02940-15108

T.k. Rat 500 L, b.j. 1971, prijs

ƒ3900. Tel.- 070-3541438.

Ford

Ford Escort 1400 Cli, 1990, 3
drs., rood, incl. radio/cass.,

orig. gar. extra tot 2-'94.

ƒ 16.750. Tel.: 02990-27687.

Ford Escort 1.6 1983. ƒ 3500, 5

drs., met trekhaak. In goede st.

Tel. na 19.00 u.. 02908-4104.

Ford Escort 1 .6 L Kombie, nw.

m.'88, ipr.st., ƒ8.950. Inruil

mog. Tel.: 02990-37825.

Ford Escort 1.6 L, m.'84, punt

gaaf, 5 drs., APK gekeurd,

ƒ4.950. Tel. 02990-37825.

FORD GRANADA '84, 120.000

km, APK 1-'92, schuifkantel-

dak, ƒ3500. Tel. 020-6710382.

Ford Sierra 2.0 L, m.'88. Sedan,
LPG, i.z.g.st., ƒ10.950. Inruil

gar. fine. Tel.. 02990-37825.

FORD TAUNUS '82, APK 8/'92,

4-deurs, LPG. Prijs ƒ 1 150,-.

Tel.: 020-6180605.

Hyundai

De Scoupé staat in alle kleuren

in onze Showroom en is uit

voorraad leverbaar

Grote keus sportvelgen

AUTOKROOY
T.T Vasumweg 32

I (a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.: 020-6310615.

Meer Garage
..•HYUNDAI' DEALER

. Ook.voor uw - ;.

'OCCASIONS ,':'

Linnaeuskade 5-7,.
'.:

: : :
Amsterdam

Ó20-6929548

Mercedes-Benz

MERCEDES 250, '78, aut., APK
nov. '92, i.z.g.st., 130.000 km,

ƒ6000,- : 020-6944382.

Mini

Mini-Metro, m 86, wit, ƒ 46.000

km, nw. staat. 02520-15234.

Nissan

Sunny 1 3 Station, Lpg, 8-87,

93 000 km ƒ 10.950.-. Autobe-

drijf Wim v Aalst: 02979-84866.

T.k. Nissan Sunny 1,7 GLX Die-

sel, 3 drs., 5/'89, 65.000 km,

ƒ13 500. Tel.: 020-6169418.

Opel

l.z.g.st. Opel Corsa 1.0 TR,

rood, b.j. 9/84, ƒ5.750,-. Tel.:

02990-22568, na 19 uur.

Opel Kadett 1.6 Diesel, b.j.'82,

3 drs., wit, APK, rijdt perfect

ƒ 1 450., tel. 020-6105478.

KADETT 1.2.GLS, 11-'84, grijs.-

metall , l.z.g.st., APK mei '93,

1e etg., ƒ4500. 02990-48423.

Opel Ascona 165, b.j. '83. APK
4-'93. 5 bak. I. pr.st. ƒ3000.
Tel.: 02979-72417.

Opel Ascona 1.6, nw. mod. '83,

LPG, i. pr si, nw. APK, / 2.950.

Tel. 02990-37825.

Opel Kadett 1.6 i 3-drs.

5 versnellingen, 5-89, LPG,

ƒ 14.000.-. Tel.. 075-287733

T.k. Opel Ascona, aut., b.j.

1979, APK 6-'92, vr pr. ƒ 1250.

Tel . 075-700520

Weg. omst h. Opel Kadett 17 D
(nw.st), 1e eig., 58.000 km, b.j.

18-7-'90, nw.pr. ƒ33.700, div.

extra's, vr.pr. ƒ 17.000. ANWB-
keur. gn bezw. 020-6736456.

Peugeot

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER
Door inruil hebben wij voor u

diverse Leeuwekeur gebruikte

auto's klaar staan.

Auto's die door en door
gekontroleerd worden om u

-als nieuwe eigenaar- weer vele

km van dienst, te zijn.

De auto's worden geleverd

met 100% garantie. Inruil,

financiering en verzekering

kunnen door ons snel en voor-

delig geregeld worden

COBUSSEN
Sinds 1930

Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824

De koffie staat klaar

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*

P. 205 Accent 6/88 . . ƒ 13.750

P 205 GR 1.4 2/90.. ƒ 19.900

P 205 XS 2/88 ƒ15.950
P 205 Accent 4/86 . .ƒ 9.700

P. 205 GE 5-drs. 8/90 ƒ 17.250

P. 205 GL 10/88 ....ƒ13.950
P. 309 GL Allure 4/87 ƒ 13.250

P. 309 XR 5/88 ƒ 16.500

P 309 XLD 7/88 ....ƒ16.250
P 305 GR Br. 1.6 3/87/14.750
P. 405 GL 1.6 10/89 .ƒ20.500
P. 405 GR Br. 1.9 4/89/29.500
Ford Escort 1.4, 4/90 ƒ19.950
Renault 5 GTX '88

. ./ 14.750

3-12 maanden garantie

'Vraag onze voorwaarden
VAN DER POUW PEUGEOT

Amstellandlaan 1

WEESP
02940-15110

Peugeot 205 XE. b.j.'88, kl.

rood, l.z.g.st., nw. APK,
ƒ10.950. Inruil gar. fine.

Tel.: 02990-37825.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft'

Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 761540 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort,
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid Totale oplage 761540 exemplaren.

_ Geefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Naam

Adres

Postcode + Plaats

Telefoonnummer

bon
In 4 dagen zo'n 761540

vonkende verkoop
contacten

Handtekening

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor

1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

1

2

3

]
^

?5
\ 6

\ 7

prijs excl

6% BTW
prijs incl

6% BTW

9

10
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krip-driedaagse
fo^ARLEM - Haarlem staat op 15,

jö en 17 mei volledig in het teken van

,et
stripboek. Liefhebbers van

trips in alle soorten en maten kun-
S en deze dagen in Haarlem hun hart
"{phalen. 'Undergroud-strips', maar

, lt de strips die in grote hoeveelhe-

den gedrukt en verspreid worden,
iovnen aan bod. Veel bekende en
«iinder bekende striptekenaars zul-

fcn in Haarlem aanwezig zijn. Strip-

tekenaars die hun medewerking ver-

tenen zijn onder meer Theo van den
Boogaard, Robert Crumb en Glen

faxter.
Daarnaast wordt tijdens de Strip-

jjagen aandacht besteed aan 'Strip-

Aerwante' kunstuitingen zoals thea-

|er, popmuziek en film. Op verschil-

lende locaties zijn activiteiten. De
'pening van de driedaagse vindt

ilaats op 15 mei in het Haarlemse
tadhuis. Daar wordt ook de NZH-
gtripbeurs uitgereikt. Er zijn lezin-

gen in het Teylers Museum en er

worden stripfilms gedraaid in de To-
neelschuur en de Brinkmann-bio-
copen. Op 16 mei is in de Toneel-

schuur ook een optreden van Kama-
lurka en Herr Seele. Patronaat
brengt op 15 en 16 mei muziek, die te

Laken heeft met strips. De volgende
locaties hebben strippenbeurs en
Jeiling, op 16 en 17 mei van tien tot

yijf uur: tent op de Grote Markt,
Concertgebouw en het gebouw Zang
én Vriendschap.

1 In het kader van het 111-jarig be-

staan van de NZH en de strip-drie-

ïaagse geeft de busmaatschappij
èen speciale 'Eén-stripkaart' uit. De
fcaart is één dag geldig (alleen gedu-
rende de stripmanifestatie) en bezit-

ters ervan kunnen voor zes gulden
je hele dag reizen in het vervoerge-
bied van de NZH. Het ontwerp van
je stripkaart is gemaakt door Gerrit

je Jager, tekenaar van onder meer
cle beroemde Doorzon-strips. De to-

nale oplage van de kaart is beperkt
tot tienduizend kaarten.

f In de Egelantier, Gasthuisvest 47,

wordt op zaterdag van tien tot vijf

'uur de Sjors en Sjimmie Stripblad-

öag gehouden. Op het programma
staan tekenfilms in de Sjosji Bios.

Er zijn ook tekenlessen: vijf maal zal

een groep kinderen les krijgen in het
tekenen van een strip. Een selectie

van de zelfgetekende stripjes wordt
gepubliceerd in het stripblad. De
toegang is vrij.

*i I

TC kust O
I C keur OC,

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Korte tips

Zandkastelen van Wiersma en

Kaiser in Cultureel Centrum
ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum wordt op vrijdag-

avond om acht uur de tentoonstelling geopend van de Zand-
beeldhouwers Benno Kaiser en Peter Wiersma.

De zandkastelen van Peter Wiersma (1942-1984) zijn gebeeldhouwd uit

met zout water verharde zandheuves. Hij bouwde ze op de Hollandse
stranden. Het ging Wiersma niet om het tonen van zijn vakmanschap, maar
veel meer om vergankelijkheid en dood. In de keuze van het materiaal,
zand, ligt van het begin af aan het spoedige verval besloten.
Benno Kaiser woont in Zwitserland, in de omgeving van Zürich. Sinds

1970 brengt hij zo'n twee keer per jaar zijn vakantie door in Zuid-Frankrijk
aan de stranden van de Languedoc, waar hij zijn strandplastieken maakt.
Hij vormt en bouwt ze en observeert dan hoe ze vervallen. De bouwsels
veranderen, steeds zonder menselijk toedoen, totdat ze vernietigd zijn.

Kaiser fotografeert de plastieken constant. Een foto is het enige dat over-
blijft. Die foto's zijn te bewonderen in het Cultureel Centrum en is dagelijks
geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Een klein deel van de tentoonstelling is te

zien in de Verenigde Spaarbank aan de Grote Kocht 38 in Zandvoort.

• Eén van de zandkastelen op foto, die te zien is in het Cultureel Centrum.

• De Stadsschouwburg Velsen
maakt zich op voor de afsluitende
reeks concerten. Op vrijdag 15 mei
kunnen de muziekliefhebbers zich
te goed doen aan een select gezel-

schap topmusici: Thijs van Leer,
Pim en Ruud Jacobs en Louis van
Dijk. Onder de titel 'Klavervier' cre-

ëren de heren een swingend concert,
waarbij het repertoire zich beweegt
tussen muzikale uiteinden als Han-
del, Cole, Porter, Duke Ellington en
Fats Waller. Het concert begint om
kwart over acht.
Entree bedraagt dertig gulden

(Pas 65 en CJP/JTK vijftien gulden).

• Bij Galerie Aeckerstijn is een ten-

toonstelling te zien van Suzanne
Duijf uit Ermelo. De technieken die

zij gebruikt zijn acrylschilderingen
op doek, gemengde technieken op
papier, olieverf op karton en grave-

ringen in Japans karton. Zij vertaalt

allegorische voorstellingen, reisin-

drukken, poëzie en muziek in een
combinatie van figuratieve en an-

stracte elementen, binnen een rijk

scala aan kleuren.
De tentoonstelling is een gedeelte-

lijke weergave van een periode van
confrontatie en bezinning. De ge-

dachten en ervaringen van de kun-
stenares, haar schilderservaring en
theoretische ondergrond, keren tel-

kens weer terug in nieuwe beeld-
vondsten.
De expositie is te zien tot en met 1

juni.

• Het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland heeft een nieuwe tijdelijke

tentoonstelling in huis. De expositie
'Kijk, Duinkruiskruid' laat de bezoe-
ker zien en beleven dat je hetzelfde
stukje duin op veel manieren kunt
waarderen. Tentoongestelde items
zijn levende konijnen, etsen en fo-

to's, maar er worden ook dia's ver-

toond. Geluisimpressies, een schil-

dering en enkele andere levende die-

ren nemen de bezoeker mee in de
wereld van een trimmer en een bio-

loog, van een natuurbeschermer en
een kunstenaar of van een konijn en
een rups.
De expositie is te zien in het bezoe-

kerscentrum aan het Koevlak, Zee-
weg (tegenover de watertoren) in

Overveen.
De tentoonstelling duurt van 24

mei tot 15 september. Openingstij-
den: van negen uur tot half viif.
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„Een rondje
voor de hele
zaak." Met een
breed armge-
baar geeft de
man op de hoek
van de bar te

kennen alle aan-
wezigen in het
etablissement
een drankje te

willen offreren.

„Maakt niet uit

zegt nrj breldgrijnzend tegen de
verbouwereerde barkeeper. Stom-
verbaasd kijken de barbezoekers
naar de zwaargewicht. Hij is zo-

juist binnen gekomen. Onder er-

barmelijk gekreun hijst hij zich op
een aantal krukken. Zijn volumi-
neuze achterwerk heeft er twee no-
dig.

De gesprekken in het café ver-

stommen. Als Teun in huis is,

wordt het geheid hommeles. De
dikkerd heeft een kwade dronk. In
het uitgaansleven van Zandvoort is

dat algemeen bekend. Teun gaat
verzitten. De twee krukken onder
hem protesteren krakend. „Een
rondje voor de hele zaak," herhaalt
hij op luide toon. Eugène, de bar-
keeper, staakt zijn spelletje poker
en begeeft zich schichtig in de rich-

ting van de latente amok-maker.

002 en oor
>?P'//ï -' w% !ƒ* &

de «badplaaits door
""""Zfw^'^/f / '

" / ' '<», y '

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

steeds
de
Kees
zeel,

Half miljoen
De vrijgevigheid van zijn klant

heeft hem achterdochtig gemaakt.
„Het zijn er veertien." Eugène
wijst op zijn overige klanten. „Vol-
schenken," zegt Teun en hij slaat

met zijn vuist op het bovenblad. De
peuken in de asbak maken een
sprong van minstens tien centime-
ter. De barkeeper schudt zijn

hoofd en mompelend begeeft hij

zich naar de tap. Zoveel vrijgevig-

heid is hij van hem niet gewend.
Maar Teun straalt. „Een half mil-
joen. Vanavond heb ik hem gewon-
nen, in de lotto," verduidelijkt hij.

De bezoekers kijken hem ongelo-
vig aan. Geheel synchroon met de
situatie stopt de jukebox. Het is nu
doodstil in de bar. Triomfantelijk
kijkt Teun in het rond. „Ik heb er

zes uit eenenveertig goed." Voor de
tweede maal dreunt hij op de bar.

De asbak is nu leeg. „Gefelici-

teerd," roept Eugène met over-

slaande stem. De klanten vallen

hem bij. Binnen de kortste keren
verkeert de hele bar in een feest-

stemming. „Vanavond hoeft er
hier niemand af te rekenen. De
hele rekening voor mij," zegt Teun.
Het daarop volgende gejuich is

drie straten verder te horen.

Polonaise
„Ik zat om vijf voor zeven voor

de televisie naar Nederland 3 te

kijken," vertelt Teun voor de zo-

veelste keer. „Tijdens de 'live-uit-

zending' bleek een van mijn rijtjes

helemaal goed. Ik ben dus rijp voor
een half miljoen."
Om drie uur in de nacht is het

sluitingstijd. De winnaar zelf vindt
het ook welletjes. Hikkend vraagt
hij om de rekening. De baas zet

zich aan het rekenen. „Vierdui-
zend, zeshondertweeènnegentig
gulden en dertig cent," zegt hij als-

of hij zich schaamt. Teun blijkt

niet onder de indruk. „Kan het met
een cheque?" vraagt hij. „Als hij

maar gedekt is" grapt de baas. De
bezoekers liggen in een deuk.

Teun trekt zijn portefeuille uit

zijn binnenzak. Terwijl hij hem
openslaat, dwarrelt de inhoud naar
buiten. Tussen enkele beduimelde
foto's en een enkele kascheque van
de giro ligt een rosé formulier. Dat
blijkt van de Stichting Nationale
Sporttotalisator. Een van de klan-
ten raapt het op. Teun staart ontzet
naar het omhoog gestoken papier-

tje. Zweetdruppels parelen op zijn

voorhoofd. Ze hebben Teun die
nacht in de cel moeten stoppen.
Voor zijn aanhouding waren zes

agenten nodig.
Van de bar zelf

is niet veel over-

gebleven.
Een Zand-

voortse onder-
nemer die nog

leeft, is

bekende
Bruijn-

eigenaar
van Jupiter. Zo-
als u wellicht
weet, heeft hij

grootse plannen
met ons Raad-

huisplein. Enige tijd geleden
brandde de voormalige Boeddha-
-club in de Haltestraat van binnen
uit. De bedoeling was, dat deze dis-

cotheek weer opnieuw zou worden
opgebouwd. Deze week werd ech-
ter bekend gemaakt dat dit pand
door Bruijnzeel is gekocht. De re-

den van deze transactie blijkt sim-
pel. Zijn andere zaak, 'Intertoys'

uit de Kerkstraat, is volgens Kees
uit zijn jasje gegroeid. Vandaar dat
deze ondernemer op zoek ging
naar een andere locatie. Wanneer
de speelgoedzaak naar de Halte-
straat verhuist is nog niet bekend.

Metamorfose
Wie na dit seizoen eveneens

moet verhuizen, is Manfred de
Leerman op het Raadhuisplein.
Zijn verplaatsing heeft echter een
heel andere reden. Het Zandvoort-
se gemeentebestuur is namelijk
voornemens om het pand van Graf-

dijk aan te kopen. Ze willen hier
ruim drie ton voor neertellen. Op
de begane grond komt een restau-
rant. De nieuwe eigenaar is al be-
kend. Grafdijk koopt deze locatie

voor twee en een halve ton. Boven
zijn zaak laat de gemeente apparte-
menten bouwen. Zowel Bruijnzeel
als de gemeente willen volgend
jaar met de metamorfose van ons
dorpscentrum beginnen. Als alles

goed gaat, wordt het hele zaakje
medio 1994 opgeleverd. Dit seizoen
kunnen wij Manfred dus voor het
laatst aantreffen op zijn vertrouw-
de stek. Een stukje Zandvoortse
historie zal dan weer tot het verle-

den gaan behoren.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram StijnenV
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Terug voor de klas?
Nascholingscursus voor herintredende
vrouwen in het basisonderwijs
Het tekort aan leraren basisonderwijs en speciaal onderwijs neemt toe. De PABO/Hogeschool Haarlem

verzorgt een cursus voor vrouwen met een onderwijsbevoegdheid die na lange afwezigheid hun werk als

leerkracht in het basisonderwijs/speciaal onderwijs willen hervatten.

Er is een basiscursus waarin m.n. aandacht wordt besteed aan:

- de uitgangspunten en de ontwikkeling van het basisonderwijs/speciaal onderwijs in de afgelopen 10 jaar;

- nieuwe methoden en nieuwe vakgebieden;
- schoolorganisatie/vergadertechnieken;"

- sollicitatie-vaardigheden

Deze cursus omvat 10 theoriebijeenkomsten van 3,5 uur (dinsdagochtend) en 10 dagdelen stage. De cursus

begint in september 1992. Na de basiscursus zijn er keuzemogelijkheden voor een vervolgcursus op het gebied

van:

- werken in de onder/bovenbouw
- verschillende vakgebieden

Aan het eind van een cursus wordt een certificaat uitgereikt.

De kosten vóór de cursus: ƒ 80,-.

Informatie: PABO Hogeschool Haarlem,

Bijdorplaan 75, 2015 CG Haarlem, tel.: 023 - 27 12 19

JH 0: G ; E 'S C H L H AT AR L E

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Vrijdag en
zaterdag

op ons ronde rek

Hl

JUMPERFESTIVAL

MONSTER-
COLLECTIE
Truien en T-shirts

yjfy^ mode met 'n kont

Grote Krocht 19, ZANDVOORT

De Peugeot 205 Accent is

zondermeer een opvallende ver-

schijning. Uiteraard vanwege z'n

sportieve styling. Maar vooral ook

vanwege de vele extra's waarmee

hij standaard is uitgerust.

Zoals speciale Accent stoel-

bekleding, hoofdsteunen vóór, full-

cover wielplaten, een zwarte dak-

antenne en brede stootstrips opzij

PRIJS INCL BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR

met een, ook in de bumpers, door-

lopende rode bies. /
Tijdelijk kunt u met de 205

Accent nog meer aandacht trekken.

Want als u tussen 1 en 31 mei

van dit jaar een nieuwe 205 Accent

personenauto koopt èn registreert,

krijgt u er nog eens voor f 1000,-

aan gratis accessoires naar keuze

bij (incl.BTWen montage).

MAKEN AANBOD ZOLANG DE VOORRAAD STREKT KIEST

Denk daarbij bijvoorbeeld

aan een sportstuur, zonnedak, trek-

haak of imperial.

Maar ook een radiocassette-

of CD-installatie heeft natuurlijk de

nodige aantrekkingskracht.

Wie van versieren houdt,

kan zich met de Peugeot 205 Accent

deze maand dus helemaal uitleven.

De 205 Accent is er vanaf f 21.940-

U NIET HET AANBOD. DAN HEEFT U RECHT OP F 500,- CONTANT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

In 3- en 5-deurs uitvoering

En met een pittige 44,1 kW (60pk;

benzine-injectiemotor met soepele

vijf-versnellingsbak.

Hij staat voor u bij ons klaar

voor een overtuigende proefrit. U
bent van harte welkom.

JE VOELTJE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT 205 ACCENT.

PEUGEOT.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

1)YNAMIS( llOI'WhC'.
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Slangstofzuiger

geeft beter effect

dan alleszuiger
UIT EEN onderzoek van de

Stichting Vergelijkend
Warenonderzoek naar

slangstofzuigers en alleszui-
gers blijkt dat de zuigpresta-
ties van de onderzochte appa-
raten op tapijt, meubelstoffen,
en gladde vloeren zeer grote
verschillen vertonen. De alles-

zuigers hebben de meeste pro-
blemen, maar het opzuigen

. van water gaat ze daarentegen
goed af.

door Gerrit Jan Bel

Slechts vijf van de zestien slang-
stofzuigers kregen het eindoordeel
'goed'. Geen van de vijf alleszuigers
scoorde hoger dan 'redelijk'. Verder
bleek dat een vermogen boven de
achthonderd watt geen enkele in-

vloed heeft op de zuigprestaties en
dus energieverspilling is.

Alleszuigers onderscheiden zich
van slangstofzuigers doordat ze ook
water en zwaardere dingen dan stof

en pluisjes kunnen opzuigen. Dat
zwaardere werk gaat ze goed af,

maar hun gewone zuigprestatie (zui-

gen van stof en pluisjes) valt tegen.
De duurste alleszuiger (Vax 121,

ƒ600) kan tevens met behulp van
shampoo tapijt reinigen.
Stofzuigers dienen zeker zo'n tien

jaar mee te gaan. Helaas ging er tij-

dens de duurzaamheidstest (die in
een korte tijd de stofzuiger laat mee-
maken wat hij anders in tien jaar
krijgt te verduren) het een en ander
kapot: de motor van verschillende
slangstofzuigers viel uit, beschadi-
gingen traden op na het stoten tegen
de deurpost of na het trekken van
het apparaat over de drempel en het
mondstuk van een aantal slangstof-
zuigers ging kapot nadat dit enkele
malen was gevallen.
De alleszuigers doorstonden hun

beproevingen goed. Zij werden wel
uitgesloten van het onderdeel 'trek-

ken over de drempel', omdat zij hier-

bij omvielen. Eén van de stofzuiger-
fabrikanten, waarvan de motor
vroegtijdig uitviel (Moulinex Com-
pact 1300 Elektronic Green), heeft
erkend dat het om een produktie-
fout ging en toegezegd de motor gra-
tis te vernieuwen.
Beste koop (goede kwaliteit voor

een redelijke prijs) is de slangstof-
zuiger Bosch Alpha 20 <ƒ 300). Bij de
alleszuigers is Fam Aquavac Plus
1000 (ƒ200) een voordelige keus
(kwalitatief minder, maar goedko-
per). Heeft u alleen gladde vloeren,
dant kunt u de met 'goed' beoordeel-
de Siemens VS 91136 (f 430) overwe-
gen.
Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overmaken op

Postbanknummer 1477321 t.n.v. SVWO, Den
Haag en onder vermelding van 'stofzuigers'.

Computers
Computer Totaal (mei) bekeek

zestien vooraanstaande notebooks
('schootcomputers').. Een echte ver-

gelijkende test werd het niet, maar
voor degene die zich net wil oriënte-
ren over dit produkt goed leesvoer.
Echt getest werden wel negen zoge-
naamde high-speed modems. De
bits vliegen over de lijn, zegt Compu-
ter Totaal, want geen 1200 of 2400
BPS meer, maar 4800, 9600 en 14.400.

Dat kost wat: tussen de ƒ2350 en
ƒ 3900, maar ja; niet alleen de infor-

matie gaat snel in de computerwe-
reld, maar ook de prijsdalingen.
Windows blijft nieuws, zeker als

het om de nieuwe versie 3.1 gaat.

Vandaar dat zowel Computer Totaal
als Personal Computer Magazine van
deze maand daaraan aandacht be-,

steden, waarbij PCM tegelijkertijd

ook naar de nieuwe OS/2 2.0 keek.

Foto
De Consumentengids (mei) onder-

zocht de kwaliteit van ruim veertig
films voor kleurenfoto's. De conclu-
sie was dat u beter geen film kunt
kopen met een lichtwaarde van 400
ISO of hoger. Voor algemeen ge-

bruik is de Fotohome 100 de beste
koop. Focus (mei) testte de com-
pactcamera's Konica Hexar (ƒ 1500,
maar hij kreeg ook het predicaat Su-
per) en Olympus Superzoom 110
(ƒ750, 'heeft alles in zich om een
succes te worden').

Sanitairreinigers

In bijna ieder huishouden staat
nog wel ergens een fles chloorbleek-
middel op de plank. Die wordt vaak
gebruikt voor de schoonmaak van
toilet of badkamer. Onnodig als de
zaak niet erg vuil is, zo vindt de
Consumentengids (mei), die 22 sani-

tairreinigers testte. Allesreiniger en
schoonmaakazijn'kunnen veelal als

goede vervanger dienen. Felix Dub-
bele Schoonmaakazijn (ƒ0,90) is

dan een voordelige keus. Toiletblok-
jes werken niet en belasten nodeloos
het milieu.

Koffers
De Stichting Konsumenten Keur-

merk testte allerhande koffers
(beauty-cases, diplomatenkoffers,
reiskoffers, vliegtuigkoffers die als

handbagage dienen) . Als 'goed' kwa-
men uit de bus alle koffers van Pre-
sikhaaf en de reiskoffers van Carl-
ton en de Hema.

Wekelijkse Wéekmfedia-pagina gewijd aan nieuws ehactiv^

Hofstad koppelt historie aan toekomst
Fotogenieke grachten,
koele musea, levendi-
ge winkelstraten, slui-

merende hofjes. Veel
Hollandse steden heb-
ben hun charme. Maar
wat valt er als dagtoe-
rist in een oud stadje te
zien? Vandaag start de
ATV-pagina hier een

korte serie over. Is Den
Haag een grijze ambte-
narenstad? Valt er
meer te zien dan het

Binnenhofen Maduro-
dam?

DEN HAAG is een stad die
elk wat wils te bieden
heeft. Liefhebbers van

de historie komen ruim-
schoots aan hun trekken in de
Hofstad met haar vele monu-
menten en haar rijke geschie-
denis. Maar wie zich bezig-
houdt met de dagelijkse reali-

teit of in de toekomst wil blik-
ken, kan terecht bij het Muse-
on of het Omniversum. 's-

Gravenhage is een bezoekje
waard, is het niet omdat je er
de grootste concentratie van
winkels in Nederland aantreft,
dan wel om de Japanse tuin
van landgoed Clingendael.

9 De Japanse tuin is vanaf deze maand, zolang de azalea bloeit, geopend,
symbolische- betekenis: het water stroomt van oost naar west

door Marianne Timmer

Wie aan Den Haag denkt, asso-
cieert deze stad vrijwel direct met
het Binnenhof, het politieke hart
van ons land. En ook al zien we de
Ridderzaal en omgeving vrijwel da-
gelijks op televisie, toch is het een
interessante ervaring zelf rond te
wandelen in het domein van de poli-

tici.

Wie daar toch rondloopt, kan ook
het Mauritshuis bezoeken. Dit Ko-
ninklijk Kabinet van Schilderijen,
zoals het officieel heet, bergt onder

andere het bekende werk 'De anato-
mische les van dr. Tulp' van Rem-
brandt, drie zelfportretten van de
oude meester en de werken 'Saul en
David' en 'Homerus'.
Ook te zien zijn 'Het gezicht op

Delft' van Vermeer en werken van
Jan Steen, Frans Hals, Jan van Goy-
en, Willem van de Velde, Gerard ter
Borch en Paulus Potter. In het ka-
der van de Floriade is er tot en met
augustus een speciale tentoonstel-
ling met 'Bloemstillevens uit de
Gouden Eeuw' te bezichtigen.

Gevangenpoort
Aan de overkant van het Binnen-

hof, aan het Buitenhof staat Rijks-
museum Gevangenpoort. Wie er te-

gen kan, moet een bezoek aan dit

museum niet schuwen. Een bezoek

aan Gevangenpoort kan uitsluitend
via een rondleiding die een uur
duurt. De bezoekers worden eerst in

een piepklein zaaltje, met een fraai

houten koepelvormig plafond, ge-

loodst om een diavertoning te aan-
schouwen. Op deze wijze krijgt de
kijker in sneltempo een goed beeld
van de historie van Gevangenpoort
en van het oude Den Haag.
Het gebouw stamt uit de veertien-

de eeuw en was oorspronkelijk een
van de toegangspoorten van het gra-
felijk complex, de Hove van Hol-
land, later Binnenhof genoemd.
Vanaf 1420 tot 1828 deed het gebouw
dienst als gevangenis. De cellen bo-
den ook onderdak aan tallozebeken-
den, zoals Cornelis de Witt. Deze
moest boeten voor zijn pogingen tot

moord op prins Willem van Oranje.
Na de diapresentatie bezoekt de

De inrichting van deze tuin heeft een
Foto's Stichting Toerisme Den Haag e o

groep de diverse cellen en folterka-

mers. Het is buitengewoon indruk-
wekkend om de werktuigen waar-
mee mensen vroeger 'bewerkt' wer-
den te aanschouwen. De gids weet er
bovendien smakelijke verhalen over
te vertellen. Zo werd bijvoorbeeld
een rijke burger die de doodstraf
kreeg 'gewoon' onthoofd met een
scherpe bijl maar een arme 'luis'

werd eerst even
geradbraakt.
Het kwam er op
neer dat alvo-

rens hij de gena-
deklap op het
hart kreeg met
een hamer, zijn

botten met die-

zelfde hamer
aan diggelen ge-

slagen werden.

Minder autorijden op korte

afstanden is goed voor milieu
HET Nederlandse wegen-

net is overbelast. File-

meldingen maken dat ie-

dere dag weer duidelijk en ver-
oorzaken bij de weggebruikers
ergernis en stress. Toch kun-
nen we de auto, lijkt wel,
steeds minder missen.
Dat betekent filevorming en de

daarmee gepaard gaande economi-
sche en milieu-verliezen. Bijna iede-

re Nederlander ondervindt last van
files, of heeft bij het boodschappen
doen moeite om een parkeerplaats
te vinden. Zonder dat we daarvoor
de auto moeten afschaffen, is het
nodig dat de overvolle wegen en par-
keermoeilijkheden verdwijnen.
Als iedereen alleen de auto pakt

als dit voordeliger en zinvol is, spa-
ren we met ons allen miljoenen gul-

dens die nu verloren gaan aan ver-

spilde werktijd door het wachten in

files. In een serie artikelen waarvan
dit de eerste aflevering is, belichten
deskundigen „de verkeersmobiliteit
in onze omgeving. Deze serie komt
tot stand in samenwerking met het
ministerie van Verkeer en Water-
staat.

Statistisch onderzoek bracht aan
"het licht, dat wij de auto vooral ge-

bruiken voor de korte afstand. We
hebben het dan over ten hoogste
twaalf kilometer. Voor woon-werk-
verkeer, woon-schoolverkeer, win-
kelen en op visite gaan is de auto
favoriet. Bijna iedereen beschikt wel
over een fiets. Een afstand van acht
tot tien kilometer kan moeiteloos
met de fiets worden overbrugd. Ve-
len draaien voor tien tot vijftien kilo-

meter zelfs hun hand niet om. Fiet-

sen is gezond en in de stad vaak
sneller dan ander vervoer. De fiets is

een individueel vervoermiddel dat
evenals de auto naar believen kan
worden gebruikt.
• Met de fiets heb je geen parkeer-
problemen. De fiets is ontegenzegge-
lijk het goedkoopste vervoermiddel
en bovendien nog milieuvriendelijk.
Ook het milieu profiteert van het
fietsen van korte afstanden. Het
TNO in Delft heeft uitgerekend, dat
de auto voor veertig procent bij-

draagt aan de vervuiling van ons mi-
lieu door koolwaterstoffen.
Dit betekent zeker niet dat we nu

maar van het gebruik van de auto
moeten afzien of, erger nog, deze
maar moeten afschaffen Het TNO-
onderzoek maakt namelijk ook dui-

Maak de zin af:

De fiets. . . ,

delijk, dat de aanslag op het milieu
door de auto drastisch wordt be-

perkt als deze niet meer voor korte
ritjes wordt gebruikt. Vooral de kou-
de start is de boosdoener. Als we het
even sigaren halen ofboodschappen
doen met de auto in het vervolg ach-

terwege laten, is er al veel gewonnen.

In onze steeds meer op individue-
le vrijheid ingestelde maatschappij
is het openbaar vervoer zeker niet
altijd het alternatief voor de altijd

beschikbare auto die je snel zonder
wachten en overstappen van A naar
B brengt. Dit betekent echter niet

dat ook voor de langere autorit, ze-

ker als daarbij maar één persoon in

de auto zit, het zo gek nog niet is de
bus otde trein te pakken. Vooral bij

de trein is de fiets weer een handige
overbrugging van de afstand van
huis naar station en van station naar
het adres waar u moet zijn. Op de
meeste stations zijn tegenwoordig
tegen een kleine vergoeding fietsen

te huur. De combinatie trein/fiets en
auto/fiets staat volop in de belang-
stelling. Vouwfietsen zijn de trend.

Er is nu zo'n fiets met tas leverbaar,
waardoor de tweewieler gemakke-

lijk in bus en trein mee kan. Ook
ideaal voor gebruik in de stad.

Wie de zin onder de cartoon van
Arend van •Dam afmaakt, kan een
dagje recreatief winkelen in Apel-
doorn winnen en maakt kans op een
Batavus vouwfiets (f 799,-) of een van
de vier beschikbaar gestelde city bi-

kes.
Inzenden op briefkaart vóór 31 mei

1992 naar:
Redactiesecretariaat Weekmedia,
t.a.v. Trudy Steenkamp, postbus
2104, 1000 CC Amsterdam.

Dictator
Gruwelijk is

het te bedenken
dat sommige fol-

terwerktuigen
nog in 1975 door
de Spaanse dictator Franco werd ge-

bruikt. Het zal duidelijk zijn dat een
bezoek aan dit museum niet zo ge-

schikt is voor al te jonge kinderen, al

vonden de zevenjarige meisjes die
met mij meegingen tijdens de rond-
leiding, het niet eng, maar span-
nend. Het gebouw is nog vrijwel in
oorspronkelijke staat, met oude
houten vloeren en plafonds, houten
trappen en piepkleine deurtjes. Daar
doorheen lopend, voel je heel goed
wat de mensen toen hebben doorge-
maakt. Zelfs de

• De Ridderzaal en het Binnenhof.
Bekend van de televisiebeelden.
Wel zo aardig er ook zelf eens rond
te wandelen

graffiti die de ge-

vangenen eeu-
wen geleden aan
hebben gebracht
in de cellen, is

bewaard geble-

ven. Is Gevan-
genpoort het
museum waar
de bezoeker ge-

confronteerd
wordt met de
oude geschiede-
nis van 's Gra-
venhage, wie bij-

na lijfelijk de
toekomst wil er-

varen kan terecht in ruimtemuseum
Omniversum.

Omniversum
Het Omniversum. Dit bevindt

zich in het westelijke, moderne, ge-

deelte van Den Haag. Hier krijgt de
bezoeker dankzij een spectaculaire
audiovisuele presentatie inzicht in

de ontwikkelingen van het heelal.

Heel interessant is ook de documen-
taire 'Ring of Fire' over vulkanisme.
Hoewel de produktie . een paar
maanden geleden gemaakt is, is zij

alweer achterhaald: de Etna zou
slechts roken en aardbevingen ko-
men niet voor in Nederland. Inmid-
dels weten we beter.

De kijker wordt in zijn stoel als

het ware meegevoerd met satellieten

door het heelal om vulkaanuitbar-
stingen op andere planeten te bekij-

ken en 'vliegt' over Californié tussen
de wolkenkrabbers door om het ver-

schil te zien tussen bouwwerken die
wel en niet gebouwd zijn op het
doorstaan van aardschokken.

Museon
Via de tuiningang van het Omni-

versum is het mogelijk om het Mu-
seon en het Gemeentemuseum te

bereiken. Het Museon biedt een aan-
eenschakeling van populair-weten-
schappelijke tentoonstellingen over
de mens en zijn wereld. Er is voor
elk wat wils te zien, op het gebied
van geologie (prachtige kristallen),

biologie (nagemaakte Neanderta-
lers), geschiedenis, natuurkunde
(mooie oude koperen instrumen-
ten), techniek en volkenkunde. In
het Museum hoeft niet alleen te wor-
den gekeken op afstand, bezoekers
kunnen namelijk ook zelf experi-
menten doen.
Van het Museon kan je doorlopen

naar het Gemeentemuseum. Dat be-
vindt zich in een gebouw dat ontwor-
pen is door de Haagse architect Ber-
lage. Overigens zijn er ook in het
centrum van de stad bouwwerken
van deze bekende architect te vin-

den, zoals bijvoorbeeld de kiosk op
het Buitenhof. Het museum bevat
vooral moderne kunstwerken ge-

maakt door kunstenaars uit de tijd

van Berlage, zoals van architect
Rietveld, en schilder Mondriaan.

Clingendael
Den Haag biedt meer dan alleen

musea. Voor liefhebbers van natuur
zijn er tal van parken en bossen in de
Hofstad. In mei enjuni is de Japanse
tuin in landgoed Clingendael een be-

zoekje waard.
Het landgoed
werd in 1591 aan-
gekocht door
Philip van Dou-
bleth. Het was
Marguérite Ba-
ronesse van
Brienen die rond
de eeuwwisse-
ling deze Japan-
se tuin aanlegde.
De tuin staat bol
van de symbo-
liek. Zo symboli-
seren stenen ge-

boorte en dood.
Vallen ze om,
dan mogen ze
niet meer wor-

den herplaatst. Water staat voor le-

ven. In de tuin stroomt het van oost
naar west, omdat de zon (bron van al

het leven) in het oosten opkomt" en
in het westen ondergaat.
Den Haag biedt veel meer dan in

dit verhaal kan worden beschreven.
Er zijn bijvoorbeeld veel musea die
voor niets, of voor een paar gulden,
bezocht kunnen worden. Zoals het
museum voor poppenspel, PTT-mu-
seum, zeemuseum en openbaar ver-

voermuseum, museum voor het
Haagsche hopje,
museum van het
ambacht en het
brandweermu-
seum.

Paleizen
De stad is na-

tuurlijk ook be-
kend om haar
vele paleizen.

Wie ze allemaal
wil zien kan boe-
ken bij.de WV
voor de Royal
Tour. Maduro-
dam mag na-

tuurlijk niet onvermeld blijven.

Daarnaast bezit Den Haag de groot-

ste concentratie winkels van Neder-
land. En ook het uitgaansleven is

bijzonder levendig. Zelfs degene met
de meest exclusieve smaak zal iets

van zijn of haar gading vinden in een
van de internationale eettentjes in

de omgeving van de Kettingstraat en
Achterom.

• Waarin een klein land groot kan
zijn: Madurodam

Redactie-adres ATV: Weekmedia,
postbus 2104, lüüü CC Amsterdam,

tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)

Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul liusse

Weerberichten
De Koninklijke Nederlandse

Toeristenbond ANWB nam de-

zer dagen een nieuwe telefoon-
lijn in gebruik waarop het weer-
bericht voor ruim tweehonderd
vakantiebestemmingen in Ne-
derland, Europa en Noord-Afri-
ka valt te beluisteren.
Via het telefoonnummer 06-

9579 krijgt men informatie over
het actuele weerbericht, het
aantal zonne-uren en over de
neerslag in de vakantiegebie-
den. Ook is per gebied een
weersverwachting voor de ko-
mende vijf dagen op te vragen.
De informatielijn verstrekt zelfs

gegevens over de watertempera-
tuur van een aantal kustgebie-
den.
Met de druktoets of draai-

schijf van de telefoon bedient
men een Voice Respons Sys-
teem, dat snel de gewenste in-

formatie geeft. Iedere vakantie-
bestemming heeft een code,
waardoormen direct de gewens-
te gegevens kan kiezen. De co-

des worden door het systeem
zelf aangegeven.

Het gesprekstarief van de vakantie-
weerlijn Is 75 cent per minuut.

Computerbeurs
Op 15 en 16 mei wordt in de

Groenoordhal in Leiden de
tweede Computerwave gehou-
den. Op deze beurs kunnen PC-
gebruikers hard- en software en
aanverwante produkten kopen
of zich oriënteren op aanbod en
prijzen.

Verder zal er een Helpdesk
aanwezig zijn voor adviezen
over eventuele aankopen en is

er een Testbank voor het proef-
draaien met hard- en software.
De Helpdesk opereert geheel
onafhankelijk en wordt ver-

zorgd door de HCC Beginners-
gebruikersgroep. De afdeling
Den Haag van HCC toont tij-

dens de beurs een primeur: een
stukjebesturingssoftware waar-
mee programmeren een stuk ge-

makkelijker wordt.

De beurs is geopend op vrijdag van
twee uur tot tien uur en zaterdag van
tien tot vijf uur. De entreeprijs isƒ 7,50.

Spellen voor kleintjes

Ravensburger heeft voor kinde-
ren in de leeftijdscategorie van
anderhalf tot frie jaar een spel-

lenserie ontwikkeld. De reeks
'Bluemini - hun allereerste spel'

behandelt basisonderwerpen
uit de wereld van de peuter. Si-

tuaties rond mama, papa, die-

ren, het huis en de woonomge-
ving worden op speelse wijze
aan het kind duidelijk gemaakt.
Elke doos heeft een eigen in-

houd van drie spellen. Zo bevat
'Mijn huis' een driedimensio-
naal huis om op te zetten, een
associatiespel en vier tafereel-

tjes om na te vertellen. De ge-

bruikte materialen in de spellen
zijn veilig voor de kinderen van-
af anderhalfjaar. De figuren zijn

vervaardigd van lichtgewicht,
maar sterk cellulose-materiaal.
De Bluemini-reeks bestaat uit

acht spellen. De verkoopprijs
bedraagt per doos ongeveer
ƒ29,-.

SLAAP LEKKER
|P' s? "'"^i^m^"*-'

m>

hetWesten
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam

Bildefdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Diagonalenpuzzel

Nadat horizontaal de goede
woorden zijn ingevuld, ver-
schijnen op de stippen van
linksboven naar rechtsonder
en van rechtsboven naar links-

onder twee woorden.
1 as; 2 deel van het lichaam; 3 kuip;

4 deel van de hand; 5 gemeen; 6 ui-

ting van vrolijkheid; 7 baas; 8 wind-
richting; 9 kruiderij; 10 meisjes-

naam; 11 wier; 12 deel van een haard;
13 ladder; 14 stimulerend middel; 15

vrucht; 16 overblijfsel; 17 nu en dan;
18 hetzelfde; 19 slang; 20 wig.

Oplossing puzzel vorige week: impe-
riaal

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de kassa en na
telefonische reservering, tel. 070-354.54.54 krijgt u twee gulden korting op alle

voorstellingen van het Omniversum (normale prijs ƒ 15,- volwassenen en f 12,-

kinderen,t/m 12 jaar jaar en 65+).

De programmering in het Omniversum is als volgt:

Hoe heet die Planeet?!, een stralende planetarium en lasershow
di t/m zo om 11 uur

Ring of Fire, vulkanen rond de wereld.

di t/m zo 12, 14 en 16 uur. vrij. za en zo tevens om 20 uur.

Blue Planet, een ruimtevaartfilm over de aarde.

di t/m zo 13 en 15 uur, vrij, za en zo tevens om 17, 19 en 21 uur.

Naam:

Woonplaats:

Aantal personen (max. 4 pers.):

Deze aanbieding geldt tot en met 31 mei 1992.

WEEJMJHIÜ geeft u meer!

(ADVERTENTIE)

Bastelijn is géénw
De kritische en goed geïnfor-

meerde relaties van

Van Reeuwijk weten wel beter

Toch kunt u met een gerust hart

uw dierbaarste servies en glas-

werk aan dit markante meubel-

stuk toevertrouwen Informeert

u maar eens bi| Van Reeuwijk,

ze weten er alles van

van eeuwijk
Sniep7, Tel 020-6994111,
Meubelboulevard Diemen In Diemen vertellen wij u ergraag meer over.
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Gezocht:

Betrouwbare hulp
i.d. huishouding

vanaf 40 jr.

Voor dagelijks, iedere

middag vanaf
13.00 uur.

ƒ15,- p. uur.

Tel. 15889.

In Zandvoort

GEMEUB.
MKANTIEFLAT
aangeb. per 1 juni

2 slaapk. huisk.

k.d.t, zonneterras
ktv 1250,- p.mnd.

Brieven
onder nr. 311519

110 V8
uit '87 grijs kent.

t.e.a.b.

tel. 02507-16325

Café
de Klikspaan

vraagt met spoed

Schoonmaker/-
ster

Tel. 02507-16597

VjfiB

Canon Autozoom
*38-60 mm zoomobjectief *continu

zoomsysteem *close-up voorziening

"intelligente automatische belichting

*autofocus.

Canon EOSI 000 F kit
*high speed autofocus *3 belichtings-

meetmethodes "ingebouwde flitser

*zoekennfo en LCD displayinfo *met

cj9§-. AF 35-80 mm en E0S
gebruikershoek.

Kodak335
*fixed focus objectief "ingebouwde flit-

ser "eenvoudige filminleg "FS.6-35 mm
lens "compleet met 135-24 Kodacolor

fotorolletje en batterijen * 1 jaar garantie.

De camera is 't fotorolletje!

Camera's voor eenmalig gebruik,

gemakkelijk en met perfect resultaat!

Kodak Fun

Kodak Stretch ^|9|
Voor dubbel fotoformaat. Jm fl •
KodakWeekend
Waterdicht, ^/j 9£

Pentax Zoom 60X
"volautomatisch "motorzoom objectief

"macro instelling "automatische flitser

"automatisch film- m m a
transport * LCD display. J4^7§T

NÖINCLZOMÊRPAKKET
(frisbee; tas en lonierpet)

DLI80
|*autofocus "dubbel objectief: motorisch

omschakelen van 35 naar 55 mm
"focus-lock en landschapsknop *drop-m

filminleg * nu in

499r
^:
s^(w^f*'ÏK

NU INCL ACCESSOIRES!

OlympusAZ 330
"high performance autofocus camera
"4,5-6/38-105 mm zoomobjectief

"automatisch flitssysteem

"volautomatische ingebouwde flitser.

Minolta 50001
"incl. AF 35-80 mm* ingebouwde flitser

"intelligente sturing van de automati-

sche scherpstelling "behchtingsregeling

"filmtransport "datadisplay voor diverse

functies "uit te breiden met chipkaarten

"met A/S chipcard en brede riem.

•999T-

of 30.-
££\per maand

Dixons
fotorolletjes
100 ISO 24 opnamen
perZ |A £Q
100 ISO 36 opnamen

Per2 |^ SQ

Kodak
fotorolletjes

3-pak100IS0

36 opnamen slechts

3X36*,

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 23 mei I992. zolang de voorraad strekt.

Pri|S- en drukfouten voorbehouden "of de helft van de waarde in contanten je komt ogen en oren tekort.

KADO
EXCLUSIEFBrnSxoMT

by aankoop van een

3DfctTjranaf™:
films
'00 ISO,
36opn.

Almere Stadhuisstraat 7-9, 03240-41324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.
20

^p^W! ^VERZORGINGSCENTRUM
^LnJLLJLr^ ONZE WONING TE DIEMEN
Wij zoeken voor ons wijkgericht verzorgingshuis (1 76 bewoners) een
aantal nieuwe kollega's die een positieve instelling hebben en het
leuk vinden met oudere mensen om te gaan.

Wij hebben onze (buurt)bewoners veel te bieden zoals: tijdelijke

opvang op onze ziekenboeg, een afdeling groepsverzorging,
meerzorgkamers, maaltijdvoorziening en natuurlijk, het
allerbelangrijkste, een prettig woonklimaat.

In het kader van het substitutie-project welke 1 juli jl. van start is

gegaan met het verpleeghuis Gaasperdam waarbij
professionalisering van geïntegreerde zorg uitgangspunt zal zijn

zoeken wij voor onze afdeling groepsverzorging een gediplomeerd:

BEJAARDEN/ZIEKENVERZORG(ST)ER
Werktijden: 15.30-21.30 / 7 op 7 af

(21 uur per week met mogelijkheid tot
uitbreiding)

Wij bieden een gezellige werksfeer, mogelijkheden tot bijscholing,
regelmatig werkoverleg en een salaris conform
C.A.O.-bejaardenhuizen.

Mochtje geïnteresseerd zijn in bovenstaande funkties, dan kun jeje
sollicitatiebrief richten voor 30 mei a.s. aan de heer H. Hubers,
direkteur Onze Woning, Berkenstede 36, 1112 CC Diemen. Voor
telefonische informatie kun je terecht op a.s. maandag, dinsdag en
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur bij Hans Kraakman, a.i. Hoofd
Verzorging, tel.nr. 020-6993131.

WEEIMMM geeft u meeni

ONTDEK HET VOORJAAR
OP DE FLORIADE

Weekmedia biedt u m samenwerking met NZH Travel Ex-
curs'ons een unieke dagtocht aan per bus naar de Flonade
in Zoetermeer De bus vertrekt dagelijks (tot 10 oktober 1992)

om 10.00 uur vanaf de kiosk NZH Travel Excursions, Dam-
rak/Prins Hendrikkade tussen het Centraal Station en het

Scandie Crown Hotel m Amsterdam

De Flonade presenteert 70 hectare hollandse polder met
ontelbare tulpen, rozen, bloesem en nog zo'n 35 000 andere
soorten bloemen. Onder een reusachtig dak worden dertien

spectaculaire exposities gehouden over bloemen, planten,
groente en fruit, tropische palmen, orchideeën, bonsai, etc

Maar de Flonade biedt ook landenfestivals, straatartiesten,

theater, aans en muziek en een 76 meter hoge uitkijktoren

Beeldende kunst en archtectuur zijn rijk vertegenwoordigd
op de Flonade

U kunt dagelijks deelnemen aan deze bustocht. Deelname is

alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6250772
en tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek bij NZH Travel Excursions in

Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 47,50 per persoon, inclusief bustocht,

entreebewijs Flonade. Tegen inlevering van de bon ont-

vangt u ƒ 7,50 korting en betaalt u slechts ƒ 40,00 p p

Bon voor onze lezers
Deelname aan de tocht naar de Flonade is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel 020-6250772 U dient deze
bon ingevuld m te leveren op de dag van vertrek aan de
kassa van de kiosk NZH Travel Excursions, Damrak/Prins
Hendrikkade tussen het Centraal Station en het Scandie
Crown Hotel in Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 40,00 p.p.

Naam-

Adres.

Postcode.

Keuze datum:

Telefoon:

Woonplaats.

Aantal personen:

WEEDMIi geeft u meer!

H. C. RIBBERINK
PAPIER-AGENTUREN B.V.

Klein internationaal handelskantoor te

A'dam Buitenveldert, zoekt op zeer korte

termijn:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER/TYPISTE

Onze gedachten gaan uit naar een
energieke vrouw (bv. herintredend) die de
Nederlandse, Duitse en Engelse taal goed
beheerst. Leeftijd: tot 45 jaar.

Na een gedegen inwerkpenode op
gebleken geschiktheid bieden wij een
afwisselende en zelfstandige positie.

De honorering en secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn zeer gunstig.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan-
H C. RIBBERINK Papier-Agenturen B.V.
Postbus 7876, 1008 AB Amsterdam

Gevr. bij Groente en Fruit

speciaalzaak

AART VEER

gezellige verkoopster

tel. 14404 of na 19.00 uur 12888
of info in onze zaak

Jubileum
Deze achertemierüimte \an 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen

\an bijvoorbeeld jubileum, reunie, ^vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt

5 150 exemplaren

U betaalt daarvoor slechts ƒ32,- exel 6<7r BTW.

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,

tel 02975-40041

$BELASTINGVRIJ
BIJVERDIENEN
Dat kan tot een bedrag van
ƒ 5.225,- per jaar.

Deze bijverdienste is mogelijk als u werkt als

alphahelpende in de thuiszorg
in het rayon ZANDVOORT.

Een alphahulp is in dienst van de klient. Dit zijn

veelal oudere mensen die afhankelijk zijn van
hulp bij huishoudelijke werkzaamheden.
Onze instelling bemiddelt tussen u en de kliènt.

De werktijden en dagen waarop u wilt werken,
worden in overleg vastgesteld. De verdiensten
zijn per uur:

voor 18- en 19-jangen ƒ 9,37
voor 20-jarigen 10',02

voor 21 -jarigen 10,94
voor 22-jangen 1 1 ,86
voor 23 jaar en ouder 12,84
Er vinden geen inhoudingen plaats.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen
met de afd. alphahulp (mw. R. Faber en mw. A.
Lippus).

STICHTING GEZINSZORG
KENNEMERLAND ZUID,
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.
Tel. 023-213421.

„rn^.

altijd en overal iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal,

Postcode Loterij helpt met

wederopbouw Cambodja
Zoals ons land geslagen uit de Tweede Wereld-
oorlog kwam, zo kwam ook Cambodja bijna

geheel verwoest uit een jarenlange bloedige

burgeroorlog. Nu is er vrede, maar net als bij

ons toen, moet het land worden opgebouwd.
Honderdduizenden vluchtelingen keren terug,

maar ze bezitten vaak niet meer dan de kleren

die ze dragen. Daarom wil de Postcode Loterij

helpen.

In korte tijd staat het geraamte van het huis overeind. Het optrekken van een huis

met plaatselijke materialen kost ongeteer 200 gulden.

Onder de hoede van de Ver-

enigde Naties keren ruim
350.000 vluchtelingen uit

Thailand terug naar hun va-

derland. Als alles volgens
plan verloopt krijgt elke fa-

milie een eigen lapje grond.

Maar méér is er niet. Het
belangrijkste voor deze fami-

lies is daarom een huis.

Eigen huis
Onze eigen geschiedenis na

de Tweede Wereldoorlog
heeft ons geleerd hoe belang-

rijk het is om een eigen dak
boven je hoofd, een eigen
huis te hebben.

Dat geldt ook voor de dakloze

families in Cambodja. En
voor hen voert Stichting
Vluchteling actie. U heeft er

misschien iets van gezien op
RTL 4 in het programma van

Ursul de Geer en bij Hitbingo.

Het is eigenlijk heel eenvou-

dig. Een Cambodjaanse fami-

lie kan een huis op een eigen

stukje grond bouwen met
hout, bamboe en andere
bouwmaterialen uit eigen
land. Bij elkaar bedragen die

kosten zo'n tweehonderd
gulden. Dat is in onze ogen
misschien niet zoveel, maar

voor dakloze Cambodjanen is

het een geweldig bedrag.

Helpen
De Stichting Vluchteling wil

door het voeren van actie

1.400 terugkerende families

helpen aan die tweehonderd
gulden voor het bouwen van
een eigen huis. En daar doet

de Postcode Loterij ook aan

mee. Dankzij de steun van u

en de andere deelnemers kon
de Postcode Loterij al met
150.000 gulden bijdragen.

Bovendien zal de Postcode
Loterij elke bijdrage die op
het actiegironummer binnen-

komt verdubbelen. Uw deel-

name aan de Postcode Loterij

maakt het mogelijk om te

helpen. Heel eenvoudig en
heel direct.

Bent u npg
geen '--^

deelnemer?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u

de postcodecijfers 1452
(llpendam), 6418 (Heer-

len) of 8265 (Kampen)?
Dan kunt u zich aan-
melden voor de volgen-

de opnamen van Hit-

bingo. Bel op week-
dagen tijdens kantoor-
uren 02977-47006 en ga
een gezellig tv-dagje uit!

De winnende
Hitbingo-

nummers van
5 mei:
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Ook klein pension
wordt onderzocht

op brandveiligheid
Pensions en aanverwante ge-

legenheden voor vijf of meer
gasten, moeten aan bepaalde
veiligheidsvoorzieningen vol-

doen. Dat vindt het college van
burgemeester en wethouders.
Lang niet alle horecagelegen-
heden blijken brandveilig.

Het college kiest voor dit aantal
vanwege de 'veelheid en diversiteit

van pensions en hotels in Zand-
voort. In al deze inrichtingen dient
de bezoekers een veilig onderkomen
te worden gegarandeerd'. Voor het
aantal vijf pleit ook het 'afbreukrisi-

co', oftewel het uitstralingseffect dat
eenbrand in één van deze gelegenhe-
den in negatieve zin zal hebben op
het bezoek aan pensions en hotels in
Zandvoort.

Een en ander staat in de Brandbe-
veiligingsverordening, deze maand
op de agenda van de gemeenteraad.
Bij WD-raadslid Brugman is dat al

op verzet gestuit, hij pleit voor de
landelijke grens: 10 personen. „Als je
ouders met drie kinderen in huis
hebt, zit je al op vijf personen. Hij
verwacht dat veel kleine hotels wor-
den geconfronteerd met hoge ver-

bouwingskosten. Brugman kreeg
echter weinig bijval in de commissie
voor Ruimtelijke Ordening.

Kamerverhuur
Veel (horeca)gelegenheden m

deze gemeente zijn volgens de
brandweer slecht beveiligd. Vanuit
het horecabestuur in Zandvoort is

dat overigens tegengesproken, om-
dat de bedrijven aan bepaalde eisen
van de eigen branche-organisatie
moeten voldoen.

Over de veiligheid of onveiligheid
van pensions en kamerverhuurders
die niet bij het bedrijfsschap zijn

aangesloten, is weinig bekend. Maar
volgens commandant Schroder is de
situatie in deze gemeente niet ver-

ontrustend. De brandweer kon ech-
ter wegens gebrek aan personeel af-

gelopen jaren niet voldoende aan-
dacht aan de controle op deze gele-

genheden besteden. Daarom wordt
nu overwogen voor drie jaar een pre-
ventiemedewerker aan te stellen om
in alle bedrijven te gaan controleren.
In de commissie Bestuurlijke zaken
werd vorige week aangedrongen op
een medewerker met een contract
voor onbepaalde tijd.

Pech
èneen
beetje

geluk
• ZANDVOORT

-

Voor menig
strandpachter
was het wat
schrikken dit

weekend, toen
ondanks een
stralend zonne-
tje de meeste
ligstoelen leeg
bleven. Door de
koude westen-
wind was het al-

leen nog achter
het glas aange-
naam. Maar de
animo hiervoor
was beperkt. Het
extra personeel
kon niet veel
doen en de extra
ingeslagen con-
sumptiegoede-
ren bleven
staan. Strop dus
voor de strand-
pachters. Die
werd door de
erop volgende
mooie dagen,
met de wind uit

een andere
hoek, weer een
beetje goedge-
maakt.

Foto Bram Stijnen

Vier bedrijven

richten BIZ op
ZANDVOORT - Vier Zand-

voortse ondernemingen zijn
als Beach Incentives Zand-
voort, kortweg 'BIZ', een sa-

menwerkingsverband aange-
gaan. Het doel is, samen het
bedrijfsleven dat ontspanning
zoekt naar de badplaats te lok-
ken.
De ondernemingen zijn Holland

Casino Zandvoort, Elysée Beach
Hotel, Circuit Park Zandvoort en
Grand Café Restaurant Riche. De
BIZ-partners vinden dat zij samen
veel te bieden hebben. Zij zijn er van
overtuigd dat zij daarmee een opval-
lende plaats zullen gaan innemen op
de zakelijke vergader- en incentive
markt.
De BIZ richt zich vooral op bu-

reau's en bedrijven die op zoek zijn

naar een verrassende en aantrekke-
lijke locatie met afwisselende enter-

tainmentmogelijkheden voor rela-

ties, cliënten en eigen medewerkers

De vier partners werken met een
centraal secretariaat in Haarlem,
dat dienst doet als aanspreekpunt
voor informatie en het ontwikkelen
van 'maatgesneden programma's'.

In het promotiemateriaal wijzen
zij op de vergader- en symposium-
mogelijkheden, hotelkamers, res-

taurants, terrassen , casino en auto-
rijden op het circuit.

DEZEWEEK
Rauw <

'Dat Hollandse Nieuwe een *> ;'

rauwe vis zou zijn, is een O n

misvatting'. Dat zegt de Zand-
'

voottse vishandelaar Jaap Ij

Kroon. Het is van de wetenswaar- f

digheden over de nieuwe haring ,'

die - officieel - weer vanaf mor-
}

gen te verkrijgen is. si

Vrijwilliger
Nathalie Lindeboom, coor- *j I'

dinator van de stichting O f

'

Welzijn Ouderen Zandvoort, weet
jj

wat vrijwilligerswerk is. Zij heeft !

dat zelf ook gedaan, vertelt zij

deze week in de rubriek 'Achter i,

de Schermen'. t

Bezorging: tel. 17166 |

Advertenties: tel. 17166
f

Redactie: tel. 18648 |

Jubilea
ZANDVOORT - Burgemeester

Van der Heijden bezoekt komende
weken twee gouden bruidsparen.
Vandaag is het echtpaar Veerhof-
-Schuijtenburg uit de Burg. Engel-
bertstraat vijftig jaar getrouwd. Vol-
gende week donderdag, 28 mei,
hoopt het echtpaar Dropvat-Van
Gellekom in het Huis in de Duinen
zijn vijftigjarig huwelijk te vieren.

Strandpolitie controleert ook in Bloemendaal
ZANDVOORT - De Zand-

voortse strandpolitie neemt
dit jaar ook de controle op het
Bloemendaalse strand voor
haar rekening. Daarvoor heeft
het team versterking gekregen
van een politieman uit deze
buurgemeente. Samen zullen
zij vooral aandacht besteden
aan vaartuigen en jetski's, plus
auto's op de strandafgangen.

De strandpolitie is afgelopen
weekend teruggekeerd op haar post
in de Rotonde waar zij tot halverwe-
ge de maand september zal blijven.

Er kon ook nu, evenals vorig jaar,

geld voor worden vrijgemaakt. Nog
maar twee jaar geleden was dat on-
mogelijk, waardoor het detache-

ment wegbleef van het strand. Dit
jaar is de bezetting zelfs uitgebreid
met een vierde man, Edwin Hol, af-

komstig uit Bloemendaal.

Regionalisering
„Daarmee lopen we al een beetje

vooruit op de regionalisering", zegt
commandant Paul Tromer. Hij fun-
geert als 'coördinerend, meewer-
kend voorman' en aanspreekpunt
voor vergunningen, binnen het
team, waarvan verder Ed Hendriks
en Paul Wulgien deel uit maken.
Voor Wulgien, al langer werkzaam
bij de Zandvoortse politie, is het 't

eerste strandseizoen. De anderen
hebben al een aantal seizoenen op de
Rotonde gewerkt.
De komst van Edwin Hol is lo-

Terugloop ledenaantal
ZRB komt tot stilstand
ZANDVOORT - Het leden-

aantal van de Zandvoortse
Reddings Brigade is vorig jaar
stabiel gebleven. Daarmee is

een eind gekomen aan een vijf

jaar durende terugloop.

Dat constateert secretaris Henk
van der Mije in het onlangs gepre-
senteerde jaarverslag 1991 van de
ZRB. De terugloop speelde zich af in
de jaren 1986 tot en met 1990. Bij het
opmaken van de eindcijfers over vo-
rig jaar bleek dat daar een einde aan
was gekomen. Van der Mije telde
eind 1991 in totaal 449 leden. Een
aantal van hen volgde een strand-
wachtcursus, vijf leden slaagden
voor een cursus in Noordwijk, va-

rend redden.
Van der Mije is sinds 1991 de op-

volger van Tom de Roode, die dat
jaar zijn functie van secretaris neer-
legde. De Roode bleef als vice-voor-
zitter wel deel uitmaken van het be-
stuur.
De ZRB had vorig jaar de handen

vol aan het bewaken van de vele ba-
ders, zwemmers en andere vertier-

zoekers op het strand. In totaal

moest er 65 keer assistentie ver-

leend worden aan in totaal 75 perso-
nen. Daarvan onder andere 24 keer
aan windsurfers, 15 keer aan zeilers
en zeilboten en elf keer aan zwem-
mers. In totaal moest er 126 keer
EHBO verleend worden, een stij-

ging van vijf ten opzichte van 1990.

Om alles te organiseren werden er
1083 radiogesprekken gevoerd, te-

gen 1417 het jaar daarvóór.

Fietser gewond
ZANDVOORT - Op de Van Len-

nepweg is vorige week een 24-jarige
fietser uit Scheveningen gewond ge-
raakt. Hij werd aangereden door een
20-jarige vrouw automobiliste uit
Zandvoort. De man is met een wer-
velfractuur en een gebroken knie-
schijf in een ziekenhuis opgenomen.

9 Waterstanden I
Datum HW LW HW LW
21 mei 07.15 02.53 19.34 15.35
22 mei 07.55 03.36 20.25 15.54
23 mei 08.46 04.06 21.16 10.24
24 mei 09.46 04.40 21.55 17.15
25 mei 10.46 05.30 22.54 18.15
26 mei 11.45 06.25 -.-- 19.14
27 mei 00.04 07.45 12.55 20.45
28 mei 01.15 08.56 13.50 21.56
29 mei 02.05 09.50 14.36 22.50

De realisering van de nieuwe post
Ernst Brokmeier in zuid, aanvanke-
lijk gepland aan het begin van het
zomerseizoen, heeft vertraging op-
gelopen. Deze is veroorzaakt door
tegenslagen bij het verwerven van de
benodigde financiën.

Mededeling
In verband met Hemelvaartsdag
verschijnt het Zandvoorts
Nieuwsblad in plaats van donder-
dag 28 mei op woensdag 27 mei.
Wij verzoeken u uw advertentie-
materiaal uiterlijk maandag 25
mei om 17 uur aan te leveren en
uw redactiekopij uiterlijk maan-
dag 25 mei om 15 uur op ons

kantoor in Zandvoort.

Redactie en hoofd commercie
Weekmedia ,.

Maanstanden:
LK zond. 24 mei 15.55 u.

Doodtij 27 mei 00.04 u. NAP+45cm

Redactrice Kraan-Meeth deelde

enthousiasme met haar lezers
ZANDVOORT - Na een ziekbed van enkele weken is vorige

week dinsdag mevrouw CE. Kraan-Meeth overleden, zij is

77 jaar geworden.

Mevrouw Kraan, Christina Engelberta, voor familie en vrienden
'Kiek', was sinds ongeveer vijf jaar freelance redactrice van het Zand-
voorts Nieuwsblad. Maar ook daarvóór al genoot zij veel bekendheid in
het dorp, door diverse bestuursfuncties maar het meest nog door haar
werk als redactrice van de Zandvoortse Koerant en van De Klink, het
tijdschrift van het Genootschap Oud-Zandvoort.
Dat laatste, oud Zandvoort, was haar specialiteit en grote hobby.

'Haar lust en haar leven', zoals iemand het uitdrukte. Mevrouw Kraan-
-Meeth was graag bereid om voor een artikel allerlei historische gege-
vens op te zoeken, ook al gingen daar misschien uren werk in zitten.

Met veel plezier ook toog zij naar oude Zandvoorters om deze te
interviewen. Daarnaast liet zij iedereen meegenieten van haar enorme
collectie historische prentbriefkaarten van deze badplaats, waarvan er
vele gepubliceerd zijn. Zo heeft zij met haar enthousiasme menig
Zandvoorter jarenlang veel plezier bezorgd.
Aangedaan door het overlijden van haar man, ook nog maar kolt

geleden, stopte zij met werken, maar na verloop van tijd nam zij de pen
weer op. Een stap waarmee zij achteraf erg blij was. Die periode heeft
helaas maar kort mogen duren.
Haar afscheid vond - op eigen verzoek - in stilte, in beperkte familie-

kring plaats.

• Mevrouw Kraan-Meeth tijdens een van haar vele journalistieke werk-
zaamheden VOOr de Zandvoortse lezers. (Archieffoto Zandvoorts Nieuwsblad)

gisch. Door de toevoeging van Bloe-
mendaal krijgt het team met een
flinke taakverzwaring te maken. Het
zal komend seizoen gaan surveille-

ren van de grens van Noordwijk tot
en met het strand van Bloemendaal,
tot nèt voorbij Parnassia. In totaal is

dat zo'n dertien kilometer. De sur-
veillance gebeurt in principe met de
auto, bij hoog water plus een druk
bezocht strand kan de politieboot
ingezet worden. Bij spoedgevallen
wordt het - vanwege de afstanden -

'spannend'.

Jetski's

Hoewel de politiepost in Bloemen-
daal aan Zee opgeheven is, blijft er
nog wel een kinderopvang aanwezig.
Ook in Zandvoort komt er weer een
kinderjuf, de Zandvoortse Marga
Groenendijk. Verder wordt het team
in de drukke weekenden bijgestaan
door een extra politieman plus een
reservist. Daarnaast zal er af en toe
een medewerker van een particulie-

re bewakingsdienst ingeschakeld
worden voor - hoofdzakelijk - recep-
tiewerk. Tijdens zeer drukke week-
enden zal er hoogstwaarschijnlijk
een ambulance op de Rotonde gesta-
tioneerd worden.

„We zullen de eerste tijd vooral de
nadruk leggen op het weren van jets-

ki's", zegt Tromer. Het blijft met bij

het uit zee sturen van deze 'water-
brommers'. „Ze moeten direct het
strand af". Het strand is de meest
geschikte plek om tegen ongewenste
vaartuigen op te treden. Juist voor
het vervoer over strand is een ont-
heffing nodig. Die zal dit jaar in
Zandvoort beslist niet afgegeven
worden aan eigenaren van een jets-

ki. De gemeenteraad heeft daar eni-

ge maanden geleden sterk op aange-
drongen bij burgemeester Van der
Heijden.
Ook andere vaartuigen - uitgezon-

derd surfplanken - zullen niet ontko-

|gg.* t ig ,^l->

• De Zandvoortse stranpolitie bestaat dit jaar uit vier agenten: v.l.n.r. Paul
Edwin Hol, Paul Wulgien en Ed Hendriks.

men aan een controle op de onthef-
fing. Met name boten zonder officie-

Ie ligplaats. Die ligplaatsen zijn al-

leen te vinden bij de Zandvoortse
watersportvereniging in zuid (alleen
voor leden) en op een stuk strand bij

tent 25. Bij dit strandpaviljoen is

plaats voor maximaal vijftig boten,
om de boot hier neer te leggen is een
ontheffing nodig, die verkrijgbaar is

bij de politie. Daarnaast is het moge-
lijk om voor één dag een ontheffing

Huis in de Duinen neemt
deel aan landelijke acties
ZANDVOORT - Het perso-

neel van Huis in de Duinen
neemt deel aan de landelijke
actiedag, volgende week dins-
dag, in het kader van de CA-
O-onderhandelingen. Als die
geen resultaat oplevert, volgen
er op 3 en 12 juni hardere ac-
ties. Deze week zijn er al twee
korte werkonderbrekingen ge-

weest om de plannen op te ma-
ken.

„We nemen dinsdag deel aan de
landelijke actiedag", zegt Kik Boon,
woordvoerder van de medewerkers
van het Huis in de Duinen. „Dan
hebben we een werkonderbreking
en gaan we tussen half twee en half
vijf naar Haarlem". Voor overleg
over dit plan zijn er deze week al

twee werkonderbrekingen van een
half uur geweest in hët HiD. Woens-
dagochtend werd de knoop doorge-
hakt en 'ja' gezegd tegen de actie.

Een aantal spandoeken is al klaar,

met leuzen als 'Geen opslag uit eigen
pot, over een aantal jaren is ook dit

uw lot'. Of: 'We zetten nu dit huis op
z'n kop, want het loon is al jaren een
flop'.

Voor dat laatste wordt de regering
verantwoordelijk gesteld. Nog deze
week werd vanuit Den Haag bekend
gemaakt dat er geen extra geld be-
schikbaar wordt gesteld. Dat is te-

gen het zere been van het personeel
uit de verzorging.
Hun directies, in de regio zijn het

daar volkomen mee eens. De acties

van de bejaardenzorg-medewerkers
in Zuid-Kennemerland krijgen de
sympathie van hun directeuren. Di-
recteur de Vries van het HiD en zijn

collega Frans Scheppers van Schal-
kwijde in Haarlem hebben een ver-

klaring opgesteld waarin zij zich -

namens het Regionaal Directeuren
Overleg in Zuid-Kennemerland
(ROD) - achter het personeel opstel-
len. Bij het ROD zijn ongeveer 25
verzorgingshuizen aangesloten. Het
salaris moet omhoog èn er moet
meer personeel aangenomen kun-
nen worden.

Trendvolgers
Het is rechtvaardig dat de mede-

werkers strijden voor loonsverho-
ging die recht doet aan de term
'trendvolgers', aldus het ROD. Deze
sector is naar schatting zo'n 4,5 pro-

cent achter gebleven bij de loonstij-

gingen elders. Het voorstel uit Den
Haag was de salarisverhoging maar
uit het pensioenfonds te betalen,

maar dat wordt als 'onrechtvaardig'
van de hand gewezen. De huidige
werknemers zullen er op termijn bij

inschieten.

Daarnaast wordt de politici verwe-
ten dat zij al jaren profiteren van de
betrokkenheid van de werkers uit de
zorgsector. Zij zullen nooit de boel
'plat' gooien, omdat daarvan de be-
jaarden de dupe worden. Zo blijven
ook dinsdag mensen achter om een
minimale zorg te garanderen.

te krijgen. Gemiddeld wordt daar
zo'n honderd keer per seizoen ge-

bruik van gemaakt.
Daarnaast zal er dit seizoen streng

gelet worden op de aanwezigheid
van honden en paarden. Die laatste
categorie mag het hele jaar door met
op strand komen, voor honden is het
tussen 1 maart en 1 oktober verbo-
den. Met uitzondering van een stuk
strand in Zandvoort-zuid, vanaf red-

dingspost Ernst Brokmeier tot aan
het begin van het naaktstrand.

Wegsleepregeling
Controle - in dit geval ook door

agenten die op straat surveilleren -

vindt eveneens plaats bij auto's op

Tromer, de extra man uit Bloemendaal
Folo Bram Stijnen

de strandafgangen. Als de eigenaar
geen ontheffing heeft om hier te mo-
gen parkeren loopt hij tegenwoordig
kans op hoge kosten. De strandaf-
gang is namelijk sinds vorig jaar
openbare weg, wat betekent dat nu
ook hier de wegsleepregeling van
toepassing is. Dat zal ter plekke met
borden duidelijk worden gemaakt.

Verwijderen
De politie mag dus auto's laten

verwijderen, voor rekening van de
eigenaar. De sleepkosten bedragen -

bijvoorbeeld - in het weekend méér
dan 150 gulden. Daar komen de be-
keuring (naheffing) en het bewaar-
loon nog bovenop.

Natuurlijk, die krant moet ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat 7ich in mijn

omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

H Nieuwsblad
Naam. (m/v)

Adres I L
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1
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Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ 16,00 Dhalf jaar ƒ29,00 Djaar ƒ52,0

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven 020-668 13 00

Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 PA

Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken 710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Het is waar Inge 50 jaar!

De volgende 50 Wat meer
gezondheid.

Elly en Aat

John

„Wij" willen
morgen om
14.00 uur héél
graag met je

trouwen.

xxx Petra

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-

kend, delen wij U met droefheid mede, dat toch
nog onverwacht van ons is heengegaan mijn
vrouw, onze moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, onze zuster, schoonzuster en
tante

Henriëtte Petronella Margaretha
Koning-Holtmann

geboren 11 oktober 1909 overleden 13 mei 1992

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die zij heeft mogen ontvangen in Het Huis in de
Duinen te Zandvoort.

H. Koning

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

en verdere familie

Het Huis in de Duinen,
Herman Heijermansweg 1, kamer 90 E,

2042 XM Zandvoort.

Correspondentieadres:
E. H. Koning,
Narcissenlaan 1,

2106 BK Heemstede.

De crematie heeft maandag 18 mei plaatsgehad
in het crematorium Velsen te Driehuis-
Westerveld.

Als leven lijden wordt is sterven
een gewin.

Bedroefd om zijn heengaan, maar heel dankbaar
voor wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het overlijden van onze lieve, zorgza-
me vader en opa

Zoltan Jözsef Korékgyartó
(Sol)

weduwnaar van A. Paap

op de leeftijd van 83 jaar.

Buxtehude:
Marijke
Gerd
Debby

en verdere familie

Zandvoort, 19 mei 1992

Corr.adres:

Fr. M. Werbelow
Ludwigstrasse 30
2150 Buxtehude (D.) .

Veel dank gaat er naar het verplegend personeel
voor de goede en fijne verpleging.

Papa ligt opgebaard in de rouwkamer van „Huis
in het Kostverloren", Burg. Nawijnlaan 1 te

Zandvoort, alwaar bezoek is op vrijdag van 9.30-

10.00 uur.

De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag

22 mei om 10.30 uur op de Algemene Begraaf-
plaats, Tollensstraat te Zandvoort. Vertrek van
„Huis in het Kostverloren" om 10.15 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in

de ontvangkamer van de begraafplaats.

Enige en algemene kennisgeving

Met groot verdriet, maar dankbaar dat haar een

langer lijden is bespaard, geven wij kennis van
het overlijden van mijn lieve zuster, onze schoon-
zuster, tante en oudtante

Christina Engelberta Kraan-Meeth
weduwe van Kees Kraan

in de leeftijd van bijna 78 jaar.

*• 11 juni 1914 f 12 mei 1992

Uit aller naam:
P. Meeth

Correspondentieadres:
Bramenlaan 5,

2116 TR Bentveld.

18 mei 1992

De crematieplechtigheid heeft overeenkomstig
haar wens in besloten familiekring plaatsgevon-

den.

t
Na een moedig gedragen ziekte is, voorzien van
de H. Sacramenten der Stervenden, vredig inge-

slapen mijn geliefde vrouw, onze lieve zorgzame
moeder en oma, onze zuster, schoonzuster en
tante

Arnolda Anna Knipscheer-Schiering

op de leeftijd van 82 jaar.

Zandvoort:
P. A. M. Knipscheer

Amsterdam:
Jos en Els

Gilbert, Ulco, Zohra

Haarlem:
Franc en Anja
Cosmo, Casper

Purmerend:
Th. A. Schiering

J. A. M. Schiering-Rentinck

en verdere familie

16 mei 1992
Jonkheer P. N. Quarles van Uffordlaan 54
2042 PS Zandvoort

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Rectificatie

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame va-

der, schoonvader en fijna opa

Gerard Nijkamp
betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
C. A. Nijkamp-Paap

Zandvoort, mei 1992

Met droefheid maken wij melding van het over-

lijden op dinsdag 12 mei van mevrouw

C. E. Kraan-Meeth

Jarenlang heeft zij haar journalistieke medewer-
king verleend aan het Zandvoorts Nieuwsblad.

De redactie zal haar inbreng missen.

Redactie Zandvoorts Nieuwsblad

Lieve

oma tic-tac

We zullen u missen.

Henk, Sandra
en Mitch

DOKTERSBERICHTEN

AFWEZIG:

C. A. Jagtenberg
huisarts

29 mei t/m 14 juni

Waarneming 08.00-17.00 uur
Dr. Weenink, tel. 12499
Dr. Anderson, tel. 12058

Waarneming avond- en weekenddienst
tel. 30500

ADVERTENTIES

Casino/LV.M. Handbal
BEDANKT IEDEREEN die

zaterdag 16 mei jl. tot een
fantastisch gebeuren
hebben gemaakt.

UITSLAG VAN DE LOTERIJ:
Hoofdprijs nummer 1995 - tuinset

1e prijs nummer 2107 - CD-speler

2e prijs nummer 1629 - steengril

3e prijs nummer 2195 -

koffiezetapparaat

4e t/m 9e prijs de nummers: 1485,
511, 502, 939, 1151, 521 - taart.

I.v.m. deelname aan The Home and
Garden Fair '92 op het landgoed
Beeckestijn,

gesloten van 27 t/m 30 mei.

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen

én €Tematiès!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:

inschrijvingen

Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS

• een Naturar
uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

P. J. d'HOlST
UITVAARTMERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40

2041 KT Zandvoort
tel. 02507-17244

Gevraagd:

EEN

TOILETJUFFROUW

EN EEN

STOELENJONGEN

Strandpaviljoen 21

Veilinggebouw

De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks

geopend voor
in- en verkoop;

ook voor
'

inzending

goederenveiling.

Inl. 12164
Gasthuisplein

Te koop

„Waoe Ski"
(kano) l

+ 1 të jr. oud
Telefoon

18506 na 19.00 u

Vragen naar Frenk

Gevraagd

HUISH.
HULP

uur per week
ƒ40,-

Tel. 19018

'USTEItFWM

l&
'

nffiï



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 21 ME1 1992

6

Als je haring eet, word je weer helemaal als nieuw'
ZANDVOORT - Bij alle viskramen en -winkels in Zandvoort is

vanaf morgen weer volop nieuwe haring te krijgen. Dat kan
allerlei vragen oproepen. Want wat is 'maatjesharing' en
waarom vindt de vangst nou net in deze periode plaats? Of:
waarom smaakt diezelfde Hollandse Nieuwe soms overal weer
anders, én is die vis nou zo gezond? Het Zandvoorts Nieuwsblad
vond vishandelaar Jaap Kroon, 'verslaafd aan goede haring',
bereid een en ander uit te leggen.

door Joan Kurpershoék

Volgens de traditie vindt deze
week de zogenaamde 'haringrace'
plaats, met vandaag de finish. Toch
is er in werkelijkheid geen sprake
meer van een 'haringraee'. Het is

meer een kwestie van afspraken.
Als eerste de afspraak niet voor een
bepaalde datum te vissen om de vis

tot die tijd groeikansen te geven.
Het water van de Noordzee wordt in

het voorjaar steeds warmer, het
voedsel - plankton - vermeerdert
zich en de vis wordt vetter. Tussen
half mei en eind juli is de 'maatjes-
haring' op z'n best. Dan is het tijd

om te gaan vangen. Ten tweede is er

de afspraak dat er niet voor een be-
paalde datum, morgen dus, Hol-
landse Nieuwe verkocht wordt.
Waarschijnlijk zijn er afgelopen da-
gen wel al grote hoeveelheden van
deze vis aan wal gebracht, om alle

vishandelaren in het hele land bij-

tijds van kant en klare nieuwe ha-
ring te voorzien.

Gezond
De Hollandse Nieuwe blijkt een

gezond produkt, met mineralen en
vitamines die in geen enkel andere
voedsel te vinden zijn. Bovendien is

het ook nog cholesterol verlagend.
„En het verhoogt je potentie. Als je

haring eet, word je weer helemaal
als nieuw", grapt Kroon. „Ze zeggen
niet voor niets: haring in het land,
dokter aan de kant." De vis moet
dan ook 'met zorg' behandeld wor-

den. „Als je een goede vishandelaar
zoekt, kun je het beste op de uitjes

letten. Als die met de hand gesne-
den zijn, dus niet zo'n papje, dan
ben je aan een goed adres. Dan weet
je dat de handelaar er aandacht aan
heeft besteed." Of de haring met of
zonder uitjes gegeten moet worden,
dat blijft een kwestie van smaak.
„Ik eet er gemiddeld zeven of acht
per dag, en bijna altijd met uitjes.

Tenzij ik haringmonsters moet keu-
ren".
Het vlees moet blank en room-

kleurig zijn, met - na het schoonma-
ken - aan de buitenkant een zilver-

kleurige gloed. „En als je eraan twij-

felt of het nieuwe haring is, kun je

vragen of je het oog even mag zien.

Als de haring nog maar twee dagen
oud is, dan is de pupil een helder en
doorzichtig bolletje. Maar als de pu-
pil troebel en min of meer verteerd
is, dan kun je ervan uitgaan dat de
vis eenjaar in de diepvries heeft ge-

legen". De leeftijd van de vis is te

zien aan het aantal ringen op de
schubben. „Maar ik hoop dat iedere
vishandelaar in Zandvoort goed op
zijn produkt let. We zijn er allemaal
mee gebaat als de klant niet teleur-

gesteld wordt", aldus Kroon.

Maatjesharing
De echte Hollandse Nieuwe is zo-

genaamde 'maatjesharing'. De defi-

nitie die Jaap Kroon daar aan geeft,

is: „Haring van twee-en-een-half

| Weekenddiensten i
Weekend: 23/24 mei 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: -Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland. ,

DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, .B.

van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden: telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum.Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg'
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
61500.
Taxi: telefoon 12600.

jaar oud die nog geen geslachtspro-
ductie heeft". Het voordeel van deze
vis is dat alle lichaamsvetten in het
eigen lijf zijn opgeslagen. In dit leef-

tijdsstadium is de haring vetter en
dus malser dan zowel jongere vis-

sen als ook oudere vissen met ge-

slachtsproductie. Bij deze laatste
categorie wordt een deel van die vet-

ten gebruikt voor de eitjes. Omdat
de Hollandse Nieuwe slechts gedu-
rende een week of tien gevangen
kan worden, is deze duurder dan de
'zure haring '.

De smaak wordt door een aantal
factoren bepaald, waarvan er twee
erg belangrijk zijn: de plaats van de
vangst en de behandelingsmethode.
„Wat de haring eet, dat bepaalt voor
een groot deel smaak, " zegt Kroon,
in verband met de eerste factor. „Er
zijn een twintigtal rassen haring,
die leven zo verspreid over de
Noordzee dat hun voedsel verschil-
lend is. De samenstelling van het
plankton is op alle locaties anders.
Dat geeft de ene haringsoort een an-
dere smaak dan de andere". Voor-
beelden van verschillende soorten
zijn de Kanaalharing, de Doggers-
bankharing, de Zuid- en de Noord-
bankharing, alle genoemd naar de
plaatsen waar deze gevangen wor-
den.

Smaakverschillen
Maar zelfs als alle handelaren de-

zelfde soort haring verkopen, dan
nog zijn er smaakverschillen moge-
lijk. Dat heeft te maken met het 'rij-

pingsproces'. Dat begint na het zo-

genaamde haringkaken, het schoon-
maken van de vis waarbij vrijwel
alle organen (hart, darmen, maag,
lever, zwemblaas en gal) verwijderd
worden. Met uitzondering van de al-

vleesklier ook wel de 'blindzakken'
genoemd. Daarin zitten enzymen
die het spijsverteringsproces in de
maag op gang brengen, aldus
Kroon. „Maar bij een dood dier ver-

oorzaken die stoffen een gecontro-
leerde eiwit-afbraak, die de vis mals
maakt. De vis wordt langzaam gaar,

kun je zeggen."
Dit 'garingsproces', ook wel 'rij-

pingsproces', wordt afgebroken zo-

dra de vis de diepvriezer (min 40
graden) in gaat, waar deze mini-
maal achtenveertig uur in moet om
de haringlarve te doden. Het proces

| Kerkdiensten ]
Weekend: 23/24 mei 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. C.F.J. Antoni-
des uit Terborg, Kollekte Jeugdwel-
zijn/Kinderbescherming
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: drs. Ineke Cle-

ment, pastoraal medewerkster
Nieuw Unicum
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
hout Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.

Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.

02507 - 18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-
6451515 tijdens kantooruren.
Dek Piet (red chef), Joan Kurpershoék, Mari-

anne Timmer.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,

Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum-
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maan-
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;

woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-

17 u; vrijdag 9-12 u.

Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnum-
mer: 02975-61095 Micro-advertenties tel.

020-562.6271.
Verkoopmanager: M. Christiaanse

Abonnementsprijzen: ƒ 1 6,- per kwartaal;

ƒ 29,- per half |aar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1 ,75
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:

ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6 68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -

17166.

Zandvoorts Nieuwsblad Is opgencht in

1941.

Zondag 10.30 uur: mevr. J. Bro-
ström-Bruin, Roelofarendsveen
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Cl. van
Polvliet

Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij-
ves, Eerste Communie, Kinderkoor
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Rongen, L.

Meeszstraat 14, Haarlem, telefoon
023-244553.

H Burgerlijke stand 1
Periode: 12 - 18 mei 1992

Gehuwd:
Jansen, Marinus en Beijer, Nicole
Gehuwd:
Van den Brom, Sjoerd Jan en Wul-
fers, Catharina Edith Louise
Vink, Paul en Heemskerk, Anna Eli-

sabeth Maria
Geboren:
Suzanne, dochter van: Scholtenlo,
Pieter en De Muinck, Regina Caroli-

na
Frenkey, zoon van: Oudhuis, Corne-
lis Jacobus en Van den Noord,
Alexandra
Nina Frederika, dochter van: Poots,
Gerard Eduard en Hartevelt, Wanda
Maria
Overleden:
Derksen, Hendrikus Hermanus Wil-
helmus, oud 71 jaar
Loos geb. Van Koningsbruggen, Aag-
je, oud 78 jaar
Kraan geb. Meeth, Christina Engel-
berta, oud 77 jaar
De Haan, Jannetje, oud 70 jaar

• De Hollandse Nieuwe is heel goed voor de gezondheid, maar dat zal de
tweejarige Jacob Jurren Kroon een zorg zijn. Hij lust er wel 'pap' van.

Foto Bram Stynen

zet zich voort zodra de vis er weer
uit komt. Dat laatste geeft de hande-
laar de mogelijkheid om zijn 'eigen'

smaak aan de haring te geven. Haalt
hij de vis lang voor de verkoop uit

de diepvries, dan is het produkt
'gaarder' en malser dan wanneer hij

dat kort tevoren doet.

'Kraken'
De bewaartemperatuur heeft ver-

schillende invloeden. Bij een hogere
" temperatuur is de vis eerder 'gaar',

maar ook malser omdat het vet
zachter wordt dan bij een lage tem-
peratuur. Dat geeft volgens Kroon
het verschil tussen een haring die
'kraakt' en een haring die 'om te
zuigen is'. De vishandelaar moet de
vis bewaren in een temperatuur van
maximaal 7 graden, maar volgens
Kroon is het toch het lekkerst als

de consument de haring even 'op
temperatuur' laat komen: „Rode
wijn schenk je toch ook niet op
koelkasttemperatuur?" De haring is

nog wel zo'n vierentwintig uur in de
koelkast goed te houden, maar be-
waren gaat ten koste van de smaak.

Dames-ensemble verrast

Belgisch nonnenklooster
ZANDVOORT - Het Zand-

voorts Dames Vocaal Ensem-
ble heeft deze maand in Brug-
ge twee indrukwekkende gast-
optredens verzorgd in een non-
nenklooster. Dat gebeurde ter
gelegenheid van het vijfentwin-
tigjarig jubileum van het en-
semble. Dit feest werd uitge-
breid gevierd met het uitstapje
naar België.

Het Zandvoorts Dames Vocaal
Ensemble, dat onder leiding staat

van Trudy van Staveren, zong in het
nonnenklooster in Brugge twee in-

drukwekkende missen. Voor de
Zandvoortse dames was dat optre-
den iets heel bijzonders. „We zingen
van alles", verklaart Trudy van Sta-

veren, „maar een complete Latijnse
mis hadden we nog nooit gezongen".
De speciaal voor deze trip ingestu-
deerde mis beleefde haar première
in een klooster in Bennebroek en
het verpleeghuis Zuiderhout in

Haarlem.

Orgel
In Brugge wachtte de koorleidster

een probleem. „Ik moest op een or-

gel spelen, maar dat had ik nog nooit
gedaan". Een paar dagen van tevo-
ren kon zij alleen nog even oefenen
op het orgel van deNPB (Nederland-
se Protestanten Bond), in de Brug-
straat. „Maar het waren wel ver-

schillende orgels".

De Belgische nonnen waardeer-
den de optredens bijzonder, en niet

in de laatste plaats het feit dat de
Zandvoortse dames ook nog een
oud-Vlaams Marialied hadden inge-
studeerd. „We werden er zo gastvrij

en hartelijk ontvangen, dat hebben
we nog nooit meegemaakt", aldus de
koorleidster. „En we moeten er vol-

gend jaar terugkomen". Ondertus-
sen wil zij een actie voeren voor de
bejaarde nonnen van het klooster:

inzamelen van postzegels. „Zij zijn

heel druk bezig met het verzamelen
van postzegels, die worden verkocht
voor de missie in Zuid-Amerika en
Tanzania". Postzegels voor dit doel
zijn welkom bij de koordirigente, op
het adres Van Marisstraat 21 in

Zandvoort.

'Professioneel
Het Zandvoorts Dames Vocaal

Ensemble bestond eigenlijk -vorig

jaar al 25 jaar, maar dat feestje werd
met dit uitstapje pas gevierd. De le-

den van het koor zijn: To de Vries,

Helma Giebels, Edith Schulz, José
van Wakeren, Truus Stokman, Wil
Boerriger, Aat Speets, Agaath Blaau-

boer, Marian Gest en natuurlijk de
koorleidster Trudy van Staveren.
Deze Zandvoortse, die zelf eerst ja-

renlang heeft meegezongen in het
ensemble, staat in het dagelijks le-

ven ook nog voor een aantal andere
kleine en grotere koren.
Volgens haar is het succes van het

ensemble wel begrijpelijk. „Want ze
kunnen er wat van. En dat zeg ik
niet omdat het mijn groep is". Haar
leraar Fred Gest durft het ensemble
zelfs 'professioneel' te noemen.
Toch is dit ensemble in Zandvoort
niet erg bekend. „Sommige mensen
hebben totaal geen idee van hetgeen
we doen", zegt Trudy van Staveren.
„Maar we timmeren ook niet zo aan
de weg".
De goede resultaten zijn deels ook

te danken aan de goede sfeer in het
ensemble. Trudy van Staveren be-
vestigt dat: „Sommige mensen zeg-

gen wel eens: Jullie moeten het wel
hartstikke goed met elkaar kunnen
vinden. En dat is ook zo". Maar er
wordt ook erg hard gestudeerd voor
optredens: de dames zijn niet snel
tevreden en stoppen daarom veel
tijd in de repetities. Tot nu toe was
Bert van Poelgeest pianist van het
ensemble, maar dat wordt binnen-
kort overgenomen door de koordiri-
gente. In Brugge werd wat dat be-

treft al in 'nieuwe stijl' opgetreden.

Plezier
Er wordt met veel creativiteit ge-

werkt, zo blijkt. De genres lopen uit-

een van Nederlandse liedjes, musi-
cal en cabaret tot filmsongs. Het en-

semble heeft al enige tijd een bijzon-
der gevarieerd standaardprogram-
ma, waarin de zangeressen op het
podium langzamerhand veranderen
van werksters (compleet met hoofd-
doek) tot een aantal sjieke dames in
avondkledij. „We streven naar een
optreden dat zó gevarieerd is, dat
iedereen er wat aan heeft". Daar-
naast is het koortje ook 'oecume-
nisch' bezig, wat onder andere blijkt

uit een kloosterdienst en een katho-
lieke eredienst.

Een en ander lijkt aardig overeen
te komen met een andere doelstel-

ling van het ensemble, zoals de koor-
leidster die verwoordt: „We zingen
voor ons plezier, maar daarmee pro-
beren we ook anderen een beetje ple-

zier te geven".

• De leden van het Zandvoorts Da-
mes Vocaal Ensemble vertrokken
begin deze maand voor een paar da-

gen naar België, waar het 25-jarig

jubileum werd gevierd.

In feite zijn er nog meer factoren
die de smaak beinvloeden, zoals de
behandeling direct na de vangst.
Sommige vissers varen met grote
schepen die de haring opzuigen en
vervolgens in platen invriezen. Aan
wal worden de vissen ontdooid, ge-

kaakt en gezouten, en vervolgens
weer ingevroren. De meest toege-

paste methode is dat de vis eerst in
scherfijs naar de grossiers wordt
vervoerd en daar, na het kaken en
pekelen, voor het eerst wordt inge-
vroren. Volgens Jaap Kroon is de

beste methode dat de vis al op het
schip door vaklui wordt gesorteerd
en gekaakt. Het invriezen gebeurt
op de wal.

„Als het kaken begint, werkt het
hart nog even door waardoor al het
bloed uit de aderen wordt geslagen.
In verband met verkleuring of be-
derf is dat heel belangrijk". Als hij

zelf haring inkoopt, onderzoekt hij

eerst de inhoud van de blindzakken.
„Ik zoek met name harmg die roei-

pootkreeftjes heeft gegeten. Dat
komt op bepaalde plaatsen voor in

het plankton. Het geeft aan de ha-
ring een specifieke, lekkere smaak.
Voor mij is dat de lekkerste haring
die er te krijgen is."

Door het invriezen gaat er weinig
kwaliteit verloren, zegt de Zand-
voortse vishandelaar. „Het wordt er

natuurlijk niet beter op, maar je

kunt door de huidige methodes het
hele jaar door een gigantisch goede
haring bieden". Het pekelen is niet

meer noodzakelijk als conserve-
ringsmiddel, maar nog wel nodig
voor het garingsproces. Maar een
vette haring is meestal minder zout,

omdat de pekel daar minder diep in

kan doordringen.

Denen
Sinds de jaren zeventig wordt een

groot deel van de haring door De-
nen gevangen. Op een slimme ma-
nier namen zij werk over van de Ne-
derlanders, die beperkt werden
door een vangstverbod. Maar me-
nigeen vraagt zich af of er dan nog
wel van 'Hollandse Nieuwe' gespro-
ken kan worden. „De behandelings-
methode, met name het kaken, is

een Nederlandse uitvinding", zegt
Kroon. „En daarom is en blijft het
een typisch Hollands produkt".

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zoekactie naar
zeiler tevergeefs
ZANDVOORT - Een catama-

ranzeiler van de Watersport-
vereniging Zandvoort is zater-
dag overboord geslagen en ver-
moedelijk verdronken. De
zoekactie werd 's avonds ge-
staakt.

De zeiler sloeg rond 4 uur in de
middag op 4 kilometer uit de kust
overboord. Het ongeval gebeurde ter

hoogte van het REM-eiland. De twee-
de man aan boord probeerde nog
terug te zeilen maar sloeg om met de
Nacra-catamaran, een type dat in het
water moeilijk overeind is te krijgen.

De zoekactie, onder leiding van de
Koninklijke Marine/begon pas rond
half zes, toen hij door de bemanning
van een passerend schip werd ont-
dekt. De vuurpijl die hij had afge-

schoten, was onopgemerkt gebleven.
De actie'werd 's avonds om half elf

gestaakt. Voor zover bekend was de
vermiste zeiler, 47 jaar oud en woon-
achtig in Haarlem, bij het ter perse
gaan van deze krant nog niet gevon-
den. Vanwege de lage watertempera-
tuur, waarin iemand het hooguit een
uur of vier uithoudt, is de hoop opge-
geven.

Het KNRM-station Zandvoort
kreeg het alarm om 17.25 uur door
via de kustwacht. Twaalf minuten
later lag de reddingboot Dr.Ir. S.L.

Louwes in het water. Ook de red-

dingboten uit Noordwijk en IJmui-
den werden gewaarschuwd, evenals
de Zandvoortse strandpolitie, de
reddingsbrigades van Zandvoort en
Umuiden èn de watersportvereni-
ging. Bij deze vereniging en de ande-
re betrokkenen is de verslagenheid
groot.

Achter de schermen

Nathalie Lindeboom

'Creatief bezig zijn voor ouderen'
In de rubriek 'Achter de
Schermen' dezeweek
Nathalie Lindeboom,
coördinator van de
StichtingWelzijn Ouderen.

ZANDVOORT - Sinds twee
jaar is Nathalie Lindeboom
(27) coördinator van de Stich-
ting Welzijn -Ouderen Zand-
voort. Een veelomvattende
baan, die het mogelijk maakt
om 'creatief bezig te zijn'. Met
name voor 55-plussers. Zij gaat
in op de vele zaken (proble-
men, vragen en dergelijke) die
ouderen aan haar voorleggen
en zij probeert hen daarbij zo
goed mogelijk te helpen. Daar-
naast is een belangrijke taak
het coördineren van het vrij-

willigerswerk.

door Joan Kurpershoék

• Nathalie Lindeboom: „Het is heel nuttig werk,
Zandvoort zijn".

omdat er zoveel ouderen in

Foto Bram Stijnen

NJATHALIE LINDEBOOM
heeft zelf ook een aantal ja-

ren als vrijwilligster ge-

werkt. „Die ervaring heeft
mij gestimuleerd om op deze baan te

solliciteren," zegt zij. „Ik heb een
paar jaar voor de Vereniging Paard-
rijden Gehandicapten gewerkt. In
het begin hielp ik alleen mensen die
gingen paardrijden, later schreef ik
ook beleidsstukken. Dat was hard
werken, maar we hebben daardoor
wel bereikt dat we het 'gehuurde
plekje' konden inruilen voor een ei-

gen manege." Vóóor die tijd deed zij

zelf ook al aan paardrijden, maar dat
had niets te maken met haar komst
naar de vereniging. „Ik ben een keer
meegegaan met een vriendin die er
vrijwilligster was. Zij was vreselijk

enthousiast over dat werk".

Onbehuisden

Na haar maatschappelijk werk-
-opleiding aan de Sociale Academie,
met een stage bij een instituut voor
'probleemjongeren', werkte Natha-
lie korte tijd bij het HVO, het 'Huis
voor Onbehuisden'. „En daarna ben
ik een paar maanden met een rug-

zakje naar Indonesië geweest".
In haar huidige baan is zij voor

een belangrijk deel afhankelijk van
vrijwilligerswerk, zij doet dan ook
haar best om deze medewerkers en-

thousiast te houden. „Maar het vrij-

willigerswerk kan ook zelf veel vol-

doening geven", zegt zij. „Je bent bij

een bepaalde organisatie 'een stukje
van het geheel'. Als er meerdere vrij-

willigers zijn, maak je het samen
mogelijk om belangrijke projecten
te realiseren. In mijn geval bijvoor-

beeld maakte het mogelijk dat ge-

handicapten konden paardrijden.

Dat geeft veel voldoening. En dat
laatste gaat natuurlijk ook op bij an-

dere projecten, vast óók bij de
SWOZ. Als vrijwilliger maak je pro-

jecten mogelijk als de Belbus en Ta-
feltje Dek Je."

Warm eten
„Als 'die vrijwilligers er niet zou-

den zijn, zouden een hoop ouderen
zonder warm eten zitten, of afhanke-
lijk worden van de hulp van buren
en familie. Dat zijn mensen die zelf -

eventueel tijdelijk - niet meer kun-
nen koken of boodschappen doen.
Als je jezelf daarvoor, samen met
een paar andere mensen, één dag in

de week inzet, maak je zo'n project

wèl mogelijk. Dat moet toch een
goed gevoel geven?"
„Volgens mij zijn er twee redenen

om een bepaald soort vrijwilligers-

werk te doen: het is voor een goed
doel èn je hebt er voor jezelf iets aan,

al is het alleen maar dat je het leuk
vindt. Dat was bij mij ook zo. Ik zelf

genoot erg van die sociale contacten
die het werk met zich meebracht.
Dat gaf me een hoop lol, want ik ga
nou eenmaal graag met mensen
om".
Haar werk bij de Stichting Welzijn

Ouderen Zandvoort sluit erg aan op
haar ervaring, vindt zij. „Omdat ik

zelf vrijwilligerswerk heb gedaan,
weet ik wat dat betekent. Daar ben
ik erg blij om, want daardoor kan ik

mij beter inleven in het werk van de
vrijwilligers van de SWOZ. En dat is

belangrijk. Meestal zit ik vanachter
mijn bureau allerlei dingen te rege-

len, maar vaak loopt het door om-
standigheden net weer even anders.
Dan kun je alleen door goed luiste-

ren en overleg plegen oplossingen
vinden. Door zo'n ervaring als vrij-

williger weet je beter waar je op
moet letten".

Veel voldoening
Nathalie doet het werk graag. „Het

is heel nuttig werk, omdat er zoveel

ouderen in Zandvoort zijn. En hun
aantal neemt alleen maar toe. Het is

een ontzettend leuke, zelfstandige

baan die veel voldoening geeft. Het
is bijvoorbeeld fijn om te zien dat
mensen opgelucht naar huis gaan,
als we samen een ingewikkeld for-

mulier hebben ingevuld. Of om te

horen dat zij zo verschrikkelijk blij

zijn met een project als Tafeltje Dek
Je. Maar dan wijs ik hen erop, dat
dat met name aan de vrijwilligers te

danken is".

„Als de mensen niet hier kunnen
komen, ga ik bij hen op huisbezoek.
Ook dat is hartstikke leuk, want ou-
deren hebben - door hun levenserva-
ring - vaak hele interessante dingen
te vertellen. Eén ding verwondert
mij wel eens: dat mensen die nog
maar heel weinig zelf kunnen, vaak
heel veel levenslust hebben. Daar
heb ik veel bewondering voor".
„Het werk geeft ruimschoots de

mogelijkheid om op allerlei vlakken
creatiefbezig te zijn. We werken ook
aan tal van andere projecten. Zo zijn

we bezig met een nieuwe senioren-
. wijzer, met - kort en bondig - infor-

matie over alles waarmee ouderen te

maken kunnen krijgen. En vorig
jaar, bijvoorbeeld, hadden we een
cursus Kunst en Cultuur en dit jaar

een cursus geheugentraining. We
werken ook veel samen met andere
instanties, zoals het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening en 't Stek-
kie. Daardoor kon bijvoorbeeld in

januari in 't Stekkie een cursus ko-
ken voor oudere heren van start

gaan. En binnen het Eerste Lijns
Samenwerkings Overleg, het ELSO,
werken we mee aan een programma
rond het jaarthema 'Ouderen en vei-

ligheid'."

'Zorgen'
Toch zijn er in dit werk soms ook

teleurstellingen, of 'zorgen' zoals
Nathalie Lindeboom het noemt.
„Het vrijwilligerswerk in Zandvoort
baart mij zorgen. Er komen steeds
meer ouderen, waardoor de druk op
dit werk toeneemt. Maar het aantal
vrijwilligers groeit nauwelijks!* Zo
heb ik vier maanden lang gepro-
beerd om er mensen bij te krijgen
voor Tafeltje Dek Je. We willen dat
project graag uitbreiden van drie
naar vijf dagen. Maar we kregen zo
weinig reacties, vier in totaal, dat die
uitbreiding niet kan doorgaan".
„En ook met de belbus blijft het in

de zomermaanden behelpen. We
hebben vijE vaste rijders, maar daar-

van is er nu een door ziekte uitgeval-

len, terwijl een ander langere tijd op
vakantie gaat. En ook van de twee
reservechauffeurs is er één ziek. Ik
vraag me af hoe dat in de vakantie-
periode moet gaan".
Die zorg moet in haar woonplaats,

Amsterdam, even vergeten worden.
Nathalie heeft daar haar eigen ma-
nier voor: „Ik doe m'n hele leven al

veel aan sport. Dat is een heerlijke

manier om je ontspannen". Op het
programma staat wekelijks twee
keer aerobic en één keer turnen.

Vondelpark
Over verhuizen naar Zandvoort

denkt zij niet. „Ik ben in Amsterdam
geboren, die stad heeft mij heel veel

te bieden. Ik heb daar mijn familie,

vrienden en kennissen en ook daar-

naast is er veel te doen. Zo ga ik

graag naar de theater- en muziek-
voorstellingen in het Vondelpark.
En ik ben dol op markten afstrui-

nen, daarvan heb je er een heel stel.

Ik vind Zandvoort zeker héél gezel-

lig en het heeft een hoop schitteren-

de huizen. Alleen ruilen voor Am-
sterdam? Nee, dat toch niet."
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SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Patnjzenstraat 30: Zonnig dnekam app. op 2e et

Balkon aan zuid- en noordzijde. Ind entree, ruime hal,

toilet, ruime eetkeuken met inb.app , woonk met
balkon zuid, 2 slaapk , badk. met douche en wastafel,
serv k ƒ 307- p m Vr pr ƒ 129 000,- k k

Tjerk Hiddesstraat 145: Modern tweekam app (vh 3)
op 9e et Uitzicht over zee en duinen Ind hal, toilet,

grote L-vormige woonk met kunststof schuifpui, open
keuken met eetbar, badkamer met ligbad en wastafel,

slaapkamer Vr pr ƒ 149 000,- k k

De Ruyterstraat 6/7: Vierkam app op 4e et , uitzicht

over zee Ind entree, ruime hal, woonk , eetkamer met
ruim balkon zuid/west, 2 slaapk , keuken, badk /met
ligbad en wastafel, toilet. Het app wordt gemeubileerd
en gestoffeerd opgeleverd Serv k ƒ 200,- p m

Vrpr ƒ179 000- kk

Westerparkstraat 21: Goed onderh hoekwoning met
voor- en achtertuin Ind entree, hal, kelderkast, toilet,

woonk , moderne witte keuken, 1e et slaapk met
wastafel, 2e et. slaapk met wastafel, zolderk met
keukenblok (geschikt voor verhuur)

Vr pr ƒ 249 000,- k k

Zeestraat 65: Uitstekende onderh halfvnjst woonh
met besloten achtertuin Ind vestibule, gang, ruime
doorzonkamer met open haard en plavuizenvloer,
open keuken, badkamer met toilet en douche,
zonneterras voor en achter, souterrain badk met
douche en toilet, kamer met open keuken, slaapk , 1e
et 3 slaapk., open haard, balkon voor en achter, badk
met douche en toilet, Vr pr. ƒ 369 000,- k k.

Van

oCHAIlv
Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 */Fax 02507-17596

WELKOM IN DE

MANEGE
de soc. voor

ongebonden mensen.
Met elke zat.avond een
wisselend programma.

Live entertainment

in 3 verschillende zalen

Vanaf 25 jaar. Entree 15,-

Info 16023

BBL.cn rrnian

A

gevraagd voor seizoen

ERVAREN

PERSONEEL M/V
voor in de bediening.

Haltestraat 46
tel. 02507-16810

Zandvoort
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De Peugeot 106 is van zich-

zelf al een auto met een hoog

standaard-uitrustingsniveau

Van halogeen koplampen

tot en met een alarmsignaal voor

nog brandende verlichting

Met 'n pittige 1 1 liter ben-

zine-injectiemotor met drie-weg

katalysator en Lambda-sonde.

Maar nu introduceren

we 'n heel muzikale versie: de

Peugeot 106 Dixie

U herkent 'm aan de Dixie-

vignetten en de speciale stoot-

stnps. Maar er is meer.

'n Blaupunkt radio-cassette

stereocombinatie met veel bedie-

ningsmogelijkheden, Key Card-

beveiliging en 35 Watt-speakers.

Voor al deze extra's betaalt

u niets: uw voordeel is f 1.000,-.

De 106 Dixie is in

drie uitvoeringen verkrijgbaar.

Een XN 4-bak voor f 21.150,-.

Een XN 5-bak voor f 21.650-

En een nog completere XR 5-bal

voor f 23.935,-.

Dit klinkende aanbod staa
J

voor u klaar in onze showroom

DE PEUGEOT 106 DIXIE
EEN MIRAKELS MAATJE

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL BW EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN AANBOD GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT_
m\AMIS(HO]>\\K.

/./Ai' maand is het écht raak bij de 1'ost-

t.ide I iitenj Dan tallen er tienduizenden
prijzen, tan een tientje tol een ton Maar
een keer per kttartaal i\ het tijd tour de
mannen tan een hekend geldtransport-
bedrijf, /.e kijken heel b aakzaam, en dat
mag ook »(ƒ, met eén miljoen gulden in de
hand. I'enny Huisman \indl het best leuk,

nam hij mag de prijs uitreiken. Otertgens
hveten toekomstige prijs» innaars met
hang Ie zijn dat ze thuis opeens met een
miljoen zitten opgescheept iXa afloop tan
het feest gaat het miljoen Heer in de kluis

en bepaalt de nmnaar zelf hoe hij of zij

het bedrag op zijn rekening gestort krijgt'

Klaar voor het
Zomer Miljoen?

In maait mochten »e allemaal eti n meegenuten line llentn Huisman de

» inium s i au lu t miljiien de grootste t c rras sing t mi haar Ut ai bezorgde

Nofj maar een nuiund en dan
is het hij de Postcode Loterij

al weer tijd voor het Zomer
Miljoen. Om het er warm
\an te krij«cn!

IJent u nog géén declncmei
iLin de Postcode Loten f' Stuur

dan nauw de WIN-LLN-M1L-
JOLN-BON hieiondei op. dan
bent u nog op ti |d voor de
tiekkmg in |uni l-.n u weet het

naast het mil|oen vallen ook de

ton en nog tienduizenden an-

dere pii|/en Bovendien doet u

dan ook ifiam mee aan llit-

bingo met elke week nog eens

e\tia kansen op 2.ï 000 gul-

den 1 Voot slechts eén uent|e
per maand kan stiaks ook hij u

het mil|oen op de koffietafel

liüüen'

Wat steunt de

Nationale Postcode

Loterij allemaal?

In de krant \an vorige week
heeft u kunnen le/.en hoe de
Postcode Loterij mede dank-
zij u kan bijdragen aan de
wederopbouw \an Cambod-
ja. Maar uw deelname maakt
no« meer mogelijk.

ken gieep uu de laatste pin
|eclen \ooi mens en natuui

• Steun .u\n de kleine boeten
en boerinnen op het platte-

land \ au Angola \ ooi de
verbouw \ari kol I ie

• liet aanleggen van broed-
plaatsen voor roohogels en
liuiszwaluwen in ons land

• De leddmg \. an nationale
paiken aan weeiszi|den \an
de I s ic'chisc b-Saksise bc

giens
• I lel uu icbleii \an een milieu

tuin vooi schoolkindcicii in

C asincum
• De bouw \aii /oniie-eneigie

keukens \ooi kuuleitehui
zen in India

• De oiganisatie \aii de 1W2
Pieleipad Milieu I statettc

Ln nog \eel mee
Via de kram en de tv houuen
wi| u op de hoogte Daai Meelt

u rech, op w ant hel is /mi

deelname die de uit \ oei mg
van eleze |iio|ecten mogeh|k
maakt Daaiom zeggen \\ e

giaag dank u wel vooi uw
deelname' kn veel succes

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij'' Heeft u

de postcodecijfers 2501
(Den Haag) 4503 (Groe-

de) of 7588 (Beunin-
gon) 9 Dan kunt u zich

aanmelden voor de vol-

gende opnamen van Hit

bingo Bel op week-
dagen tijdens kantoor-
uren 02977-47006 en ga
(
jen gezellig tv dagje uit 1

De winnende
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Zandvoort'75 bereikt gehavend
de finale van de nacompetitie
ZANDVOORT - Maar liefst 59 minuten liet de zwak fluitende

scheidsrechter Meerveld in de tweede helft spelen; een record.
Het kon Zandvoort'75 echter niet van de overwinning afhouden.
Johan van Marie knalde de Zandvoorters van grote afstand,

misschien ook een record, naar een 3-1 overwinning op Odin.

Ondanks de winst' moest de arbi-

ter na afloop in bescherming geno-
men worden omdat wat Zandvoort-
se supporters een dreigende hou-
ding aannamen. Gelukkig liep het
allemaal goed af. De aanleiding was
de vaak vreemde beslissingen zoals

het wegzenden van Bert van Meelen.

Bovendien vielen er veel boekin-
gen en het zal trainer Gerard Nij-

kamp niet gemakkelijk vallen om
over twee weken een volledig elftal

op de been te brengen. Doelman
Pierre Visser is nog geblesseerd,
Paul Longayroux raakte op de laat-

ste" training opnieuw geblesseerd en
ook Rob Konmg viel na zijn ïnvals-

beurt met een blessure uit. In twee
weken kunnen de blessures mis-

schien nog wel genezen, maar een
aantal spelers wacht een schorsing.

Niet gevaarlijk
In het Zandvoortse team maakten

door de blessures Roel Bos en Alex
Verhoeven hun opwachting. Beiden
konden terug zien op een goede par-
tij. De wedstrijd was overigens niet

goed. Er stond veel op het spel en
dat was aan het spel te merken. Odin
begon met de wind in de rug, maar
slaagde er niet in gevaarlijk te wor-
den. De Zandvoorters streden met
veel inzet wat resulteerde, na tien
minuten spelen, in een 1-0 voor-
sprong. Philip van de Heuvel zag
zijn van richting veranderd schot in

de touwen rollen.

Odin drong toen meer aan, maar
de sterke Zandvoortse defensie gaf
geen kansen weg. Met snelle coun-
ters waren de betere mogelijkheden
voor Zandvoort'75. Vlak voor de
pauze soleerde Bas Heino zich knap
door de Odin defensie heen, werd in
het strafschopgebied neergelegd, en
kreeg een strafschop toegewezen.
Robin Castien benutte die feilloos, 2-

0.

De Zandvoorters leken op rozen te

zitten. Verdedigen met de wind in de
rug moet makkelijker zijn. Doch na
een paar minuten voetballen lag de
bal wederom op de stip, maar nu bij

Zandvoort'75. Odin kwam door het
benutten van de strafschop terug, 1-

2. De strijd werd feller en harder.
Dat had tot gevolg dat de net ingeval-
len Rob Koning binnen enkele mi-
nuten met een enkelblessure ver-

vangen moest worden.

Doodzonde
Johan van Marie viel in en zou even
later geschiedenis maken met een

geweldig doelpunt. Vanaf vijftig me-
ter knalde hij de bal over de te ver
van zijn doel staande Odin doelman,
3-1.

In de tumultueuze en veel te lange
slotfase veranderde niets meer aan
de stand. De Zandvoorters kunnen
zich nu gaan opmaken voor de finale

tegen Advendo of Amstelveen op 30
mei.

„Het is doodzonde dat we dan
twee a drie man moeten missen,"
stelde Gerard Nijkamp na afloop.
„Odin kon vrij tackelen, daar werd
niet tegen opgetreden. Je krijgt dan
veel irritaties. Toch hebben we het
goed gedaan door de rechterkant
open te laten. Daar kregen we opko-
mende mensen. Vooral Bas Heino
nam de boel op sleeptouw. Na de
wedstrijd tegen ZOB denk je dat de
boel in elkaar klapt, maar we zijn

goed terug gekomen. Ik hoop dat we
in de laatste wedstrijd een goed arbi-

traal trio krijgen. Nog eenmaal moe-
ten we ons opladen. We hebben vijf-

tig procent kans om het te halen."

Rob Benjamins
naar Denemarken
ZANDVOORT - De

Zandvoorter Rob Benja-
mins heeft in Denemarken
werk gevonden als profes-
sioneel basketbalcoach. Bij

de Deense topclub VBBK
Varl0se heeft de Zandvoor-
ter een contract voor een
jaar getekend.
Rob Benjamins was het afge-

lopen jaar succesvol bij basket-
balvereniging The Lions Hij
was coach van het kadetten-
team, de junioren en het dames-
team. Bovendien hanteerde
Benjamins de scheidrechters-
fluit zeer bekwaam.
Door het optreden als

scheidsrechter in Denemarken
kwam hij in contact met de
Deense club. „Ik werd getipt,

dat VBBK een tramer/coach
zocht," aldus Benjamins. „Ik
heb toen gebeld en een week la-

ter kon ik een proeftraining ge-

ven. Aan het eind van die week
kon ik al een contract tekenen,
wat ik dus gedaan heb. Het lijkt

mij erg aantrkkelijk om te doen.
Ik heb er veel zin in." Benja-
mins vertrekt per 1 augustus
naar Denemarken.

BMW's domineren lange-afstandsrace
ZANDVOORT - Op een

zonovergoten circuit stalen
de toerwagens de show. Het
absolute hoogtepunt werd
gevormd door de één-uursra-
ce van de Koni Produktiewa-
genrs. Maar ook waren er
spannende races voor de
Duitse Toerwagen Cup te

zien.

Voor ongeveer 3500 toeschou-
wers stonden de twee groene Rijn-
haave BMW's op de eerste startnj
tijdens de lange-afstandsrace. Na
het startschot bleken maar liefst

vier BMW's aan kop te gaan. Ar-
thur van Dedem in de Alfa 33 zat
hen fel op de huid. Spectaculair
waren de bandenwissels waardoor
er wel wat verandering in de stand
kwam. De BMW's bleven echter
domineren. Raymond Coronel
pakte de kop voor Paul van Splun-
teren en stond die niet meer af. In
de laatste meters moest de derde

BMW, van Tom Coronel, net plaats
maken voor de aanstormende Ar-
thur van Dedem.

In dezelfde race kwamen ook wat
kleinere Produktiewagens uit. In de
klasse tot 1400 cc mocht Kees Kreij-

ne dit keer het zoet der overwinning
smaken. Voor het eerst dus geen Su-
zuki Swift, maar een Peugeot 106 die
het snelste was.

Ongemeen spannend was de wed-
strijd bij de Duitse toerwagens tot

twee liter. Als een elastiek doken,
ronde na ronde, vijf Opeis Kadett
GTI de bochten in. Maar steeds
bleek Bernd Kircher toch de rapste
man. In de grotere Duitse toerwa-
genklasse boven twee liter was er
weinig te beleven. De Porsches wa-
ren oppermachtig en Wolfgang
Schrey in het bijzonder.

Vervuld
In de Renault Clio Cup ging het

ondanks het uitdelen van straffen

stevig aan toe. Frans Verschuur
heerste in deze wedstrijd. Van
start tot finish leidde hij deze race.
„De eerste vijf ronden gooide ik
alle remmen los. Ik was nog hele-
maal vervuld van het bericht dat
ik over twee weken mag starten in
Monaco. Toen mijn overwinning
zeker was, ben ik van het gas afge-

gaan en heb via de boordradio
mijn teamgenoten Patrick van
Dissel en Robert Valkenburg ge-

vraagd dichterbij te komen. Met
z'n drieën naast elkaar over de fi-

nish vond ik leuk."

Bij de Citroen AX Cup waren
het weer Phil Bastiaans en Chan-
tal van der Sluis die elkaar het
vuur na aan de schenen legden.
Maar dit keer zonder elkaar te ra-

ken. Bastiaans pakte zijn tweede
overwinning op rij.

De Belg André van Hoof deed
goede zaken bij de Formule Ford
1600 door de twee Nederlanders
Alex Korper en René Kouwenberg
te verschalken.

Wim Buchel naar WK-judo in Zuid-Korea
ZANDVOORT - De Zandvoortse

Sportschoolhouder Wim Buchel
heeft de eervolle uitnodiging ont-

vangen om als scheidsrechter-coör-
dinator op te treden tijdens de We-
reldkampioenschappen judo voor

militairen in Zuid-Korea. In Seoul
worden deze kampioenschappen ge-

houden van 23 tot en met 30 mei.

Samen met de Nederlandse équi-

pe reist de 61-jarige Buchel af naar

Zuid-Korea om daar leiding te geven
aan het scheidsrechters korps. Vele
landen zullen daar aanwezig zijn om
hun vertegenwoordigers aan het
werk te zien in de diverse gewichts-
klassen.

ZANDVOORT - Het reserve team
van AS/4711 Zandvoort zorgde in de
hoofdklasse van de tenniscompeti-
tie voor een uitstekend resultaat
door Bosheim met 2-6 te verslaan.
Het onderlinge verschil tussen de
vier koplopers bedraagt slecht twee
punten, zodat er nog van alles moge-
lijk is.

AS/4711 Zandvoort
nadert koplopers

Alle enkelspelen werden gewon-
nen. Sander van Gelder, Vincent van
Gelderen en Karin Moos zorgden
voor drie punten, alleen Petra Jans-

sen slaagde er niet in tot winst te
komen.
Ook in de dubbels bleek AS/4711

Zandvoort veel te sterk. De dubbels
raken steeds beter op elkaar inge-
speeld en Bosheim ondervond daar
de nadelige gevolgen van. De Zand-
voorters wonnen gemakkelijk met 6-

2.

Bridgeclub verwacht

Spannende slotavond
ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse Bridgeclub moet nog één

wedstrijd in de competitie gespeeld worden. In de zomer speelt
de ZBC echter gewoon door, maar dan in een aparte zomercom-
petitie. Deze competitie staat ook open voor niet leden. Die zijn

dus welkom vanaf 3 juni aanstaande in het Gemeenschapshuis.

In de A-lijn zetten Mevrouw Spiers
en de heer Emmen alles op alles om
toch maar clubkampioen te worden.
De beslissing valt echter pas in de
laatste wedstrijd. Deze week werden
Spiers/Emmen eerste tezamen met
het echtpaar Heidoorn. De derde en
vierde plaats in deze lijn werden
eveneens gedeeld en wel door de he-
ren Groenewoudt/Smit en mevrouw
Molenaar met de heer Koning. Me-
vrouw Molenaar en de heer Koning
blijven met ruime voorsprong op de
eerste plaats. De heren Groene-
woudt en Smit klommen op naar de
tweede plaats gevolgd door Spiers-
/Emmen.

De dames Van Ackooij en Drenth
waren na de vorige competitie gede-
gradeerd naar de B-lijn, maar klaar-
blijkelijk willen ze weer terug naar
de A-lijn. Met een score van 62,14
procent belandde dit team op een
promotieplaats. Goede tweede wer-
den de dames Van Os en Saueressig.
Aan kop van de B-lijn gaat de heer
Polak. Hij is nog zonder vaste part-
ner. De tweede plaats wordt bezet
door de heren Spiers en Veldhuizen.

Raket
In de C-lijn behaalden de dames

Berghoff en Drose een zeer hoge sco-
re van 66,07 procent. Daarmee ste-

gen zij als een raket naar een promo-
tieplaats. De dames Van Leeuwen en
Slegers werden tweede, waarmee de

degradatiezone werd verlaten. Bo-
ven aan gaan in de C-lijn de dames
Meijer en Sikkens, terwijl de dames
Berghoff en Drose zich op de tweede
plaats genesteld hebben.

De dames Hogendijk en Windt
spelen nog niet zo lang met elkaar in

de D-lijn, maar het ziet er naar uit

dat zij nu al gaan promoveren naar
de C-lijn. Deze week werden zij eer-

ste, terwijl het echtpaar Ovaa twee-
de werd.
De dames Kalff/Polm bezetten

nog steeds de eerste plaats in de D-
lijn, maar de dames Hogendijk en
Windt zijn naar de tweede plaats op-
geklommen.

Kunstzwemsters van
Zeeschuimers aan kop

• Twee kunstzwemsters van de Zeeschuimers, links Ditte Valk en rechts
Saskia Wester.

ZANDVOORT - Afgelopen
zondag hebben de kunstzwem-
sters van De Zeeschuimers de
derde en tevens de laatste tech-
niekwedstrijd van de vereni-
gingscompetitie in Groote-
broek gezwommen. De resulta-
ten waren overweldigend. Bij-

na alle Zandvoortse zwemsters
vielen in de medailles en er zijn

zelfs vijf diploma's uitgereikt.

In categorie IA behaalde Sarah
van Engelen, die voor het eerst een
wedstrijd zwom, een tweede plaats
Vlak daar achter zwom Nathalie
Munmkes naar een vierde plaats,

terwijl Simone Sindorf, die ook voor
het eerst een wedstrijd zwom, beslag
legde op een zesde plaats. In catego-
rie 1B behaalde Patricia Snijder een
vierde plaats

In categorie 2A was het Sanneke
Molenaar die, met een hoge score,

eerste werd. Carly Meijer behaalde
een tweede plaats. De derde plaats
werd opgevuld door nog een Zee-
schuimer, namelijk Simone Brands.
Annemiek Sindorf, die eveneens
haar eerste wedstrijd zwom, eindig-

de op een verdienstelijke zesde
plaats.

Limieten
In categorie 3B behaalde Marjo-

lijn een eerste plaats en het Cl diplo-

ma. In categorie 4B vielen de Zee-

schuimers eveneens in de prijzen
Diploma's waren er voor Silvia Met-
tes en Tanja Paap. Silvia Mettes
werd eerste en kreeg het CII diplo
ma en Tanja Paap werd tweede en
behaalde ook haar CII diploma. In
categorie 4C werden twee limieten
behaald voor de Nederlandse jeugd-
kampioenschappen Sandra Beugel,
die tweede werd en ook Natascha
Bakker, die vierde werd hebben zich
geplaatst voor die kampioenschap-
pen. Een zevende en negende plaats
waren er weggelegd voor Monique
van der Werff en Jeanette Karsdorp
In categorie 5B behaalde Anouk

Noordervhet met groot verschil de
eerste plaats. Door die hoge score
kreeg zij haar B-diploma. Tamara
van Rhee deed het erg goed in cate-

gorie 5C door keurig eerste te wor-
den en vestigde tevens een persoon-
lijk puntenrecord. In categorie 6B
gmg de eerste prijs baar Saskia Wes-
ter, die met haar hoge score, de li-

miet haalde voor het Nederlands
kampioenschap. Tweede werd Ditte
Valk, die eveneens de limiet haalde.
In het totaalklassement van deze

dag werden de Zeeschuimers over-
duidelijk eerste, gevolgd op flinke
afstand door de vereniging Alliance
uit Zaandam. De Zeeschuimers
staan na de derde techniekwedstrijd
op de eerste plaats met een verschil
van maar liefst vijftig punten met
Alliance. De laatste uitvoeringswed-
strijd wordt op 28 juni gezwommen.
Hierbij probeert de Zeeschuimers
de eerste plaats vast te houden.

ZANDVOORT - De dames
van hockeyvereniging ZHC
zijn er niet in geslaagd zich te

handhaven in de tweede klas-
se. Door in de promotie/degra-
datiewedstrijd tegen AMVJ
met 0-1 te verliezen maakt
ZHC volgend jaar haar op-
wachting in de derde klasse.
Doordat volgend jaar een nieuwe

competitie-indeling wordt gehan-
teerd vond er dit jaar een versterkte
degradatie plaats. ZHC dat een goe-

ZHC-dames degraderen
de eerste helft van de competitie
achter de rug had, raakte in het
tweede deel van het seizoen het
spoor bijster. Daardoor moest een
promotie/degradatiewedstrijd wor-
den gespeeld. Vorig week vond de
eerste wedstrijd plaats tegen AMVJ.
Door het 0-0 gelijkspel moest nu in
Zandvoort gepoogd worden degra-
datie te ontlopen.

Zoals in de laatste competitie wed-
strijden was de inzet en het spel van
ZHC zeker niet slecht, maar toch
werden kansen niet verzilverd. Te-
gen AMVJ was het een gelijkopgaan-
de partij, die opnieuw doelpuntloos
leek te eindigen.
Zowel AMVJ als ZHC vochten ver-

beten voor de winst. Een misver-
stand in de Zandvoortse achterhoe-

Foto Bram !

de, zeven minuten voor het einde,
betekende de genadeklap voor ZHC.
AMVJ profiteerde van dat misver-
stand en scoorde de enige en beslis-

sende treffer.

„Heel jammer," vond coach Thea
van Hemert. „We hebben het in de
laatste wedstrijden laten liggen. We
krijgen zat kansen. Volgend jaar
moeten we het maar opnieuw probe-
ren. Met veel jeugd gaan we bouwen
aan een team dat terug kan komen
in de tweede klasse."

Rapid-toernooi vindt plaats op Hemelvaartsdag

Zandvoortse Schaak Club
degradeert naar vierde klasse
ZANDVOORT - De Zand-

voortse Schaak Club heeft een
flinke domper te verwerken ge-

kregen. Het schaakteam de-
gradeerde naar de vierde klas-

se. Volgende week donderdag
28 mei, Hemelvaartsdag, zal de
Zandvoortse Schaak Club, nu
al weer voor de twaalfde keer,
haar landelijk bekende Rapid
Toernooi houden. Het bestuur
verwacht evenals vorige jaren
zo'n kleine honderd deelne-
mers uit het gehele land.

Voor de externe competitie speel-

de een verzwakt team van de Zand-
voortse Schaak Club een beslis-

singswedstrijd tegen het tweede
team van SVS uit Schalkwijk. Het
bleek de laatste wedstrijd te zijn van
het Zandvoortse schaakteam in de
derde klasse. Zandvoort moest ge-

noegen nemen met een 5-3 neder-
laag, wat tot gevolg heeft dat Zand-
voort in het seizoen 1992-1993 in de
vierde klasse moet uitkomen.

J.n de interne competitie werden
vorige week donderdagavond maar
vijf wedstrijden gespeeld. De uitsla-

gen uit de 31e en voorlaatste ronde
waren: De Oude-Mollerus 1-0, Berk-

hout-Jansen 1-0, Gorter-Paap remi-
se, Schiltmeijer-Marqueme 0-1. De
afgebroken partij uit de 29e ronde
tussen Gude en Wiggemansen ein-

digde na voortzetting in een over-

winning voor Wiggemansen. Vana-
vond spelen de leden van de schaak-
club de laatste ronde.

Vanavond is het de grote dag van
de Zandvoortse schaakjeugd. Zij

zullen vanaf half zeven in het Ge-
meenschapshuis hun examen afleg-

gen voor de pionnen-, toren- en ko-
ningsdiploma's. De examens wor-
den afgenomen door de officiële ver-

tegenwoordigster van de NHSB, me-
vrouw Schiermeier.
Rond de klok van half acht weten

de meer dan vijftien kandidaten wat
voor resultaat de instruktielessen
van de schaakinstructeurs Dennis
van der Meijden en John Ayress heb-
ben opgeleverd.
Vorige week zaterdagmiddag heb-

ben zes jeugdige schakers een be-
zoek gebracht aan Amsterdam waar
tot en met vandaag de Max Euwe-
vierkamp zich afspeelde. Met eigen
ogen kon de jeugd nu zien hoe de
grootmeesters het schaakspel spe-

len.

De inschrijving voor het Rapid-
toernooi staat open voor iedere
schaker, omdat men naar speel-

sterkte wordt ingedeeld in groepen
van zes. Het doet er met toe of men
nu huis- of clubschaker is. Er wor-
den vijf partijen gespeeld van 25 mi-
nuten per persoon. Per groep van
zes zijn er drie prijzen te verdelen
De aanvang is om half elf in het
Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat. Opgave dient te ge-

schieden via de volgende telefoon-
nummers: 02507-13644, 13224 of
18421. De inschrijving sluit op
woensdag 27 mei

Rapid-toernooi

Duivensport
ZANDVOORT - De duiven van

Postduiven vereniging Pleines vlo-

gen afgelopen weekend vanaf
St.Ghislain over een afstand van he-
melsbreed ongeveer 225 kilometer.
De duiven werden zaterdagochtend
gelost om acht uur met een noord-
westen wind. De eerste duif was
ruim drie uur later op het Zand-
voortse hok, namelijk om negentien
minuten over elf

Uitslag: R.Smnige 1, 3, 9, 13, 15.

H.Heiligers 2, 6, 10. Combinatie Ko-
per 4, 12. P.Bol 5. E.Paap 7, 14.

V.d.Wal en Romkes 8, J.Heesemans
11.

Handbalvereniging Casino/ZVM
neemt lichtinstallatie in gebruik
ZANDVOORT - Onder grote

belangstelling heeft de hand-
balvereniging Casino/ZVM een
nieuwe lichtinstallatie in ge-

bruik genomen. Tevens werd
van de gelegenheid gebruik ge-

maakt om een nieuw sponsor-
contract te onderteken.
Het was directeur In het Veld die

namens Holland Casino zijn handte-
kening plaatste onder het contract,

waardoor de handbalvereniging drie

jaar verzekerd is van een sponsor.
Voorzitter Geert Dijkstra van ZVM
stelde dat de vereniging het Casino
veel dank verschuldigd was, mede
door de bijdrage aan de nieuwe licht-

installatie.

Dijkstra betrok in zijn speech zo-

wel leden van de vereniging als bui-

tenstaanders, die veel werk hadden
verricht om de verlichting tot stand
te brengen.

Nadat de heer In het Veld de knop
had omgedraaid ontstond er een zee

van licht op de handbalvelden. Ver-

volgens liet Annemiek Acda zien hoe
er getennist moet worden en werden
er onder nieuwe lampen twee hand-
balwedstrijden gespeeld. De avond
werd voortgezet met muziek en het
bekendmaken van de uitslag van
een loterij.

• Casino-directeur In het Veld ontsteekt de lampen op het complex van
Casino/ZVM. In het Veld tekende tevens een sponsorcontract.

Foto Bram Sti|nen
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zendenaan: Van derVlugt, Antwoordnummer 314, 1970 VB Umuiden

dr. g. j. plantinghuis

medisch psychosociaal kinderhuis

Het medisch kindertehuis Dr. G. J. Plantinghuis is een kindertehuis waar 46 kinderen
in de leeftijd van 0-15 jaar worden behandeld, in 6 leefgroepen van 7 a 8 kinderen.

In onze instelling hebben wij voor de volgende funkties vacatures:

A: INSTELLINGSKOK (M/V)
voor 32 uur per week met ingang van 1 september 1992. De instellingskok werkt in

een klein team onder begeleiding van de chef-kok.

Voor de funktie geldt:

- De kandidaat moet zelfstandig kunnen werken
- Bij voorkeur heeft de kandidaat kennis van dieten
- Salariëring volgens schaal 25 van de CAO Ziekenhuiswezen.

B: AFWASHULP (M/V)
voor 8 uur per week, in principe dagelijks van 1 8.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag).
Salaris volgens schaal 5 van de CAO Ziekenhuiswezen (incl.

•

onregelmatigheidstoeslag). Tijdens de kindervakanties is de werktijd 's-middags van
13.00 tot 15.00 uur.

C: INVAL-
"

RECEPTIONISTE/TELEFONISTE (M/V)
voor invalwerkzaamheden op onregelmatige basis tijdens kantooruren.

Voor de funktie geldt:

- Enige administratieve ervaring is vereist
- Kandidaten met kennis van WordPerfect (5.0 of 5.1) hebben de voorkeur
- Salariëring volgens schaal 20 van de CAO Ziekenhuiswezen.

D: OPROEPKRACHTEN voor de huishoudelijke dienst (m/v)

voor invalwerkzaamheden tijdens ziekte. Salariëring volgens schaal 15 van de CAO
Ziekenhuiswezen.

Informatie over de vacatures A en B kan worden ingewonnen bij de heer R. E. Nolte
(chef-kok), voor de vacatures C en D bij de heer C. Eigenhuis (administrateur).
Telefoon: 02507-12095.

Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Dr. G. J. Plantinghuis t.a.v. de heerj.
Holtslag (alg. direkteur), Kostverlorenstraat 95, 2042 PD Zandvoort.

Jeugd kan geld verdienen . .

.

De krant gaat niet op vakantie!

AMSTERDAM - Zo langza-
merhand kruipt het vakantiege-
voel bij iedereen weer naar bin-
nen. Witte stranden, palmen en
de bijna onverdraagbare zon
maken dit beeld compleet. We
kijken er allen naar uit. Toch
gaat niet iedereen probleemloos
de zomerperiode tegemoet want
zoals de titel al aangeeft: de
krant blijft verschijnen!

Tenslotte wil men tijdens de va-
kantieperiode ook op de hoogte
blijven van de regionale activitei-

ten! Uiteraard willen ook onze be-
zorgers na een jaar hard werken
van een welverdiende vakantie
genieten. Het probleem is echter
om voor iedere wijk een vervanger
te vinden. Daarom kunnen we
nog vele vakantiehulpen gebrui-
ken. Indien je ouder dan 15 jaar
bent en je wilt voor enkele weken
wat bijverdienen, dan zoeken we

voor jou in de omgeving een tijde-

lijke kranten-en/of folderwijk.
Tevens bestaat de mogelijkheid
om in groepsverband gedurende
de hele dag enkele wijken te gaan
bezorgen. Je wordt met een busje
opgehaald en gaat met enkele
leeftijdsgenoten die wijken bezor-
gen, waar geen vervanger voor ge-

vonden is.

Uiteraard dient de krant ook in
de zomerperiode tijdig bezorgd te
worden! Interlanden Spreigroep
is de organisatie die verantwoor-
delijk is voor de verspreiding van
deze krant. Heb je of heeft u van
de zomer (of wellicht voor een wat
langere periode) nog tijd beschik-
baar om wat geld bij te verdienen,
neem dan zo spoedig mogelijk
contact met bovenstaande orga-
nisatie op. Tel. 020-6138444 (tij-

dens kantooruren).
Ook kan onderstaande bon inge-
vuld worden.

AANGEBODEN VAKANTIEWERK
In de maanden juni t/m augustus gaan veel van onze vaste bezorgers op
vakantie.

Wil jij dit werk in jouw omgeving overnemen, dan staat hier een goede
beloning tegenover.

Tevens zoeken wij voor deze periode medewerkers die in

groepsverband voor meerdere dagen per week beschikbaar zijn.

Vanuit een centraal punt ga je dan met één van onze auto's mee om in

diverse plaatsen wijken te bezorgen. Ben je in het bezit van een
(groot) rijbewijs, een groep begeleiden kan ook.

Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen we je hulp goed gebruiken voor
een vaste wijk in jouw omgeving.

Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
Interlanden Spreigroep, Antwoordnummer 15002, 1000 PW
Amsterdam (een postzegel is niet nodig) of bel tijdens

kantooruren naar 020-6138444.

NAAM .

ADRES

Ik ben beschikbaar van t/m

voor O Bezorging in eigen omgeving

O Bezorging in groepsverband
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Knaller van een Open Huis bij Rinko Zandvoort:

Voor het echte
autospektakel hoeftu nou eens

niet naar het circuit

Als je als Zandvoorts Autobedrijf meer aandacht wil

trekken dan ons beroemde circuit, moetje van goede

huize komen. Vandaar dat Rinko Zandvoort tijdens z'n

Open Huis werkelijk alle registers open trekt.

Van 15"t/m 23 mei kan de autoliefhebber zijn (of

haar) hart ophalen. Het begint al met het fantastische

kadootje bij binnenkomst. En dan die aanbiedingen!

En dan is er ook nog de Renault 19 Europa. Deze

auto biedt u een pakket aan sportieve extra's

tw.v. f 1.992,-. U betaalt hier slechts f 525,- voor.

Gratis Pioneer radio

met afneembaar front

(bij aankoop
van een

.

De nieuwe Renault 19

(op 19 punten vernieuwd!) is

tijdens ons Open Huis uitgerust met een Gratis .

Garantie Plus kontrakt: 3 jaar of 100.000 km volledige

garantie*.

Wat dacht u trouwens van de Clio Soleil? Deze

door z'n open dak extra zonnige uitvoering van de

Renault Clio is vanwege de feestelijkheden uitgerust

met 'n gratis Pioneer radio met afneembaar front

(KEH-5300). De enige die nu nog uw radio mee kan

nemen bent u zelf!

Tenslotte voor de luxe paardjes onder ons: de

Renault 21 Manager. Deze auto is voorzien van

elektrische zijruiten voor, centrale portiervergrendeling

met afstandsbediening en zeer chique bekleding.

O, voor we het vergeten: ook de Top Occasions

zijn tijdens ons Open Huis extra aantrekkelijk. U kunt

rekenen op een bijzonder scherp financieringsaanbod

en 12 maanden volledige garantie.

Snel naar het Open Huis van Rinko Zandvoort

dus, want daar gebeurt 't.

"Vraag naar de exacte voorwaarden.

Openingstijden van

15 tot en met 23 mei:

dagelijks van 09.00-18.00 uur.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Telefoon 02507-13360.

RENAULT
GEEFT JE
LEVEN KLEUR

f :*
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Dag van de Muziek

ZANDVOORT - De Dag van de
Muziek vindt zaterdag 23 mei plaats.

Het evenement, waar zo'n 47 dui-

zend amateur-musici aan meedoen
gaat geheel aan Zandvoort voorbij.

In Haarlem zijn wel evenementen
waar liefhebbers van muziek naar-

toe kunnen. In Patronaat vindt een
groepenpresentatie plaats van het
Muziekcentrum Zuid-Kennemer-
land. Verschillende combo's van
leerlingen treden op. De zaal is open
om negen uur, aanvang om kwart
over negen. Entree bedraagt 2,50
gulden.

In het kader van de muziekdag
vindt in de Stadsschouwburg van
Velsen het Festival van het Neder-
landse lied plaats. Het festival is een
groots opgezette amateur-zangma-
nifestatie waaraan ruim driehon-
derd Velsense zangers en zangeres-

sen deelnemen. Aanvang om acht
uur, entree 7,50 gulden. Informatie
Stadsschouwburg: 02550-15789.

Haarlemse Jazz-club
ZANDVOORT - In de Haarlemse

Jazz-club treedt vrijdag de Cosy Cot-
ton Band featuring Wendy Sheridan
op. De band maakt 'eenvoudige' en
vooral swingende muziek. Oude in-

grediënten uit de blues traditie wor-
den verpakt in een modern jasje.

Wendy Sheridan is in Harlem, New
York, opgegroeid en zij heeft de har-
de leerschool van het Amerikaanse
clubcircuit achter de rug. Ze scoor-
de een paar hits, maar de blues bleef
haar aantrekken. Door de samen-
werking met Haarlemse muzikan-
ten als Bert Devies en Ed Comaita
ontstond een hechte band. De en-

treeprijs bedraagt twaalf gulden.
Vijf Haarlemse muzikanten tre-

den zaterdag op in de club. Het
kwintet heeft gewerkt aan nieuw re-

pertoire. De muziek is een meng-
vorm van Standard en eigen compo-
sities. Met: Ernst Oosterveld (vleu-

gel), Henk Scheffer (bas), Jan Eblé
(drums), Jean Pierre Rietstra (trom-
pet) en Ploris Mulder (gitaar). En-
tree is gratis.

Zondag worden de blues-sessions
voorafgegaan door een uurconcert
van het Haarlemse Perplex. Aan-
vang drie uur. Toegang is gratis. .

Tr kust O
I C keur QL

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS
Kho Tiang Ping en Frans
Erkelens exposeren in casino
ZANDVOORT - De in Zandvoort wonende kunstenaar Kho

Tiang Ping en Prans Erkelens exposeren vanaf dinsdag 26 mei
in het Holland Casino in Zandvoort. De opening wordt verricht
door de filmster Brit Ekland en filmproducer Sydney Ling.

Hij exposeerde sinds 1960 in onder
andere Nederland, VS, Canada,
Frankrijk, Portugal, Spanje en Is-

raël. Op dit moment is er een inter-

nationale televisie-serie in de maak,
waarin twaalf internationaal beken-
de gast-sterren model staan voor de
uitleg over de Oosterse karakter-
kennis omtrent hun persoonlijke
dierteken. Vandaar de komst van ac-

trice Brit Ekland naar Zandvoort.
De expositie duurt tot 28 juni.

In de expositie zijn Oosterse ken-
nis en Westerse kunst gecombi-
neerd tot een schilderijen-collectie

met 'verborgen mystieke bood-
schappen'.
Kho Tiang Ping werd in 1946 gebo-

ren in Amsterdam uit een Chinese
vader en een Nederlandse moeder.
Tot 1985 was hij werkzaam in de
internationale kunstwereld. Kho is

nu docent Chinese filosofie aan de
Akademie voor Chi Therapie in Roo-
sendaal. Als voorzitter
van de PING-stichting
is hij werkzaam met het
wetenschappelijk on-
derzoek naar en de ana-
lyse van het menselijke
gevoel als energievorm
(Chi-energie).
Zijn ontdekking dat

het Oosterse calligrafi-

sche schrift gevoelens
en ademhalingsritme
noteren via het gebruik
van de penseelstreken,
bracht hem tot een sa-

menwerking met Frans
Erkelens, waaruit het
maken van de tentoon-
gestelde serie voort-
kwam.
Het schilderwerk van

Erkelens heeft inmid-
dels' internationale be-
kendheid verworven.

Korte Tips

• In het Bloemendaalse openlucht-
theater vindt zondag een optreden
plaats van twee koren: het mannen-
koor Caecilia en het Haarlems Ge-
mengd Koor. Beide koren staan on-
der leiding van dirigent Anton de
Beer. Aanvang twaalf uur, entree vijf

gulden.

• De Nederlandse Vereniging De
Verzamelaar, afdeling Kennemer-
land, houdt op zondag 24 mei de
maandelijkse ruil- en verzamel-
beurs in Café Zomerlust, Hoofd-
straat 142 in Santpoort. De beurs
wordt gehouden van één tot vijf uur.

• Op de donderdagen tot en met 20
augustus (met uitzondering van He-
melvaartsdag) organiseert de stich-

ting Kunstkring Thorbecke een we-
kelijkse kunstmarkt op de Grote
Markt in Haarlem. De markt begint
om negen uur en duurt tot negen
uur 's avonds. Zo'n twintig kunste-
naars zullen tijdens de manifestatie
eigen werk exposeren.

• Op 21, 22 en 23 mei vindt in het
Witte Theater, Kanaalstraat 257, in
IJmuiden het eenakterfestival
plaats. Verschillende toneelvereni-
ging doen hier aan mee. Donderdag
en vrijdag begint het festival om half
acht, op zaterdag om half twee en
half acht. Een passe-partout kost
twintig gulden of 7,50 gulden per
dagdeel.
• Het Cultureel Centrum exposeert
foto's van zandkastelen van Benno
Kaiser en Peter Wiersma. Het Cultu-
reel Centrum is dagelijks open van
half twee tot vier uur. Een deel van
de expositie is ondergebracht in het
filiaal van de Verenigde Spaarbank,
Grote Krocht 38 in Zandvoort.
• Tot 1 juni is de tentoonstelling van
werken van Suzanne Duijf te zien bij

Galerie Aeckerstijn. De expositie is

een gedeeltelijke weergave van een
periode van confrontatie en bezin-
ning.
• Zondag 24 mei wordt een nieuwe
tijdelijke tentoonstelling geopend in
het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land. Tentoongestelde items zijn ko-
nijnen, etsen en foto's. De expositie,

die te zien is tot 15 september, be-
vindt zich in het bezoekerscentrum
aan het Koevlak, Zeeweg in Over-
veen.

'Schilderij liefst aan gemeente verkopen'
ZANDVOORT - Een groepje

Zandvoortse schilders hoopt
een groot schilderij aan de ge-

meente te kunnen slijten. Het
kunstwerk, met als titel 'Een
dagje Zandvoort', is momen-
teel te zien in de Openbare Bi-
bliotheek. De opbrengst gaat
naar een goed doel. Een Zand-

voorts bedrijf, of een andere
plaatselijke instelling die het
wil kopen, is ook welkom.

„We hopen dat de gemeente het
aankoopt. Bijvoorbeeld voor in het
Cultureel Centrum, of voor de hal
van het Raadhuis". Dat zegt Mona
Meier. Samen met Susan Laanbege-

(ADVERTENTIE)
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leidt zij de schilders, die momenteel
een expositie houden in de Openba-
re Bibliotheek aan de Prinsesseweg.
Daar is ook het grote schilderij te

zien, van ongeveer twee meter breed
en zeventig centimeter hoog. Met er-

naast een exemplaar van het Zand-
voorts Volkslied, gecalligrafeerd
door Jeanette van Vliet.

Rond 1900
Alle schilders hebben aan het

kunstwerk meegewerkt. Het vrolijk

ogende werk is geïnspireerd op een
oude prent van Gerard Kerkhof, een
schilder die rond 1900 leefde. Hierop
is een oude, met passagiers uitpui-

lende tram te zien die, evenals een
groot aantal voetgangers en fietsers,

richting Zandvoort gaat. Die rich-

ting wordt aangegeven door een
soort ANWB-paal. De oude sfeer,

plus de ouderwetse kledij zijn ge-

handhaafd op het werk.
Een Zandvoorts bedrijf of een an-

dere instelling is ook welkom als

koper. Het schilderij moet 1850 gul-

den gaan kosten, de opbrengst gaat -

met aftrek van de materiaalkosten -

naar een goed doel. Volgens de laat-

Het Verhaal Dal Nooit Ophoudt
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DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30 én om 17.00

FIEVEL IN HET WILDE WESTEN
Kaarten: tot 12 jaar ƒ9,00. Volwassenen ƒ12,50
Do. 28 mei in FAMILY LAND van 14.00 tot 16.00 uur gratis

kindervoorstelling van de clown ZOU-ZOU

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij

McDonalds (hamburger, franse frietjes en
frisdrank) voor maar ƒ 12,50 p.p. minimaal
6 personen.

Info Circus Zandvoort 18686 of MacDonalds 16001.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535 *

ste berichten heeft burgemeester
Van der Heijden inmiddels al con-
tact opgenomen met de schilders-
club. De reden daarvan is nog niet
bekend.
De schilders werken het hele jaar

door. Zij komen enige malen per
week bij elkaar, in een klein atelier

in de Poststraat, om zich in de schil-

derkunst te bekwamen en elkaar te
inspireren. Het groepje is ooit bij

elkaar gebracht door de plaatselijke
kunstenares Wil Hoogendijk, maar
op een gegeven moment moest zij

stoppen met lesgeven.

Exposities
Daarna werden de Zandvoortse

schilderessen Susan Laan-Van de
Sommeren en Mona Meier-Adegeest
gevraagd om de begeleiding op zich
te nemen. Zij twee hebben al eerder
exposities gehad in Zandvoort. De
groep werkt voornamelijk met olie-

verf en aquarel. TJit de schilderijen is

een aantal werken gekozen waarmee
een afwisselende tentoonstelling is

samengesteld. De expositie, in het
bibliotheekgebouw aan de Prinses-
seweg 34, is te zien tot eind mei.

• De schildersclub in de Openbare Bibliotheek bijeen onder 'Een dagje
Zandvoort'. Foto Bram Stijnen

•"/ 'L^^iA

Mijn 'Oog en
oor' van de vori-

ge week bleek
niet door ieder-

een goed begre-
pen.
Terecht werd

ik dan ook her-

haaldelijk aan-
geklampt met
de vraag of ik

misschien leed
aan een warm-
tebevanging of

ander soort
stoornis. Ook
nu kan ik u gerust stellen. Mij man-
keert niets. Integendeel. De nogal
warrige tekst was dit maal veroor-

zaakt doordat erin 'gesneden'

moest worden tijdens de 'opmaak'.
Dat is het proces waarbij de teks-

ten van de journalisten netjes over
de verschillende pagina's worden
verdeeld.

Een secuur werkje, dat kan ik u
verzekeren. Van tevoren weten wij

ongeveer hoe lang een redactioneel
stuk moet of mag zijn. Bij het op-
maken van de pagina kan het soms
gebeuren dat er op het laatste mo-
ment een 'ingezonden mededeling'
binnenkomt. Deze zogenaamde
IM-er is een advertentie op een re-

daktiepagina. Voor een rubriek-
schrijver is dat niet zo leuk. Zo'n
IM-er gaat namelijk af en toe ten
koste van zijn tekst. Er moet dan
in 'gesneden' worden. Zinnen wor-
den weggehaald of zelfs een heel
verhaal moet worden geschrapt.
Normaliter hoeft dat geen punt te
zijn.

Kees Bruijnzeel
Het wordt echter een probleem

.
als blijkt dat het verhaal door deze
'correctie' uit zijn verband wordt
gerukt. Neem nu afgelopen week.
Ik schreef toen over enkele reeds
gestorven dorpsgenoten. Ik vond
hun afbeeldingen in een oude 'Pa-

norama'. Dit verhaal kon wegens
ruimtegebrek niet mee. Het ver-

haal over onze plaatsgenoot Kees
Bruijnzeel mocht echter blijven

staan. Zoals u inmiddels wel weet,
probeer ik mijn verhalen in deze
rubriek zoveel mogelijk 'in elkaar
over te laten lopen'. De opmaker
had dit blijkbaar niet in de gaten,

zodat Kees in dit geval min of meer
de dupe werd. Door de tekst „Wie
nog steeds leeft, is Kees Bruijn-
zeel", zou de indruk gewekt kun-
nen worden, als zou het mij spijten

dat Bruijnzeel nog steeds tot het
land der levenden behoort. Niets is

echter minder waar. Ik ken Kees
als een hardwerkende ondernemer
en een fijn mens. Al wordt zijn on-
dernemerslust hem niet door ie-

dereen in dank afgenomen. Dit ver-

schijnsel is niet nieuw in deze bad-
plaats. Kees heeft grote plannen
met het Raadhuisplein schreef ik.

Dat is waar. Op dit moment wor-
den de plannen uitgewerkt voor
een face-lift voor dit stukje Zand-
voort. Sommige mensen vinden
echter dat je de zaken het beste bij

het oude kunt laten. Hun nostalgi-

sche gevoelens spelen hen daarbij

parten. Het is maar goed dat onze
voorouders er niet zo over dach-
ten. Waarschijnlijk hadden we dan
nog steeds in een plaggenhut ge-

leefd. Maar goed: het leven gaat
verder en dus ook deze rubriek.

We gaan dus over tot de orde van
de dag.

002 en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

de avond. 'Dan
namelijk mis-
ten de hem roy-

aal aangeboden
consumpties
van de tevreden
klanten hun uit-

werking niet.

Met weemoed
denk ik nog wel
eens terug aan
die tijd en na-
tuurlijk deze
eens zo geliefde

musicus.

klaar en mijn tuindeuren staan op
een kier: Zomer in Zandvoort.

Overleden
Met weemoed denk ik soms te-

rug aan vroeger tijden. Vorige
week ontmoette ik ons aller Wil-
lem van der Moolen. De vader van
Appie van het Gemeenschapshuis
zogezegd. Willem toonde mij een
'Panorama' uit 1950, met een arti-

kel over het strandleven in onze
badplaats. 'Werkers aan het
strand' heette het stuk over die
goede oude tijd. Daarbij waren ook
foto's afgedrukt van dorpsgenoten
die inmiddels overleden zijn.

Een van deze afbeeldingen wil ik

u niet onthouden: Boudewijn Dui-
venvoorde, toen vierenveertig jaar
oud. Hij zat al vanaf zijn achttien-
de in de haringverkoop. Aan harin-
gen schoonmaken had hij een he-
kel, zo vertelde hij destijds aan de
verslaggever. Boudewijn verkocht
ze dan ook alleen 'in het zuur'. Als
bij-artikel voerde deze rasechte
Zandvoorter zure bommen, een
lekkernij die heden ten dage - voor-

al bij zwangere vrouwen - nog
steeds zeer in trek is.

Door stom toeval kwam ik deze
week in contact met een achter-

kleinzoon van deze eens zo mar

Enige troostende woorden aan
het adres van onze sympathieke
plaatsgenoot Jaap Methorst
(VVD-raadslid, - vrijwillig - tennis-

leraar, ambtenaar van de burgerlij-

ke stand en docent bij de vrijwillige

politie) lijkt mij op zijn plaats.

Jaap werd vorige week in het zie-

kenhuis opgenomen. De artsen
vonden het op medische gronden
noodzakelijk om een nier bij hem
weg te nemen. Twee dagen daar-
voor kwam ik hem nog tegen. Hij
keek niet vrolijk. Begrijpelijk, zo'n
operatie is niet niks. Om hem een
hart onder de riem te steken, zei ik

hem dat deze operatie wel mee zou
vallen. 'Een fluitje van een cent', zo
beweerde ik. Nou, dat is goed te-

gengevallen. Al mijn voorspellin-

gen ten spijt barst Methorst nog
steeds van de pijn. Nu is deze Zand-
voorter er de man niet naar om bij

de pakken te gaan neerzitten. Mijn

.

eerste voorspelling deed ik tegen
beter weten in. (Wat wil je. Ik kon
hem toch moeilijk op voorhand
vertellen dat een dergelijke ingreep
pijn zou doen). Over mijn tweede
voorspelling kan ik echter eerlijk

zijn: over enige tijd is alle leed weer
geleden. Dan is Jaap weer terug op
ons dorp, de plek waar hij zich het
best thuisvoelt. Jaap, vanaf deze
plaats wensen wij je van harte be

Oude tijden

Eindelijk! De zomer staat voor
de deur. De radio-nieuwsdienst
heeft het vorige week al aangekon-
digd.

Dit weekend beloofde het in de
badplaats druk te worden. Tempe-
raturen tussen de 24 en 30 graden
werden er verwacht. Nou, dat is

goed tegengevallen. De zon scheen,
in zoverre hadden de weerprofeten
het bij het rechte eind. De beloofde
temperaturen werden echter niet

waargemaakt. De oorzaak was een
straffe noorderwind, zes op de
schaal van Beaufort. Onze Zand-
voortse ondernemers - en met
name de strandpachters - moesten
dan ook met lede ogen aanzien dat
van hun uitgezette strandstoelen
maar sporadisch gebruik werd ge-

maakt.
Na anderhalve maand is er langs

de vloedlijn nog maar weinig ver-

diend, maar volgens de weerprofe-
ten gaat daar nu echt verandering
in komen. Mijn korte broek ligt al

e Boudewijn
Duivenvoorde
ventte in de ja-

ren vijftig met
haring en zure
'bommen' langs
het strand.

kante dorpsgenoot Het was de
tweejarige Jurren Kroon. Het
bloed kruipt nog steeds waar het
niet gaan kan. Elders in deze krant
leest u het verhaal van zijn vader
Jaap. Haring staat op dit moment
weer aardig in de belangstelling.

Officieel wordt morgen de 'Hol-

landse Nieuwe' op de markt ge-

bracht. Dat is een afspraak die de
Hollandse haringventers met el-

kaar gemaakt hebben. Afgelopen
maandag was ik aan het strand.

Tot mijn verbazing bleek een ha-
ringventer al 'nieuwe haring' te

verkopen. Vijf dagen eerder dan af-

gesproken dus. (Voor de goede
orde: het was niet Jaap Kroon). De
man kon waarschijnlijk niet wach-
ten op het officiële startsein. Of
zou hij de boel lopen te bedotten?
(Weten die toeristen veel!)

Gerard Nijkamp
In het Panoramaverhaal komen

ook Volker Koper (toen 72) en Ge-
rard Nijkamp voor. Volker Koper
genoot bekendheid als paardeman,
Gerard verdiende destijds de kost
met zijn trekharmonica. Ouderen
onder ons weten zich nog goed te

herinneren hoe hij al musicerend
langs de strandstoelen trok. Ooit is

er zelfs een LP gemaakt van zijn

vrolijke deuntjes. Enkele weken
geleden is hij overleden. Ik heb
hem nog goed gekend. Zo'n twintig

jaar geleden speelde hij nog in het
voormalige restaurant 'Delicia'

aan de Kerkstraat. Als Gerard op-

trad was het feest. Vooral later op

terschap Onze Zandvoortse ge
meenteraad draait zonder jou - zij

het nogal stroef - door. Ook bij de
tennisclub van Zandvoortmeeu-
wen en de reservepolitie word jij op
dit moment node gemist.

Bruidspaar Onstein
Je kunt je afvragen of een huwe- •

•

lijk en touwtrekken iets met elkaar
te maken hebben. Voor twee inwo-
ners van deze gemeente, Petra van
Essen en John Onstein, is er geen

.

enkele twijfel over het antwoord:
Ja! Datzelfde antwoord zijn zij van
plan morgen (vrijdag) om twee uur
op het raadhuis te geven, voor day
ambtenaar van de burgerlijke :

stand, Theo Hilbers. Hij valt die ;'

dag in voor Jaap Methorst, bijna de ;..

buurman van het stel. Petra en •

John ontmoetten elkaar een paar ,;

:

jaar geleden op het strand tijdens *-;

een touwtrekwedstrijd van de >;

plaatselijke horeca. John, die uit- <

kwam voor de Raadsheer, vroeg ']

Petra (die stond toe te kijken) of zij /

zijn horloge even vast wilde hou- ;•

den.
:;

!

Een handige zet van John, die ;.

daarmee zorgde dat de knappe toe- :

schouwster in zijn buurt bleef. En

;

;

dat is zij nog steeds, het stel werkt "'<

zelfs samen in het eigen garagebe- ;!

drijf aan de Max Planckstraat in ^

nieuw-noord. Vanaf morgen wordt \

het 'eeuwige trouw' en natuurlijk •,;

een denderend feest. Dit was het.-

weer voor deze week, blijf gezond, <

tot de volgende week. .

Bram StijnenV '\

SchoolB

ZANDVOORT - In de rubriek oude
school- en verenigingsfoto's deze
week een fraai plaatje van School B,

ingezonden door mevrouw G. Waal-
kens-Schaap. De foto stamt uit 1931

en te zien zijn de eerste drie klassen,
tijdens een uitstapje naar Groenen-
daal.

Begrijpelijkerwijs zijn niet alle na-

men meer bekend, maar wel her-

kend zijn: eerste rij v.l.n.r.: Antje Te-

rol, Jannie (?), daarachter Maupie
Bohemen, Geertje Schaap, onb., En-
gel Paap, onb., Nelly Roos. Tweede
rij: Jaap Vink, Appie Moskovltsch,
Jaap van der Heide, onb. (2x), Evert
van Duivenbode, Willy Loos, onb.,

Marietje Keesman, Ali v.d. Bos, An-
nie Bakker en Rika Koning. Derde
rij: Robert Loos, Jaap Loos, Jan
Kemp, Wlm van Ekeren, Mies Wolt-
huis, Stien'Dees, Jannetje Koper,
Greta Paap, Corrie Termes en Leen-
dert Paap.
Vierde rij: Fietje Pool, Annie (?),

onb., Guurtje Koper, Mientje Flipse,

Ada Spiers, Kraaijenoord, Jan Ko-
ning, Koningsbrugge, Appie (?), onb.
(2x). Vijfde rij: De juffrouw links is

onbekend, nogmaals onb., Rinus
Kraaijenoord en Henk Pellerin. Ver-
der mevrouw Sterrenburg, mevrouw
Van Ekeren en - helemaal rechts -

juffrouw Swartwold.



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 21 MEI 1992 8
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirrn-,i(Kfilciiiit's midi /akt'iitn.ui en p.irlifiilicr kunnen
uunlni f-c/cl mi*] I of 2 kolommen hu-nltc in (Iiwim-

li'lli'i^iuiiili'ii.

I'.lllli llllrirn wiulj/rn \M| ll.l.u (Ir -.|k'rl.llr bon i)|) (|c

p.ipnu ..MIC.HOV.

l'Li.llsin^ is innerlijk Mi dr willende editie:

/\M)\()()Hr> MKl'W.sm.M) / 0. 12 |h-i inilhmeler.

>lilMnin-lijd: m.iiiii(l.i); ló.(K) uut

.

I kuilt ll» lek-l leleiom-die opgeven: ()2.")07-l 7 ICiG of
.lt^e\i'il//ellilrll .l.lli:

* /.IlltlM.iul- Nl<-liu-lii.itl. (;.ls|llllls|il |2.

20I2.|\I Z.ni.homl:

* \\ t •kiiit-ili.i Uithoorn. Sl.itiiinssli.i.ii 70,

l'iMlms 22.'!:t. I 120 AK Uilliooin.

l'l.uMnf! l~ ook Minnelijk in de volgende ( onllinl.llie:

/. X.ludi Is Nii'liu-lil.itl. \tllstel\eens Weeklikld. Uil-

hooi nse Cuiu.inl.Dr Koude Venoi. '\tilsnieeidei Cun-
i.ml. .ille edities win liet \mstrid.itns Sl.idsbl.id. De
Voittw Wecspei. ( (i,<ï7 pel itullillietei.

SlmlinjHijcl: uijd.if! Ift.OO uur.

* Inloini.itie o\ei on/e men^t' tuinliekkelijke adver-

tentie otiilimalies m de Mii io's zijn op ;i.um.Li£ up
on/e k.lntoien wrkllj(;lhi.u.

* Vooi blieven ondel nimimet uoidl I legel e\tra ui

tekening cehtailil. alsnii'de / 6.00 adin.kosten.

* Hm plaatsing in de Mictu's wolden geen heuijsnum-
uieis \eis|iuud. Op vei/oek uoull aan acKeiteetdeis

huilen hi'l wispieidingsgehied een klant \eisluuid.

IlieiMiot wordt J kOO in lekeniug gelnaclil.

L kunt de tekst \an im Micio-atKeitentieeoiiihinatie 7.

telefonisch opgeven:

020-562 62 71
{dit Hummel is mei wiot iKvoigklaehlen) of Amden aan:

Mirro's WVckmi'iliu
I'osilms 156 - 1000 AH Amsterdam
De sluiliiigsti|den. gelden \oe.r plaatsing in de/.olfde «eek.
\ ooi de lietahng ontvangt u een acceplguokaail.

ll.v.m. Hemelvaartsdag afwijkende sluittijden

Oproepen - Mededelingen

„UW ZORG
IS ONZE ZORG"

'T REUGERSBOSCH TE DUIVENPRECHT

• verzorgingshuis voor 143 ouderen
• vrijwel geen wachtlijst

- opname ouderen via indicatiecommissie

Informatie: telefoon 020-6991991

Oor Wouda.

Grote 'TREINENBEURS' te Amstelveen op za. 30 mei van 10-

15 uur in Keizer Karel College, Elegast 5 (bij Ouderkerker-

laan). Ruim 120 mt. tremen, toebeh en literatuur. Ook video.

21-5-72 Lieve Ans
Om Rob weg te brengen
moet je rennen, ookal gaf je

dat niet toe, mijn lange haar

en blauwe brommer waren
wennen. That's true vandaag
elkaaar 20 jaar kennen en nog
steeds mekaar niet moe.

DAGJE UIT
VERGADERING

RECEPTIE
BEGRAFENIS

belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u

thuisbezorgd. BROODJE
BURGER Tel. 02507-18789.

• De nacht van de kraak 5

juni van 22.00 uur tot 6 juni

7.00 uur. Inschrijven ƒ 10 per

kpl. Tel.: 14085 of ,19652.

• Fietsclubje 55 plussers,

zoekt nog enige fietsers.

Tel.: 16681.

• Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres' Dat hebben wij voor u!

Int.- tel. 02907-5235.

Winkelpersoneel gevraagd

Met spoed gezocht-

WINKELPERSONEEL
VOOR ZONDAGEN + VAKANTIEWERK

in gezellige sfeer, bij de Gaper Drugstore. Leeftijd 16 tot 20

jaar. Inlichtingen bij de heer P. Olieslagers, 02507-12513.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.

Tel. 02507-16123.

Lessen en clubs

Training

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
in 5 wekelijkse lessen vaardiger worden in:

OPEN COMMUNICATIE
Assertiviteit - tactvol confronteren -

omgaan met kritiek - doelen stellen.

Kosten ƒ250,- inkl. lesmateriaal.

CARMEN DE HAAN: 023 - 26. 11. 44.

Verloren en gevonden

Aad Heije, Nw Unicum, heeft

vnjd. in Z'voort een rood

grensrechtersvlaggetje verl.

De vlag is aangep. voor een
handprothese. Indien gevon-

den, bellen 15243 of 61212.

• Wie heeft zondag + 6 uur

mijn visschepnet bij het

zwanemeer gevonden. Ben
zeer aedupeerd. Bas 12125.

* Hoera 1
! Ane en Anneke zijn

weer terug op het Raadhuis-
plein. Vanaf morgen (vrijdag)

staan ze er weer met hun
nieuwe haring.

* Leiding bedankt voor het

fijne 'reuzeweekend'.
Volgend jaar weer!

* Op de Duiventil is het feest

want Abraham is voor Ruud
Sinnige vandaag langs ge-

weest. Ans, Ben, Bibi en Ben

Twee artistieke meiden zoe-

ken huis om op te passen,

liefst met dieren. 030-870901.

Uw huis onbeheerd in uw va-

kantie? Ik pas op uw huis v.

2/7 t/m 30/8. Verzorgen van
dier. + plant, is geen bezw.
Schrijf A. Ruiter, J. Evert-

senstr. 114, 1056 EH Asd.

Vanaf vrijdag 22 mei is het

praathuis weer open Ane en
Anneke. Van harte welkom
met jullie onovertroffen 'Hol-

landse Nieuwe' een fan.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

Musici en artiesten

Gezocht: aank. musicus, gita-

rist mnl/vr, voor kerkgroep.

Leerling geen bezwaar, info:

02507-61227 vragen naar

Tom.

Kunst en antiek

VEILINGGEBOUW AMSTEL-
VEEN, heden inbreng van
goederen, Frans Halslaan 33,

Tel.: 020-6473004, ma. gesl.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

• T.k. Technics verst. SU
8044 (2x 60 watt); tuner St

8044; cass.deck M33, kleur

zwart, i.p.st., alles in één koop
ƒ250. Tel.: 02507-19827.

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

bennaer neeft tijd voor binnen

en buitenverk. vr. blijv. prijs.

Bel na 18.00 uur. 19800.

KUNSTSTOF
EN ALUMINIUM KOZIJNEN
VOOR INFO OF OFFERTE

TEL: 02159-33315

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus

122, 1000 AC Amsterdam.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CElu E makelaars o.g. ÜBJ

Tel. 02507-12614 NVM
UAXCUVU1

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij ons kantoor

uiterlijk maandag om 15.00 uur.

MM: HEMELVAARTSDAG ZÏdN DE; AANLEVERTIvJDEN GEWIJZIGD.

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort
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1 Piet Wey
restaureert

oude Fokkers

SCHIPHOL - Zaterdag 23 mei
viert het demonstratieteam
Fokker Four het tienjarig jubi-

leum op het vliegveld Lelystad.
Er worden dan tijdens de 'Be-
low sea-level fly-in' tien Fokker
S.ll Instructors verwacht, het
type waarmee Fokker Four
vliegshows opluistert in bin-

nen- en buitenland. Eén van de
grondleggers van het team is de
Aalsmeerder Piet Wey. Na veer-

tig jaar bij Fokker te hebben
gewerkt als grondwerktuigkun-
dige bij de vliegdienst, ging hij

enkele jaren geleden op 56-jari-

ge leeftijd met de VUT. Toch is

hij nog drie dagen per week in
de fabriek op Schiphol-Oost te
vinden om te sleutelen aan his-

torische vliegtuigen.

In zijn huis zijn al meteen de teke-

nen van zijn interesse zichtbaar.

Oude luchtvaartboeken en vliegtuig-

modellen heeft hij te kust en te keur.
Een nieuwe liefhebberij is het schil-

deren van oude vliegtuigen. Trots
toont hij fraaie werkstukken van An-
thony Pokkers eersteling, de Spin en
van het D.VII jachtvliegtuig uit de
Eerste Wereldoorlog.
Al snel haalt hij een model van een

Fokker S.ll Instructor tevoorschijn,
voorzien van opschriften en rood-
wit-blauwe rozetten van de Konink-
lijke Marine. Fokker Four heeft geen
toestemming om deze ook op de ei-

gen toestellen te schilderen, hoezeer
ook daar tot ergernis van PietWey de
historie geweld mee wordt aange-
daan. Hij heeft er nu maar in berust.
Zijn enthousiasme voor de histori-

sche luchtvaart is er niet minder om.

Begin
Het begon allemaal een jaar of

veertien geleden in een oude schuur
in Nes aan de Amstel. Samen met een
paar andere enthousiastelingen had
Piet Wey beslag weten te leggen op
een Fokker S.ll, of althans wat daar-
van over was. Vier jaar lang zijn ze
bezig geweest om het toestel in vlieg-

waardige staat te brengen.
„Op een gegeven moment was er

een open dag bij Fokker en ik heb
toen gevraagd of ik de S.ll daar ten
toon mocht stellen," zegt Wey. „Zo
wilde ik de buizenconstructie van dit

vliegtuig laten zien, waarover linnen
gespannen wordt. Toen het feest

voorbij was, mochten we de S. 1 1 daar
laten staan om er verder aan te sleu-

telen. Dat trok wel de aandacht. Som-
migen zeiden: dat vliegt nooit meer.
Maar hoe meer ze zulke dingen tegen
mij zeggen, hoe meer ik geprikkeld
wordt. Na verloop van tijd zagen ze
toch*dat we aan een serieuze zaak
bezig waren."

Friendship kiest luchtruim
als een vliegend museumstuk

• Piet Wey met een model van een Fokker S.11 'Instructor' en zoijn schilderij van de Fokker Spin.
Foto Luuk Gosewehr

'Leuk als'ie vliegt, maar je bent

blij als'ie weer op de grond is'

De zaak kwam in een stroomver-
snelling in 1981. Toen werden er

plannen gemaakt voor een vliegde-

monstratie boven Haarlem ter her-

denking van een vlucht die Anthony
Fokker in 1911 met zijn Spin hield
boven zijn vroegere woonplaats
Haarlem. De S.ll werd voltooid en
samen met drie andere Instructors
verscheen het toestel boven Haar-
lem. Dit mondde in 1982 - tien jaar
geleden - uit in de oprichting van het
vliegdemonstratieteam Fokker
Four. Er werden regelmatig demon-
straties gegeven met de vier S.ll's en
inmiddels is Fokker Four veel ge-

vraagd voor optredens op vlieg-

shows.
De S.ll was een van de eerste Fok-

kermodellën die na de oorlog in serie

werden gebouwd. Tot in de jaren ze-

ventig werden vliegers van de Ko-
ninklijke Luchtmacht en de Marine
Luchtvaart Dienst ermee opgeleid.

Het vliegtuig werd ook gebruikt in

Israël, Brazilië en Italië.

Na 1973 kwam een aantal Instruc-
tors in particuliere handen. Fokker
Four beschikt nu permanent over
vier daarvan, maar ook andere S.ll

eigenaren in Nederland en België
zijn bereid hun vliegtuig zonodig be-
schikbaar te stellen. De vliegers die

de Instructors besturen hebben allen

bij de luchtmacht of marine gevlo-

gen. De meesten genoten een deel
van hun opleiding op de S.ll. Een
aantal van hen vliegt nu bij Trans-

avia, Martinair en KLM. Bij Fokker
Four zijn zo'n veertig vrijwilligers ac-

tief.

Spin
Wey coördineert daarbij het onder-

houd. Hij is daarvoor iedere woens-
dag op Schiphol-Oost. Op maandag
en dinsdag werkt hij aan de restaura-
tie van een Fokker Spin, het eerste
vliegtuigtype dat Anthony Fokker
bouwde. Het is al de tweede keer dat
hij zo'n Spin onder handen neemt.
„Een paar jaar geleden maakte de
TROS een programma over de Ne-
derlandse luchtvaart," zei hij. „Toen
ontstond het idee om met de Spin-
replica van de Aviodome te gaan vlie-

gen. Met zes man hebben we die de
lucht in gekregen. De motor werd
helemaal gerestaureerd en we heb-
ben een nieuwe propeller laten ma-
ken. Het toestel is nu weer terug in

de Aviodome. Dat vind ik wel jam-
mer, want ik vind dat zo'n vliegwaar-

dig toestel ook echt moet vliegen."

„We zijn nu bezig met de restaura-

tie van een originele Spin uit 1913.

Die is in de Tweede Wereldoorlog
door Göring gestolen en uiteindelijk

in Polen beland. Een paar jaar gele-

den is hij' teruggehaald naar Neder-
land;Eén gigantische puinhoop was
het toen we begonnen, maar naar
mijn idee was het toestel weer vlie-

gend te maken. Afgezien van de mo-

tor. Maar we hebben nu een originele
Renault 8 motor in gebruik van het
Musée de 1'Air in Frankrijk. Kortge-
leden zijn we met de Spin naar Eind-
hoven geweest, maar helaas kwam
hij nog niet los. Het hoogteroer, dat
gemaakt is van bamboestokken, gaf
te weinig effect, waarschijnlijk om-
dat we daarvoor te dikke bamboe
hebben gebruikt. We hebben nu een
nieuw hoogteroer gemaakt. Over een
week of drie, vier gaan we het op-
nieuw proberen." De bedoeling is dat
de Spin zaterdag ook op Lelystad te

zien is.

Er bestaan plannen om na voltooi-

ing van de Spin een Fokker D.VII
tweedekker jager uit de Eerste We-
reldoorlog die nu in Soesterberg
staat, vliegwaardig te maken. „Maar
voorlopig doe ik het eerst even wat
rustiger aan," zegt Piet Wey. „Dit
werk kost ontzettend veel tijd en wij

zijn gepensioneerde vrijwilligers.

Het kost veel tijd en we moeten ook
de vrouwen motiveren. Die moeten
ook af en toe zien waar je mee bezig
bent."

Voor restaurateurs als Piet Wey is

het een ongelooflijk spannend mo-
ment om het produkt van jarenlange
noeste arbeid voor het eerst de lucht
in te zien gaan. „Je steekt op zo'n
moment natuurlijk enorm je nek uit.

Het is leuk als 'ie vliegt, maar je bent
heel blij als'ie weer veilig op de grond
is."

SCHIPHOL - Er wordt in
Nederland weer gevlogen met
een Fokker F27 Friendship.
Sinds KLM Cityhopper vorig
jaar haar laatste F27 omwissel-
de voor een Fokker 50, zijn er
in Nederland geen civiele ge-
bruikers meer van de Friend-
ship. Wel heeft de Koninklijke
Luchtmacht nog een aantal
van deze toestellen in gebruik
als transportvliegtuig. Afgelo-
pen zaterdag maakte de F27
Friendship Association (FFA)
haar eerste vlucht.

De doelstelling van de FFA is om
een Fokker F27 Friendship als vlie-

gend museumstuk voor het nage-
slacht te behouden. Tevens verza-
melt de FFA alle mogelijke informa-
tie over de geschiedenis van dit

vliegtuigtype. Het heeft de initiatief-

nemers vijf jaar aan voorbereidin-
gen gekost om een borrelidee idee in

werkelijkheid om te zetten.

De eerste vlucht werd zaterdag
uitgevoerd met de PH-FEY, een toe-

stel dat tot voor kort in gebruik was
bij Icelandair (IJsland). Momenteel
is het toestel eigendom van Aircraft
Finance & Trading (AFT), een doch-
teronderneming van Fokker die
zich bezighoudt met de verhuur van
nieuwe en tweedehands Fokker-
vliegtuigen. De PH-FEY is recent
door Icelandair ingeruild bij de afle-

vering van nieuwe Fokker 50's.

Voorlopig huurt de FFA Friend-
ships op basis van beschikbaarheid
van vliegtuigen bij AFT. Daardoor
zullen er steeds andere vliegtuigen
worden gebruikt. Toch heeft de FFA
haar zinnen gezet op een eigen toe-

stel, waarbij allereerst wordt ge-

dacht aan de F3, de derde gebouwde
F27 en de oudste nog vliegende
Friendship. Dit toestel is momen-
teel in dienst bij een Duits maat-
schappijtje, dat er nog geen afstand
van wil doen.

„We kunnen wel wachten totdat
die F3 beschikbaar komt," zegt FFA-
voorzitter Peter de Raaf, „maar we
bestaan als FFA intussen vijfjaar en
willen onze deelnemers iets con-
creets bieden. Daarom hebben we
ervoor gekozen voorlopig vliegtui-

gen te huren. Wij hebben nu zo'n

/

• De PH-FEY, waarmee de F27 Friendship Association zaterdag het lucht

ruim koos. Foto FF

vierhonderd deelnemers, waarvan
zo'n tachtig tot negentig daadwerke-
lijk actief zijn."

FFA-deelnemers kunnen rond-
vluchten maken of meevliegen naar
allerlei luchtvaartevenementen, zo-

als open dagen en vliegshows. Zodra
een eigen vliegtuig beschikbaar is,

hoopt men dit ook te kunnen gebrui-
ken voor demonstraties, zoals de
Koninklijke Luchtmacht dat met
veel succes doet op vliegshows.

Behoud
Hoewel de F27 sinds 1987 niet

meer wordt gebouwd, is het op de
tweedehands markt nog altijd voor
veel maatschappijen een aantrekke-
lijk vliegtuig. Toch is de F27-vloot in

West-Europa de laatste jaren sterk
uitgedund. Dat laatste is voor de F27
Friendship Association reden om nu
meteen te zorgen voor behoud van
een vliegend exemplaar van dit le-

gendarische vliegtuigtype.

De FFA is qua opzet en organisatie
te vergelijken met de Dutch Dakota
Association (DDA), die al enige ja-

ren met een eigen Douglas Dakota
vliegt. Hoewel FFA en DDA organi-
saties van vrijwilligers zijn, moet er

voldaan worden aan dezelfde eisen
als die gelden voor de commerciële
maatschappijen. Veel deelnemers

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produkticf melPCT
Want PCT rijdt "s nachts en levert voor de ochtend

Bel voorinformatie' 03402 - S9900

EXPRESDISTRIBUTIE MET IN-NIGHT-SERVI
EfopCT

hebben in het verleden met d
Friendship te maken gehad, hetz
als technicus, hetzij vlieger of stc

wardess. Een aanzienlijk deel van d
deelnemers werkt bij Fokker, maa
ook bij (ex-)personeel van KLM C
tyhopper, die jarenlang met dit typ
vloog, blijkt belangstelling te be

staan. Omdat met zo'n project ve£
geld is gemoeid, zijn enkele spor
sors aangetrokken.

DDA-voorzitter Anne Cor Groene
veld ziet de komst van de FFA nie

als een bedreiging: „Er is een uitste

kende verstandhouding, er zijn vee
gesprekken geweest en de FFA heel
veel van onze ervaringen kunnen lc

ren. Ongetwijfeld zullen'mensen di

nu met onze Dakota vliegen ook va-

de F27 gebruik gaan maken. Maa
zoals dit initiatief georganiseerd i

en met een bedrijf als Fokker eracr
ter, zie ik de komst van de FFA al

een goede zaak voor de Nederlands
historische luchtvaart."

Basis
De eerste Friendship vloog op 2

november 1955 en sindsdien zijn e
786 verkocht, wat nog door geen er
kei ander Europees type verkeers
vliegtuig is geëvenaard. De Frienc
ship legde tevens de basis voor d
Fokker 50, die er in feite een ster!

gewijzigde variant van is.

In de jaren vijftig was de F27 ee:

bijzonder vooruitstrevend ontwerp
Dat bleek onder meer uit de keuz
voor metaallijm als voornaamst
constructietechniek in plaats van d
•traditionele klinknagels. Ook ge

durfd was de keuze voor turboprop
motoren (straalmotoren die eei

propeller aandrijven). De bijdrag
van de Friendship aan de luchl
vaartgeschiedenis werd vrijdag no
eens onderstreept, met een door d:
FFA georganiseerd symposium.
De F27 Friendship Association i

gevestigd op Schiphol-Oost, Postbu
75087, 1117 ZP Schiphol.

Kledingactie
ZANDVOORT - In juni wordt er

weer een kledinginzamelingsactie
gehouden voor de Stichting Mensen
in Nood. Behalve goede en nog
draagbare kleding wordt ook schoei-
sel gevraagd, evenals dekens, lakens
en gordijnstoffen. Dit kan vrijdag-
avond 12 juni tussen 19.00 en 20.30'

uur ingeleverd worden bij de vier
kerkgebouwen en de Nicolaasbasis-
school aan de Prof. Zeemanstraat in
Noord. Op zaterdagochtend kan
men tussen 10 en 13 uur terecht bij

de St. Agathakerk, C^rote Krocht 45,
en de Nicolaasschool.

Uw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17 16 6

m dgoEen Opleiding VOOr: college amsterdam

apothekersassistent
doktersassistent
tandartsassistent

geïnteresseerd?

Bel voor informatie:

MDGO College Amsterdam, telefoon: 020 - 671 59 1

1

of kom op 2 juni, tussen 1 9.30 en 20.30 uur, naar de
Fred Roeskestraat 90, 1076 ED Amsterdam - Zuid.

Clicks/TZB verrast
met zege op EDO

;

;

ZANDVOORT - Clicks/TZB
verraste in de softbalwedstrijd
het bezoekende EDO door met
4-2 te winnen. Korte-stop Con-
ny van Houten ontving na af-

loop van de tweede thuiswed-
strijd tegen EDO uit handen
van 'batgirl' Terry Halderman
een schitterend boeket bloe-
men voor 'The best player of
the match'.
Behalve de technische leiding was
ook scorer Willem van der Sloot van
mening dat Van Houten zonder
meer de beste van het veld was. Door
uit drie slagbeurten drie honkslagen
te slaan had ze een slaggemiddelde
van 0.1000. In verdedigend opzicht
was ze verantwoordelijk voor het
uitmaken van zes honklopers van
EDO. In de tweede inning nam EDO
een 1-0 voorsprong, maar het uitste-

kende werpen van Boeree maakte
snel een einde aan de inning.
In de gelijkmakende slagbeurt

kwam Boeree door een mooie honk-
slag op het eerste honk. Door een
opofferingsstootslag van Ria van
Dam kwam Boeree in scoringsposi-
tie. Er waren inmiddels twee nullen,
maar Nicky Valkestijn sloeg een
prachtige driehonkslag waardoor
Clicks/TZB twee punten soorde, 2-1.

In de derde inning nam het team van
coaches Vleeshouwers/Drayer ver-
der afstand. C. van Keulen werd
door een prachtig stootslag van kor-
te-stop Van Houten naar het derde
honk gebracht en door goed coachen
van Drayer kon Van Keulen scoren,
3-1. S.Castien kreeg vervolgens de
opdracht om een opofferingsstoot-
slag neer te leggen, waardoor Conny
van Houten voor Clicks/TZB de
stand op 4-1 bracht.
In de laatste inning kreeg EDO

nog drie loopsters op de honken,
maar daar werd maar eenmaal uit
gescoord, zodat de Zandvoortse da-

mes met 4-2 wonnen. Coach Vlees-
houwers was zeer tevreden over de
wedstrijd. „Het is geweldig dat Boe-
ree weer lekker staat te werpen. Dat
verstevigt het moreel, wat ook zeker
tot uiting kwam."

Wim Koene sprint

naar clubtitel van
HSV de Kampioen
ZANDVOORT - Wim Koene

heeft wat laten zien in de strijd

om het Algemeen clubkampi-
oenschap wielrennen van de
HSV de Kampioen. De Zand-
voortse wielrenner was al zijn
clubgenoten te snel af en mag
zich clubkampioen 1992 noe-
men.
De strijd werd gestreden op par-

cours Westerhofbos in het recreatie-

gebied van Spaarnwoude. Ongeveer
tachtig renners hadden zich gemeld
voor de koers over 115 kilometer.
Eén van de deelnemers was de be-

kende maratonschaatser Fausto de
Maneros. Als amateur-wielrenner
weet deze schaatser eveneens van
wanten, wat ook in deze wedstrijd
tot uiting zou komen.
Vanaf het startschot vlogen de

wielrenners er„in. Diverse uitlooppo-
gingen werden ondernomen en een
paar keer was Wim Koene present.

Na ongeveer tachtig kilometer viel

de beslissende slag. Opnieuw raakte
een groep uit de greep van het pelo-

ton. Plaatsgenoot Wim Koene was
attent en sloot zich bij de kopgroep
aan. Goed samenwerkend bleef de
groep uit de greep van de achtervol-
gers, al was het verschil slechts vijf-

tien seconden. In de eindsprint toon-

de Wim Koene zijn klasse door on-

der andere Maneros achter zich te

laten.
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Nihot/Jaap Bloem Sport
bekroont seizoen met titel
ZANDVOORT - Nadat pro-

motie naar de eerste divisie al

veilig gesteld was, heeft Nihot-
/Jaap Bloem Sport, in een be-
slissingswedstrijd, ook het
kampioenschap behaald. Daar-
mee kwam een einde aan een
uitstekend seizoen van het suc-
cesvolle Zandvoortse zaalvoet-
balteam, gecoacht door Guus
Marcelle.

De beslissingswedstrijd speelde
zich af in de Utrechtse All-Innhal en
de tegenstander was 'het gevaarlijke
Home Center. De Zandvoorters gin-

gen naar deze wedstrijd met de op-
dracht het seizoen waardig af te slui-

ten. Al snel werden de Zandvoortse
bedoelingen duidelijk. Edwin Arie-

sen opende de score en in de arfhtste

minuut zorgde Robin Castien voor 2-

0. Home Center bleef gevaarlijk
counteren en bracht na twaalf minu-
ten de spanning weer terug, 2-1. Van-

af dat moment behoedde doelman
Jaap Bloem het Zandvoortse team
voor een achterstand. De 'good-old'
doelman groeide naar grote hoogte.
Met goede reddingen hield hij zijn

team op de been. Zelfs een straf-

schop in de tweede helft pakte
Bloem.
In die tweede helft ontstond een

geweldig offensief van Nihot/Jaap
Bloem Sport. De Zandvoortse druk
werd zo groot, dat een Home Center
verdediger de bal in eigen doel
schoot, 3-1. In een periode van tien
minuten knalden de spelers van Ni-

hot/Jaap Bloem Sport maar liefst

negen keer op het houtwerk. In de
slotfase werd het klasse verschil
toch uitgedrukt door doelpunten
van Dennis Keuning en Rob van der
Bergh, 5-1.

„Ik heb mij nog nooit zo groots
gevoeld," vertelde coach Guus Mar-
celle na afloop. „Met deze groep kun-
nen we hoge ogen gooien in de eerste
divisie."

Een kopievanuwgjetuigschrift
getuigtnet zogoed!

Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.

Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieer-

apparaat.

De nieuwe Renault 19.

Nu in première bij:

Renault 19. De nieuwe vedette van Renault.
Het sukses van de Renault 19 krijgt

een vervolg: de nieuwe Renault 19. Uitgerust

met het nieuwe Renault logo. Symbool van

een totaal nieuwe dimensie in vormgeving en
kwaliteit: 8 jaar plaatwerkgarantie. De Renault

19 werd van buiten en van binnen vernieuwd.

Dat ziet u in één oogopslag. Aan z'n gerestylde

voor- en achterkant bijvoorbeeld, z'n nieuwe

bekleding, het nieuwe stuur en het nieuwe,

fraai vormgegeven en overzichtelijke dash-

board.

Bovendien is de nieuwe Renault 19 nu
standaard voorzien van vele extra's. Zoals de
wiswas-installatie op alle hatchback modellen.

Luxueuze bekleding. En vanaf de RN zelfs

zonwerend glas en een deelbare achterbank.

Topkwaliteit in kombinatie met een
onmiskenbaar karakter. En des te verbazing-

wekkender is z'n prijs. Want de Renault 19 RL
1.4 is er al voor f 25.675,-*.

Kom snel langs op de Renault 19
Première Show. Want voor de eerste

bezoekers ligt er ook nog een exclusieve

Renault Pin klaar'*. Uitgevoerd in de vorm van

het nieuwe Renault logo: het symbool van een
nieuwe kwaliteitsnorm.

Inkt BTW Wiiztgmgen voorbehouden Renault adviseert Elt Oliën
• Voor personen boven de 18 jaar en zolang de voorraad strekt

®
RENAULT

Kom naar de Renault 19 Première Show. ™n*
LEVEN KLEU»

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)
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Autorubnel, SHOWROOM verschuif elke weel' in alle

edities van Weel media tw Amsterdams Stadsblad

Buitenveldertso Courant Diemer Courant De Nieuwe

Bi|lnier Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amsielveens Weel b'ad Uithoornse Courant De Ronde

Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad en

bovendien in On.de Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en he' Witte Weel blad (uitgave

Van Groenigenl

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM v/orden op
;ri|dag ook geplaatst in Het Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch ran maandag t/m vri,dug tussen 8 30 en

20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-6656321
Schnlteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam

Algeven kan ook Het Parooi Wibautstraat 131

Amsterdam

Algeven kan ook bi| de volgende Weekmedia! autoren

Amstelveen Gebouw Aemstelsti|n taan van ae Helende

Mees'ers 421 B, Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp,
Nieuwstraat 33 Zandvoort, Gasthuisplem 1 2

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zqn worden de
volgenae dag m Het Parool geplaatst en de volgende

v/eek in alle Weekmediakianten en m Onze Krant

Waterland De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblaa
Totale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-prt|S ƒ 5,91
mm-pri|S met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zt|ti exel 6% BTW

Gewone advertenhes, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

HH. hand , tegen inruilpnjs:

BX 16 RE Montreux, grijs metal-

lic I m wielen, zonw glas, LPG-

ob
,

6-'89, ƒ 13 500. BX 16 RE,

LPG, wit, 1-'89, 12 500 BX 16

RE, LPG-o.b ,
wit 9-'88, ƒ 9950.

BX14E,LPG,4-'87,/7250 BX
14 TE, LPG, juni '89/12 500

BX 14 RE, LPG. 4-88. ƒ 9950

Autobedrijf BEREBEIT,

Amsteldijk 25, Amsterdam.
Tel 020 6627777.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered
pnjz. Verk van losse onderd
Tel 020 6680820 en 075-702625

Citroen AX14T2S, juli 1989, wit,

3 deurs, 1e eigenaar, goede
staat met lichte schade,

ANWB-pnjs / 9750, vr pr

ƒ8250 020-6730012

Citroen Axel, mei '85, APK t/m

'93, ƒ 1750 Purmerend Tel

02990-28203

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*
C AX First 5 drs9-91 ƒ 17.650

C AX11TRE5drs5-88 ƒ 10.750

C AX 1 1 RE 9-87 ƒ 9.700

C BX 1.6 RE 6-89/19.900
C. BX Diesel 5-80 ƒ 27.500

C BX GTI 5-88 ƒ 15.900

Renault 5 SL 6-88/11.750
Fiat Uno Lido 2-89 ƒ 12.950

Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600

Peugeot 309 All. 2-87 ƒ 12 500
Ford Scorpio 2.010-87/19 900
Lancia Thema V61-87 ƒ 17 500

3-12 maanden garantie

'Vraag onze voorwaarden
Vele financ mogelijkheden

OUD, ROESTIG OF
KENTEKEN GRIJS, / 2.000,-

IS ONZE MIN INRUILPRIJS
(i d geldig APK)
OTO-ICI CITROEN
Hogeweyselaan 21

WEESP
02940-16661

Chevrolet

Audi

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX 11 Spint, 4/89 ./ 12.750

AX11TGE, 0/90 ,./ 14.900

AX 11 E, 6/89 ,. .ƒ 11 900
AX 11 TGE, 9/89 .. . ƒ 12.750

AX 11 TRE, 5/88 . .ƒ 11 900
AX 14TRS, 6/91 . .. ƒ 19 600
AX 14 GT inj , 3/91 .ƒ21 750
BX 14Chamonix, 10/90/ 16.200

BX 14 TE, 10/90 . ƒ 15.500

BX 14, 10/89 ... ƒ 14 900
BX 16 Montreux, 0/89/16.200
BX 19TZI, 10/90 .. . ƒ 23.400

BX Turbo D Break, 0/89/ 24.000

ZX 1 9 D, 2/92 . ƒ 27.000

Schade/taxatie/verzekenng/

fmancienng/APK/reparatie/

onderhoud, verkoop nieuw en
gebruikt Citroen en Peugeot.
DE WEER 29, ZAANDAM

075-350985

XM Diesel turbo, '90, abs, air-

co, zwart, ƒ 39.500 XM Diesel,

'90, ƒ 35 000. XM 20 Ambiance,
'90, va./ 27.500. CX 20 RE,
'89, LPG, schuifd., ƒ15 000.

CX 22 TRS, '88, schuifd.,

ƒ 14.950 BX Turbo Break
Diesel, '90, ƒ27.500. BX RD
Break, '89, ƒ17 500. BX RD
Break, '87, ƒ12 500. BX RD
Break Service, '90, ƒ 14.500. BX
19 TRS Break, '87, ƒ 13 500. BX
TZD Turbo, '89, ƒ19 500. BX
TZD, '90,/ 19 500. BXTRD, '89,

ƒ16.500 BXTRD, '88,/ 13 500.

BXTRD, '86, ƒ 7 750 BXTRD,
'85, ƒ 4 500. BXD, '89, ƒ 13 500
BXD, '88, ƒ9 950 BX19TRS,
'89, LPG, ƒ15 500. BX 16 TZI,

'90, LPG, ƒ 19.500. BX 16 TRI,

'89, ƒ14 500. BX 19 GTI, '87,

ƒ11500 BX 14 LPG, '89,

ƒ12 500 BX 14 RE, '88,

ƒ10.500 GSA Special, '84,

ƒ1750 VISA RD, '85, ƒ3 000
VISA GARAGE

Houtmankade 37, Amsterdam
Tel ; 020-6278410

T.k. Audi 80 1.8S b.j 1987 nw
model, prijs ƒ 17.500,- Tel na
18 00 uur 02975-68030.

'91.Audi80 20E/90pk,4-drs.
stuurbekr groen met

ƒ39950.-
'90. Audi 80 1 8S/90 pk., stuur-

bekr centr vergr , LPG, zwart

met 67.000 km . . ƒ 34 950
'87 Audi80 1.8S/90pk 4-drs.

gr w.w glas, blauw met
108 000 km. .. . ƒ20.950.
'89 Passat 1.8/90 pk 4-drs

'GL' centr vergr , veloursbekl

zilver met 48 000 km./ 30 950.

'89 Passat 1.6/70 pk. 4-drs,

'Cl' 16 V- antenne, zwart met
75 000 km ƒ 26.950.

'86 Jetta 1 8/90 pk 'Cl', 2-drs.

LPG , stnpmg, grijs met
120 000 km .. . . ƒ 13.750.-

'86. Jetta 1.3/55 pk 2-drs.

'Elan' Striping, d. rood,

101 000 km .. .ƒ12.950
'89. Div. Golf 16/70 pk. 3-drs

Manhattan velgen/banden
blauw/rood, 53 000 km

ƒ20.950
'88. Polo Coupé 1050cc/45 pk
rood, 24.000 km. .. ƒ13.950'
'90 Seat Ibiza 1500 sportvlgn

uitbouwset, 16 V- antenne

rood, 28 000 km. . . ƒ 17.950.

Automobielbedrijf LEXMOND
Uw V.W./Audi Dealer,

Assumburg 2, 2135 BA,

Hoofddorp Tel. 02503-31077

AUDI 80, GLX, 4-78, 4-drs. bl

met Ger. moter, trekh. Apk
5-93/1000-020-6160823.

Daihatsu

NIEROP-DAIHATSU
biedt aan:
Cuore TS aut. km. 28 000, '90

Cuore TS aut km. 50.000, '87

Charade TS diesel, '88

Vancouverstraat2-12

Amsterdam-West
020-6183951

Citroen

Citroen BX 14, bj. juli '85, bor-

deauxrood, z.g onderh, radio/

cass , APK tot jan '93, vr.pr.

ƒ5700. 020-6312458 na 18 u.

GSA XI, bj 4-83, Apk 4-93, wit,

ƒ2495.-

GSA6-82, zilv.gnjs ƒ 1500 -

BX 16 TRI bj. 9-86 ƒ 7 950.-

Autobednjf Wim van Aalst

Tel. 02979-84866.

T.k Cirtoen AXK , 1989, 2-drs,

kleur wit, 40.000 km. Te bevra-

gen 020-6956269

T.k.. Citroen CX 1983 + APK.

trekhaak, diesel, heel goed
ƒ2800 Tel 020-6920771

Te koop Citroen CX 24 inj. met
electnsche ramen en schuifdak

1982, APK 4-'93, ƒ 1600 Tel.

01724-8648.

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size, S 10, Blazers,

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

Tevens importeur van STARCRAFT:
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121,

Fiat

SLA NU UW SLAG
Uno Cabriolet 1 4 Ste, zwart, 6-91

verlaagd, l.m. velgen, el. ramen, cv ƒ28.500.-

Golf Cabriolet 1.8 Quartett, paarsblauw met
4-91, BBS, velgen, 4x el. ramen. cv. incl alarm

Sebnng uitlaat, radio/cassette + cd wisselaar

15000 km ƒ44.500.-

Audi 80, 20 E, zwart met, 10-'89, l.m.-

velgen, stuurbekr 42.000 km ƒ28.950.-
Tempra 2.0, SX, rood, 10-91, el. schuifdak
I m. velgen, breedstralers, cv. + afst.bed

deelbare achterbank, 9.800 km .ƒ37.500.-

Tempra 1.6 SX, d.groen met, 3-91

breedstralers, 49.000 km ƒ 24.950.-

Tempra Turbo Diesel cv., d. groen met., 8-91

breedstralers, roofrek, 24 000 km ƒ 37.500.-

Tempra 1.6, blauw groen met 4-'91, 37 000 km ƒ 23.950-

Tevens keuze uit ± 50 andere occasions

Info: 020"- 6594859
OFF. FIAT DEALER HAAKER

BADHOEVEDORP

Fiat Croma I.E., 2 L, 88.,

tr.haak., sunroof, elec. ramen,
Vrpr. ƒ12.950. 020-6158704.

Fiat PANDA '84

prima auto / 1600
Tel 020-6344239 ('s avonds)

Fiat Uno 45 S, '89, 33.000 km.
ƒ11.000- Panda 750 CL, '89,

40000 km ƒ8.500- Inr. + fin.

mog. T. 020-6342423/6312115.

FIAT UNO 60, 5-drs„ 5-86, Apk
5-93, wit, vaste pr. ƒ4950.- Tel.

19.00 - 23 30 uur 020-6598260.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen

Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions Tel . 020-6470909

Slechts ƒ 6750 voor Panda, 750
CL, b.j. eind '87, 67.000 km,
incl. radio/cas.: 020-6990045.

V. part. Rat Panda 34 b j.
'84

zeer mooi uitsl. binnen gest.

nwe APK tot 4-'93 ƒ 2850.

Tel. 020-6925917.

ZUINIGE FIAT UNO, 45 S, mooi
zwart, in nieuwstaat, b.j. '89,

digitaal radio, + Abarth-velgen.

ƒ9950 Tel.: 02990-45383.

FIAT VERMEY B V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

Ford

Ford Escort 1600 CL. '90,

ƒ18000- Inr, + fin mog
Tel 020-6342423/6312115.

T k Ford Escort 1 6 CL eind '86

5 d , i z.g.st., achterspoiler
XR3, APK-gekeurd, vr.pr

ƒ9250. 020-6959088.

T.k FORD ESCORT, bj. 1983,
APK tot feb '93, ƒ3750.
020-6471819 (werk) of 6968070
Alle onderh papieren aanw.

Mazda

AUTOMAAT Mazda 626, 20
GLX 12 V, HB, Lpg, stuurbekr.

elek ramen, CV., bj. '89, 1e
eigenaar., boekjes 1 1 ƒ 17.250.-

Na 14 00 tel. 020-6140449.

MAZDA 626 HB, GLX, 6-88,

Lpg., stuurbekr el dak, alarm,

ƒ 16 500 -02972-4726

Autobedrijf Jongsma off. Ford
Comm. Agent, Cunestr. 10,

Zandvoort Nw.-Noord, tel.

02507-13360 b.g.g. 12424,

biedt aan inruilauto's: Ford
Fiesta 14 Cl, 3 drs., '90,

ƒ17 950. Escort 1300, 3 drs.,

'83, ƒ4950. Escort 1.3 CL, 3
drs., '87, / 10 950. Sierra 1 6
CL, 3 drs., '89, met open dak +
zonw glas, ƒ18 950. Incl. 12

mnd Bovaggarantie en bij

aank. van een nwe. of gebr.

Ford een gratis Pioneer radio

cq ss ree. met afneemb. front

alleen tijdens de show van 15-5

t/m 23-5-'92.

FORD ESCORT 1300 L. Bj. '81,

APK. 01-93, 3-drs ƒ2250.- Tel.

02982-5514

T k FORD ESCORT 1 3 CL,
bj 1986, zilvergrijs metallic,

66 000 km Heeft altijd in

garage gestaan. ALS NIEUW.
Prijs ƒ 9100. Tel 020-6972300.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft'
Een advertentie m Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zon 761540 potentiële kopers

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en
huts-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid Totale oplage 761540 exemplaren

4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoop-

contacten.

Geefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk m de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Naam

Adres '
v .*

Postcode + Plaats

Telefoonnummer _ _ Handtekening

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen'voor '

1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u nnK ovrl nri
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost P^e™ J^S

B

™
i
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Dille is voor
vele doeleinden

te gebruiken
DILLE is een kruid dat al

eeuwen bekend is. De Ro-
meinen vlochten er bij

voorbeeld kransen van voor
hun terugkerende oorlogshel-
den. Ze hingen ook wel dille in

de eetzalen om de 'zware' lucht
te verdrijven. Volgens oud
Duits gebruik draagt een bruid
dille in haar schoen, omdat dit

geluk zou brengen. Dille trok
men vroeger ook wel mee in de
bouillon, als middel tegen sla-

peloosheid en zwaarlijvigheid.

Van dille kun je zowel de blaadjes
als het zaad gebruiken. Zaai dille in

april-juni in de volle grond. De
blaadjes kunnen van juli tot septem-
ber geplukt worden, het zaad dient

in augustus te worden geoogst. Het
blad kan men drogen en invriezen,

het zaad wordt gedroogd.
Gebruik dille in:

- tomaten-, kaas-, asperge- en bo-
nensoep
- koolraap, bloemkool, zuurkool,
rode bieten
- komkommer-tomatensla
- gekookte vis, zalm uit blik

Wees zuinig met dillezaad:
- bij het maken van augurken, zil-

veruitjes,
- in hutspot, zuurkool en wittekool
stamppot,
- in goelasj, hachee.

' Recept: Makreel met dille (4 perso-
nen), 4 verse kleine makrelen, 1 ci-

troen, dille, aluminiumfolie.
Was de makrelen, Leg ze op een

stuk folie. Leg er een schijfje citroen

op en doe een takje dille in de buik-
holte van de vis. Vouw de folie dicht
en leg de pakketjes in het midden
van eenwarme oven (175°O of op de
barbecue. Laat de vis gaar worden in

+ 30 minuten onder af en toe keren.
Per portie: 1540 KJ (368 kcal), 38 g

eiwit, 24 g vet, g koolhydraten.

Menusuggestie: gegrilde makreel,
gestoofde komkommer, rijst, ijs.

Voor vragen over voeding kunt u op werk-
dagen van half twee tot vijfuur de Voedings-
telefoon van het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding raadplegen: 070-351 08 10. .

Wekelijkse Weekmèdia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Badmode:
je voelen

als een

filmster

Foto C&A

Op het strandje voelen als een filmster. Met de
nieuw badmode voor dit seizoen waan je je even
Brigitte Bardot of Marilyn Monroe. Hartvormige
decolletés, beugelcups en het bekende BB-ruitje
voeren de boventoon in de collectie.

De modellen zijn geïnspireerd op de glamour-outfits van
dejaren vijftig. Bikinibroekjes reiken deze zomer tot de
navel en hebben soms de coupe van een strak, hoog shortje.

Foto Tweka b.v.

Ook de topjes laten wat meer te raden over; sexy
beugelbehaatjes en genoopte bolerootjes vestigen de
aandacht op de taille.

Voor wie die dit allemaal wat te frivool vindt of geen zin
heeft in snelle diëten brengt de badmode gelukkig ook nog
wat gekledere ontwerpen.
De kleuren zijn helder, vrolijk en intens, maar nooit

schreeuwend. De neons hebben plaats gemaakt voor de
meer subtiele tonen van bordeaux, steenrood, olijfgroen en

Foto Cnslal Beach Folo Triumph Intcrnattnaal B V

antraciet of poederachtige pastels zoals flamingo en
anemoon.
Er is een grote variatie aan materialen dit seizoen. De tijd

dat een badpak niet meer was dan een floddertje streteh-
nylon ligt achter ons. Tegenwoordig kunnen we overal in
zwemmen en zonnen: van fluweelzacht velours tot glanzend
satijn, van sportieve katoentricot tot ragfijne twintig
deniergarens. Het gebruik van lycra zorgt er voor dat alles

perfect zit zowel na als voor een duik in het water.
TRUDY STEENKAMP

Kaasstad heeft historie

goed weten te bewaren
z'EG ALKMAAR en iedereen

denkt prompt aan kaas.
Vraag bij deVW om wat

informatie over Alkmaar en de
dame achter de balie begint

over de kaasmarkt en
vierhonderd jaar oude

kaashandel, het
kaasdragersgilde en natuurlijk
het kaasmuseum. „In Alkmaar
kun je nu eenmaal niet om de

kaas heen."

door Everhard Hebly

Kaas, kaas en nog eens een keer
kaas. Alkmaar is allereerst kaasstad
en dat zullen de vele buitenlandse
toeristen weten ook. Met name op
vrijdag als de folkloristische kaas-
markt op het Waagplein ten tonele
gevoerd wordt. Het lijkt sterk op een
schouwspel, maar dit is slechts

schijn. De kaas wordt weliswaar niet
meer aangevoerd per schip en is niet

meer afkomstig van kaasboeren,
maar op de markt wordt nog altijd

heuse handel gedreven volgens de
ouderwetse methode handje-klap en
in klederdracht. Op vrijdagmorgen
ga je in Alkmaar een paar eeuwen
terug in de tijd.

En als ergens in Nederland een
kaasmuseum hoort te zijn dan is het
wel in het Alkmaarse Waaggebouw.
Aan de hand van werktuigen en in-

strumenten wordt de kaas- en boter-
bereiding in vroeger eeuwen ge-

toond. Er is hier werkelijk sprake
van een collectie die uniek is in de
wereld.

Victoriestad
Maar Alkmaar is veel meer dan

alleen maar de kaas en haar tradi-

ties. De stad heeft namelijk een rijke

historie die teruggaat tot in elk geval

Schuttingen zijn de

'tuinschermen' van nu
VROEGER omsloot een git-

zwart geteerde schutting
de tuin als een rouwrand.

In de schaduw ervan wilde
niets groeien en aan de zonzij-
de verbrandde alles door de
dampende teer. Wie tegen een
dergelijke schutting viel, kon
rekenen op een woud van fijne

splintertjes die rechtop als ha-
ren in de huid stonden.

door Bram Wolthoorn

Huidige schuttingdelen zijn licht

van klear, laten met hun vaak open
structuur wind en regen door en
scheppen door hun grote sierwaarde
een comfortabele privacy. Het ver-
duurzaamde hout behoeft nauwe-
lijks onderhoud. ,

De schuttingen van vroeger zijn de
'tuinschermen' van tegenwoordig,
maar het doel van deze afscheidin-
gen is onveranderd gebleven: het
scheppen van een eigen ruimte,
waar men beschermd is tegen wind
en onverdacht spiedende blikken.
Een hoge heg of een haag van conife-
ren levert hetzelfde resultaat, maar

neemt veel meer ruimte in dan een
houten afscheiding en het kan soms
lang duren eer de gewenste hoogte
bereikt is. Snoeien en water geven
hoeft men een schutting ook al niet.

Planken
Het meest gangbare scherm wordt

gemaakt door planken - houten de-
len - horizontaal om en om tegen
stevige palen te spijkeren. De wind
wordt door deze bevestigingswijze
niet volledig geweerd, maar kan
luchtig tussen de planken door spe-
len. Dit is vooral van belang voor
planten die tegen het scherm ge-

plaatst worden.
Verticaal bevestigde planken om

en om tegen een dwaislat ogen sier-

lijk, maar een afscheiding naar dit

model is door het extra houtwerk
duurder in aanschaf. Vlechtscher-
men zijn kant en klaar verkrijgbaar
bij tuincentra en doe-het-zelf-zaken.
Ze worden vervaardigd door dunne
hardhouten banden in elkaar te
vlechten en onder een hoek van vijf-

enveertig graden op te sluiten in een
houten raamwerk. Het vlecht-
scherm kent vele variaties.

Een heel natuurlijk aanzien levert

de afscheiding van gevlochten rijs-

hout (wilgetenen) of rietmatten op.
Ze zijn helaas niet zo sterk. Schilde-
ren of een andere vorm van onder-
houd zijn bij dergelijke schermen
niet mogelijk.

Zelf bouwen
Het bouwen van een houten af-

scheiding behoort voor de handige
tuinier beslist tot de mogelijkheden.
Verduurzaamd hout is bij de doe-
het-zelf-zaak verkrijgbaar, evenals
hardhouten palen. Voor de palen
kiest men vanzelfsprekend stevig
Europees hardhout als larix of eik.

Minimum maat voor de palen is 7,5 x
7,5 centimeter, beter is 10 x 10 centi-

meter. De palen moeten minstens
zestig centimeter in de grond staan.
Voor extra stevigheid wordt een

kraagje van beton nog wel eens toe-

gepast: kant-en-klare betonmortel is

bij de doe-het-zelf zaak verkrijgbaar.
De palen niet ingraven, maar in een
met een grondboor gemaakt gat
slaan. De palen worden maximaal
anderhalve meter uit elkaar ge-

plaatst.

1254 toen Graaf Willem II haar
stadsrechten verleende. Als je een
beetje in de geschiedenis graaft en
Alkmaar 'bewandelt', valt de gelijke-

nis met Haarlem op.
Beide steden staan te boek als hof-

jèsstad, zijn bijna even oud, weer-
stonden de Spaanse overheersing in

1573, hebben beide als herinnering
aan die tijd een 'Huis met de Kogel',
beschikken over een wandelpark ge-

naamd De Hout en zelfs het oudste
kerkgebouw in het hart van de ste-

den vertoont gelijkenis.

Van de woelige periode tijdens het
Spaans beleg wordt gezegd dat Alk-
maar over strijdlustige vrouwen be-
schikte die de burgers aanvoerden
tegen de Spanjaarden. Gelijk Kenau
in Haarlem. Waarschijnlijk dat dit

slechts een anekdote is. Waar nie-

mand aan kan tornen is dat Alkmaar
stand hield tegen Alva's zoon Don
Frederik en dat in 1573 bij Alkmaar
de Victorie begon. Haarlem capitu-
leerde toen.

Lange Pier
Alkmaar heeft haar geschiedenis

beter te weten conserveren dan me-
nig andere stad. Wie van fraaie ge-

veltjes, hofjes, grachtjes, ophaal-
bruggetjes en winkelstraatjes houdt,
kan in Alkmaar zijn hart ophalen.
Met de nadruk op -tje, want Alkmaar
is een betrekkelijk kleine stad, waar
de vele kleine beetjes voor een
groots geheel

• Kaas, kaas en nog eens een keer kaas. Ruim vierhonderd jaar kaashan-
del in Alkmaar. Met als centrum de karakteristieke Waag

Foto Herman Homburg

derse bende. Alles wat branden kon,
werd in vlam gezet met als gevolg
dat er heel wat op schrift gestelde
historie' vernietigd werd.
Zoals zoveel steden herbergde

Alkmaar in vroeger eeuwen vele

zorgen.
Een wandeling

rond de kaas-
markt is vrij snel
gemaakt, tenzij

je overal even de ——
tijd voor neemt.
Het uit de veertiende eeuw dateren-
de Waaggebouw kun je hierbij van-
uit vrijwel alle hoeken bezichtigen.
Voor het mooiste beeld moet je
plaatsnemen op de Kuipersbrug.
Achter je de erotische speciaalzaak
'Eros sinds 1970', voor je de gevel
van het Waaggebouw met het in Pa-
rijs vervaardigde tegeltableau.
Verplichte kost in dezelfde hoek is

verder nog de vismarkt met Bloe-
mensehuit en natuurlijk het stad-
huis in de Langestraat. Saillant de-

tail bij dit laatste bouwwerk is dat
het in 1517 grondig 'gerenoveerd'
werd door Lange Pier uit Friesland,
die aan het hoofd stond van een Gel-

Stad waar vele kleine beetjes

voor een groots geheel zorgen

bierbrouwerijen. Die tijd is ook in
Alkmaar definitief voorbij. De stad
teert in dit opzicht op het verleden.
In 1986 werd er wel een nieuwe

injectie gegeven: het Nationaal Bier-
museum 'De Boom', gevestigd in

een brouwerij uit de zeventiende
eeuw. Na een bezoek aan het mu-
seum kan de bezoeker zich in het
proeflokaal te goed doen aan een
van de ongeveer honderd biersoor-
ten.

Nu we het toch even over musea
hebben. Het is dus vrijwel ondoen-
lijk om Alkmaar 'in één dag te doen'
als je alle musea wilt bezoeken.
Want de stad telt ook nog het Stede-

lijk Museum, het Gaslicht Museum
en het Hans Brinker Museum, ge-

noemd naar de jongen die in de vori-

ge eeuw met zijn vinger een gaatje in
een dijk dichthield en daarmee een
watersnoodramp voorkwam; een fa-

beltje dat in
Amerika overi-

gens grote be-
kendheid geniet.

1 Afgezien van
de overdosis his-

"™" torie die Alk-
maar te bieden

heeft, bezit de stad veel winkelstra-
ten. Twee daarvan springen er toch
uit: de Appelsteeg en de Magdale-
nenstraat. De eerste is Alkmaars
kortste, de laatste Alkmaars smalste
winkelstraat. 'Ja, gezellig' heet de
Magdalenenstraat te zijn volgens de
eigen winkeliers. De straat komt via

de Houttil uit op het Waagplein met
de verschillende terrasjes. En na een
rondgang door de stad is dat toch de
meest gezellige plaats om bij te ko-
men.
Alkmaar is de tweede stad die beschreven

wordt in een korte serie van steden die in de
buurt liggen en zich goed lenen voor een kort
toeristisch bezoek. Vorige weck stond Den
Haag centraal op deze AT-V-pagina.
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Keukenafval apart
Afval kan nu ook gescheiden

worden ingezameld in de keu-
ken. Miele ontwikkelde een spe-
ciaal onderkastje met drie afval-

containers. De onderkast is

veertig centimer breed en bevat
twee uittrekbare fronten. In het
bovengedeelte bevinden zich in
totaal drie containers voor het
inzamelen van verschillende
soorten afval. Het onderste deel
kan worden gebruikt voor bij-

voorbeeld het bewaren van
schoonmaakmiddelen, vuilnis-

zakken etc.

Het systeem is voorzien van
een reukdichte afsluiting. De af-

valcontainers zijn gemaakt van
honderd procent recycling-ma-
teriaal.

Informatie bij: Miele Nederland, lel.

03473-78911.

Nieuwe Campinggids
In de nieuwe Internationale

Campinggids van ACSI staat

een overzicht van ruim zeven-
duizend campings in binnen- en
buitenland. Honderdtachtig se-

lecteurs zijn er dit jaar op uit

getrokken om de campings te

testen en zich persoonlijk te

overtuigen van de aanwezigheid
en kwaliteit van diverse voorzie-
ningen.
Per camping wordt duidelijke

informatie verstrekt op het ge-

bied van reglement, de bodem-
gesteldheid en beplanting,
huurfaciliteiten, sanitair etc.

Het aantal gegevens is in de
jongste editie met twintig items
uitgebreid, zodat er nu per cam-
ping informatie over 145 belang-
rijke punten in staat.

Met in de gids opgenomen re-

serveringscoupons (in diverse
talen) kan rechtstreeks bij de
camping waarnaar de belang-
stelling uitgaat informatie wor-
den aangevraagd, of een plaats
worden gereserveerd.

De ACSI-gids 1992 kost ƒ29,50 en is

verkrijgbaar bij elke boekhandel en bij

diverse caravanbedrijven. Leden van
boekenclubs kunnen de gids daar be-
stellen.

Kruiswoordpuzzel
Welk winwoord komt er in

het balkje?

HORIZONTAAL: 1 hippodroom; 6
lekkernij; 12 onvriendelijk; 14 slip

van een jas; 15 nummer; 17 muziek-
instrument; 20 bouwkundig inge-
nieur; 21 bovenafsluiting; 23 vogel;
24 vaatwerk; 25 voorganger; 27 peul-
erwt; 28 graafschap in Groot-Brit-
tannië; 29 stad in het Engelse graaf-
schap Surrey; 31 proper; 32 compo-
nist; 33 vervoermiddel; 35 sluier; 36
pi. in Utrecht; 37 strijd; 39 vergroot-
glas; 41 wandelhoofd; 43 muziektem-
pel; 45 plomp; 47- conus; 49 steen-
gruis; 50 kaliumcarbonaat; 52 per-
soon; 53 Japanse munt; 54 nonsens;
56 deel van de mond; 57 sportevene-
ment; 58 kaarsdrager; 60 pers. vnw.;
61 gebied; 62 vergevorderd in tijd; 64
bomvrij gewelf; 65 geleding.

VERTICAAL: 1 soort hert; 2 de
onbekende; 3 projectiel; 4 rijstbran-

dewijn; 5 nok op een as; 7 lange paal;

8 gevechtswagen; 9 pi. in Overijssel;

10 ten bedrage van; 11 telwoord; 13
voetstuk; 16 katastrofe; 18 Europe-
aan; 19 ovenkrabber; 20 binding; 22
herbergier; 24 muziekinstrument; 26
lid van een bepaalde s'ekte; 28 grond-
soort; 30 lange nekharen; 32 pi. in
Utrecht; 34 klap; 35 plant; 38 belang-
rijk persoon; 40 vissersvaartuig; 42
pi. in Gelderland; 44 tweestemmig
gezag; 45 Engelse titel; 46 kale streep
in een stof; 48 onvergelijkelijk; 50
roofdier; 51 zijrivier van de Elbe; 54
niet koud; 55 verachtelijk; 59 vrl.

rund; 59 teken van de dierenriem; 61
oostzijde; 63 voorz.

Oplossing puzzel vorige week: sui-

kergastje en schoenlapper

1
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SINGER
NAAIMACHINES

PRINSENHOFSTRAAT 7 /S0^07-ZOO'T2,.
t/o garage versteïge Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN ,

SCHAREN
P.E.M. Stokman BIASBAND

reparatie alle merken FOURNITUREN

eet- en drinkkamer

„De Gulle Toine"
vraagt met spoed

PART-TIME SERVEERSTER
en

EEiïü fimWE AFWASSER
Boul. Barnaart 14

tel. 12932

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel. 17093

éM

|" ZOMERPLANTEN ~j

Groot assortiment

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Speciale mest

voor geraniums en

bloeiende zomernlanten

U kunt voor
zomerplanten naar^j

het noorden naar

k

het OOSTEN, naar

I
het zuiden of naar

het WESTEN;
maar onze kwaliteit

is de BESTE.

Speciale mengsel

voor het vullen van

plantenbakken

5,-3™ p. zak

Div. bloembakken
-Roodsteen -Plastic en

Grieks Aardewerk

Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Mooiste marmer, uruniL't en

leisteen. Voor wand en vloer

De jirootste collectie in

Amsterdam en omstreken
Deskundijr advies en

voorlichting

Groothandelsprijzen v a

ƒ57, -/m-. incl. htw

ABRES
De Flinesstraat IS i 'echt : » Makrm
Amsterdam • 020-UH 2* ."),">.">

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

12

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

BETAALT U

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PRODUKT

Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ 1 .92

Diesel ƒ 1 .06

SERVICESTATIONma
(bij Palace Hotel)

vraagt personeel

voor zijn afdelingen

INTERTOYS, SPORTPOINT
en huishoudelijke afd.

Leeftijd 1 8-20 jaar.

Dit weekend:

B0SBESSEN
TAARTJE 8,75
R00MB0TERCAKE

1,- k.rtii.1

-Gekte bakker "Balk
HOGEWEG 28. TEL 12989

WEEM[MlI\ geeft u meeni

ONTDEK HET VOORJAAR
OP DE FLORIADE

Weekmedia biedt u in samenwerking met NZH Travel Ex-

cursions een unieke dagtocht aan per bus naar de Floriade

in Zoetermeer. De bus vertrekt dagelijks (tot 10 oktober 1992)

om 10.00 uur vanaf de kiosk NZH Travel Excursions, Dam-
rak/Prins Hendrikkade tussen het Centraal Station en het

Scandic Crown Hotel in Amsterdam.

De Floriade presenteert 70 hectare hollandse poldei met
ontelbare tulpen, rozen, bloesem en nog zo'n 35.000 andere
soorten bloemen. Onder een reusachtig dak worden dertien

spectaculaire exposities gehouden over bloemen, planten,

groente en fruit, tropische palmen, orchideeën, bonsai, etc.

Maar de Floriade biedt ook landenfesüvals, straatartiesten,

theater, dans en muziek en een 76 meter hoge uitkijktoren.

Beeldende kunst en archtectuur zijn rijk vertegenwoordigd
op de Floriade.

U kunt dagelijks deelnemen aan deze bustocht. Deelname is

alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6250772

en tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde

bon op de dag van vertrek bij NZH Travel Excursions in

Amsterdam.
De kosten bedragen ƒ 47,50 per persoon, inclusief bustocht,

entreebewijs Floriade. Tegen inlevering van de bon ont-

vangt u ƒ 7,50 korting en betaalt u slechts ƒ 40,00 p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de tocht naar de Floriade is alleen mogelijk

na telefonische reservering, tel. 020-6250772. U dient deze
bon ingevuld in te leveren op de dag van vertrek aan de
kassa van de kiosk NZH Travel Excursions, Damrak/Prins
Hendrikkade tussen het Centraal Station en het Scandic
Crown Hotel in Amsterdam.
De kosten bedragen / 40,00 p.p.

Naam:

Adres:

Postcode:

Keuze datum:

Telefoon:

Woonplaats:

Aantal personen:

WEEBMEMia geeft u meer!

:'R"?

a
' tlen /aar

S^s. Als u éé" van

Ves«9'ngen b,-„n ,

«reet Zekl

^^*>êrkt u

:er
<
*« 'W^Wat te

'•9t er !»,&„ *

"v^
.*, :, *»ew een y

Weren hebb,

p6ti kaa^e

s'"9 voor u w
waarmee u "°ortaa

teert "art 25°/% korting
°P alle

dat is dan n°9 maar één van de

" Profi.

9'a*en. en

v°orde/e„

die we voor u in petto hebben. Kom dit

pasje dus meteen bij ons afhalen. En be-

waar 't goed, want deze aanbieding is al-

tijd geldig. Net als de prijs van onze mon-

V'N " kiuren. Want elk montuur uit onze collectie

; ^ X z <

lT-X$,.,- i

\wa»l; 750 modellen kost maar 75 gulden.

Inciusief 100% Tevredenheidsgarantie. 't

lijkt wel Of pr bij Hans Anders altijd wat te

vieren isÈtï 't '.;•*-

HANSANDEttS

((BEL GRATIS 06 -0226776
^\ $ (tijdens kantooruren)

MET MEER DAN 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT' ALMERE-STAD, BOTTELAARSPASSAGE 100, 036-5344996 AMERSFOORT, LANGESTRAAT 123, 033 631284 AMSTERDAM, BUIKSLOTER-

MEERPLEIN 27B, 0206340941, FERD. BOLSTRAAT 'l 18, 020-6641879, KINKERSTRAAT 69, 020-6850342, MIDDENWEG 26, 0206658255, TUSSEN MEER 61, 020-6108680 BARNEVELD, J.V. SCHAFFELAARSTRAAT 54, 03420-

14064 BUSSUM, KAPELSTRAAT 6, 02159-36535 HILVERSUM, LANGESTRAAT 128, 035214820 UTRECHT, STEENWEG 15, 030-313699 UTRECHT-OVERVECHT, R0ELANTDREEF 47, 030613656 VEENENDAAL, J.G. SAND-

BRINKSTRAAT 39, 08385-40288 ZEIST, SLOTLAAN 286, 03404-15752
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Personeel verzorgingshuizen massaal de straat op
ZANDVOORT - Enkele tientallen werknemers van de drie

Zandvoortse verzorgingshuizen trokken gisteren met een koe
en spandoeken door het dorp. Met de demonstratieve optocht
wilden zij kracht bijzetten bij de onderhandelingen van de
bonden met de regering. Inzet daarbij zijn lonen en arbeidsom-
standigheden. Volgens de betrokkenen is echter de toekomst
van elke burger in het geding.
Het personeel uit de verzorgings-

sector, zowel verzorgenden als me-
dewerkers van de civiele dienst, wil
niet 'uitgemolken' worden. De sala-

rissen zijn de afgelopen jaren naar
schatting 4,5 procent achtergeble-
ven bij loonstijgingen in andere sec-

toren. Dat verschil moet nu maar
eens ingehaald worden, is de mening
van de betrokkenen. Om een en an-

der duidelijk te maken, werd giste-

ren door werknemers van Huis in de
Duinen de koe 'Nel' van stal gehaald,
voor de demonstratieve optocht
door het dorp. Daarbij waren ook
Huis in het Kostverloren en de Bo-
daanstichting vertegenwoordigd.
Met de optocht werd gedemon-

streerd tegen de houding van de re-

gering die hooguit een salarisverho-
ging van krap een half procent wil
toestaan. Voor de bonden onaccep-
tabel. Net als de drie procent verho-

Conflict tussen
burgemeester en
PvdA-voorzitter
ZANDVOORT - De selectie-

procedure voor een nieuwe ge-
meentesecretaris heeft tot een
ernstig conflict geleid tussen
burgemeester Van der Heijden
en PvdA-fractievoorzitter Van
Westerloo. Zij werd dinsdag
voor enkele felle uitspraken op
het matje geroepen: Los van
deze discussie werd vorige
week de heer M.W. van Ooijen
aangesteld als nieuwe gemeen-
tesecretaris van Zandvoort.

Behalve bij de PvdA stuitte de se-

lectieprocedure ook bij de WD op
bezwaar. Door de hele gang van za-

ken was de indruk ontstaan dat het
college van burgemeester en wet-
houders de benoeming had doorge-
drukt, zonder dat er overeenstem-
ming tussen de diverse partijen be-
stond. Een interne kandidaat kreeg
daardoor geen kans. „Het college is

zijn afspraken niet nagekomen", zei

PvdA-fractievoorzitter Jeanette van
Westerloo vorige week woensdag.
„Maar ik stel niet de persoon, maar
de procedure aan de kaak." Het was
een 'kwalijke zaak', vond zij, dat er
geen overleg was gepleegd met de
selectie- en adviescommissie. Bo-
vendien was de raadsleden beloofd
dat voor hen een rapport klaarge-
legd zou worden, maar dat was niet

gebeurd.
De gemeenteraad mocht 'kiezen'

uit één kandidaat. Maar minimaal
moeten er twee voorgedragen wor-
den, vonden Tates (WD) en Van
Westerloo, met artikel 102 van de
gemeentewet in de hand. Het college
zou dus 'onzorgvuldig' gehandeld
hebben.
Vervolg zie pagina 3.

Technomuziek

houdt jeugd wakker
tijdens Luilak
ZANDVOORT - In activi-

. teitencentrum 't Stekkie
1 wordt in de nacht van vrij-

dag 5 juni op zaterdag 6

,
juni Luilak gevierd, tussen

. twaalf uur en zeven uur.

De jongeren kunnen tijdens
de Luilaknacht flink uit hun
dak gaan tijdens de technorgie-
-rave-muziek nacht in 't Stek-
kie. Techno-muziek is een mu-

• zieksoort waarbij veel gebruik
wordt gemaakt van de compu-

, ter. De muziek die hierdoor ont-

staat is zowel qua inhoud als

. geluid verrassend, volgens de
medewerkers van het activitei-

' tencentrum.
Deze muziek maakt het moge-

lijk om klassieke muziek als he-
' dendaagse muziek te brengen,
of een combinatie van beide te

~ laten horen. De zaal van het acti-
' viteitencentrum gaat open op
,' vrijdagnacht 5 juni om 24.00

uur. Toegang vanaf twaalf jaar.
• Kaarten in de voorverkoop vijf

• gulden. Aan de zaal 7,50 gulden.
De kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij 't Stekkie-
/Pageehal tot vrijdag 5 juni zes
uur. 't Stekkie is gevestigd in de
Celsiusstraat 190.

Waterstanden 3
Datum
4jun
5jun
6jun
7jun
8jun
9jun
10jun
11 jun

12jun
Vaanstanden.
EK maand. 7 juni 20.48 u.

°oodtij 9 juni 23.58 u. NAP+65cm

HW LW , HW LW
06.17 02.11 18.51 14.34

07.05 02.56 19.41 15.26

07.56 03.35 20.39 16.06
08.59 04.25 21.45 16.45

10.04 05.20 22.46 18.05
11.15 06.36 23.4819.25

..... 07.34 12.19 20.34

00.49 08.45 13.25 21.24

01.51 09.55 14.25 22.36

ging uit de eigen pensioenregeling,
'een sigaar uit eigen doos'. De onder-
handelingen tussen bonden en rege-

ringsvertegenwoordigers zaten afge-

lopen dagen muurvast. Ook met het
voorstel van de ABVA-KABO, om
elke Nederlander vijf of zes gulden
per maand extra te laten betalen, is

tot voor gisteren nog niets gedaan.
De meeste Nederlanders zijn daar-
toe bereid, zo bleek onlangs uit twee
enquêtes.

Personeelstekort
Door de lage salarissen blijkt het

voor veel mensen niet aantrekkelijk
om in de bejaardenzorg te gaan wer-
ken. Daardoor kampen veel verzor-
gingshuizen al lange tijd met een
personeelstekort. Volgens woord-
voerder Kik Boon uit het Huis in de
Duinen, gaat het daarom niet alleen

om de toekomst van het personeel.
„Wij kunnen niet meer garant staan
voor de zorg die wij eigenlijk aan de
bewoners van de verzorgingshuizen
willen geven. Daarvoor is er te wei-
nig personeel. En dat is niet alleen
een zaak van ons of van de bewo-
ners, maar ook een zaak van alle

andere mensen. Want iedereen kan
op een gegeven moment een beroep
moeten doen op de zorg in één van
deze huizen." Als de personeelsbe-
zetting nog verder achteruitloopt,
worden de vooruitzichten steeds
somberder.
De bewoners van het Huis in de

Duinen kregen gisterochtend alle-

maal een bloemetje. Dat kon betaald
worden met gelden van sympathise-
rende leveranciers en andere instel-

lingen. Met de bloemen wilde men
aangeven, dat de actie goed bedoeld
was. 'Juist om ervoor te pleiten dat
er in de toekomst een goede zorg
blijft bestaan'. Daarop sloeg ook het
thema yan de actie: 'Wij lopen stuk
op de werkdruk. Onzebewoners ver-

dienen méér, daarom trekken wij te-

keer!'

Om tijdens deze actiedag een goe-

de opvang van de ouderen te garan-
deren, bleven enkele personeelsle-
den acliter. Bovendien waren fami-
lie en kennissen van de 143 bewo-
ners van Huis in de Duinen om hulp
gevraagd. Alleen dan zou het voor
het personeel mogelijk zijn om in

groten getale de straat op te gaan.

Actiemaaltijd
De steun was massaal. Gisteren

kwamen zij op alle fronten helpen of
zij namen ouderen mee naar huis.

„We hebben die hulp voor deze ene
keer gevraagd," aldus Boon. „Maar
als de situatie zo voortduurt, zullen
we vaker een beroep moeten doen
op familie of kennissen. En dat is

natuurlijk niet de bedoeling. Daar-
om moet er wat veranderen." Daar-
naast werd ook meegeholpen door
bewoners van de aanleunwoningen.
Het keukenpersoneel had dinsdag al

maatregelen getroffen door een 'ac-

tiemaaltijd' klaar te zetten. In de an-

dere verzorgingshuizen, waar de ac-

tie beperkt bleef tot een 'werkonder-
breking', was een dergelijke maatre-
gel niet nodig.
Over het algemeen sympathiseren

de directies met hun medewerkers.
Het tekort aan personeel plaatst ook
hen voor grote problemen. „Wij zijn

verplicht om de zorg constant aan te

passen het personeelsbestand," al-

dus directeur René de Vries van het

• De verzorgingssector wil niet 'uitgemolken' worden. Tientallen personeelsleden van de Zandvoortse verzorgingshuizen maakten dat gisteren duidelijk

tijdens een demonstratieve optocht met een koe door het dorp.
Foto Bram de Hollander

Huis in de Duinen. „En dat terwijl

de zorg steeds zwaarder wordt". De
verzorgingshuizen nemen steeds
meer bewoners op, die eigenlijk op-
gevangen zouden moeten worden in
een verpleeghuis. Dat laatste is vrij-

wel onmogelijk door de enorm lange
wachtlijsten.

Verpleegafdeling
Een en ander betekent dat er ge-

middeld steeds meer tijd nodig is

voor de bewoners. Daarom heeft het
Huis in de Duinen - in samenwer-
king met het Huis in het Kostverlo-
ren - enkele jaren geleden gepro-
beerd geld te krijgen voor- een offi-

ciële verpleegafdeling. Een project
dat al in een enkel verzorgingshuis
in de regio van start is gegaan. Het
verzoek van de Zandvoortse huizen
werd echter in april 1990 door de
provincie afgewezen.

Horeca wil niet langdurig betalen

voor een tijdelijke brandweerman
ZANDVOORT - De Zand-

voortse horeca wil geen geld
betalen voor de preventieme-
dewerker die de brandweer wil
aanstellen. Het college van
burgemeester en wethouders
wil in verband met deze extra
kracht de leges voor de horeca
verhogen. Als dat doorgaat,
stappen de ondernemers naar
de rechter.

Het aanstellen van een preventie-
medewerker is volgens de brand-

weer hard nodig, omdat de controle
op brandveiligheid in hotels en pen-
sions de afgelopen jaren ver is ach-
tergebleven. Dat maakt een inhaal-
manoeuvre noodzakelijk. Volgens
het college van burgemeester en
wethouders moeten de kosten daar-
van voor rekening van de 'belang-
hebbenden' komen, oftewel de
Zandvoortse horeca.

Deze ondernemers wijzen dat vol-

strekt van de hand en zullen naar de
rechter stappen als de doorbereke-
ning doorgaat. Dat gaat hen te ver.

Raad akkoord met aankoop Kerkplein 9
ZANDVOORT - Het gemeen-

tebestuur is vorige week in
principe akkoord gegaan met
de aankoop van perceel Kerk-
plein 9. De zijkant van dit sterk
verwaarloosde pand grenst
aan het Raadhuisplein. De ge-

meente wil er een nieuw bouw-
werk neerzetten, maar niet
voor de ambtenaren. Het
Raadhuis wordt aan de achter-
zijde uitgebreid.

De mogelijkheden voor die uit-

breiding worden nader onderzocht
door het bureau Twijnstra Gudde
N.V. De gemeenteraad heeft hier-

voor vorige week een bedrag van zes-

tig duizend gulden beschikbaar ge-

steld. De PvdA is echter fel tegen dit

plan. Deze partij heeft enige maan-
den geleden een variant bedacht die
volgens haar enige miljoenen goed-
koper is. Dit idee kreeg echter geen
steun van de overige partijen. Overi-
gens krijgt de gemeenteraad nog een
stem in de uiteindelijke financiële
opzet.

Aan deze keuze van de raad is de
aankoop van het pand Kerkplein 9

gekoppeld. Hiermee wil het college
waarborgen dat er op deze plaats
een passend bouwwerk komt, ter

'upgrading' oftewel als 'hoogwaardi-
ge afronding' van het Raadhuis-

plein. Dit moet op 15 mei 1994 opge-
leverd worden.
In het pand is momenteel een Ita-

liaans restaurant gevestigd. De hui-

dige eigenaar, Graftdijk, is inmid-
dels akkoord gegaan met een koop-
som van 335 duizend gulden kosten
koper. Hij verplicht zich hierbij om
het pand op 1 september 1993 leeg op
te leveren. Als de plannen dan nog
niet klaar zijn, wordt de planning
met een jaar verlengd. Graftdijk
keert daarna weer terug in het nieu-
we pand. Volgens het contract zal hij

in de nieuwbouw voor een bedrag
van 250 duizend gulden een bedrijfs-

ruimte van 120 vierkante meter ko-
pen. Hier zal opnieuw een restau-
rant gevestigd worden.

Zandvoorts Nieuwsblad ook naar Australië
ZANDVOORT - Het

Zandvoorts Nieuwsblad reist

over de hele aardbol. Dat
bleek pas geleden ook weer
eens uit een brief en een foto

van de familie Kemp-Van
Turenhout uit de Australi-

sche plaats Norlane. Deze
maand, 19 juni, is het exact
veertigjaar geleden dat Mar-
tinus ('Kern') en Dien de gro-

te stap waagden om vanuit
Zandvoort naar dit wereld-
deel te emigreren. Al die tijd

volgen zij het Zandvoortse
nieuws op de voet.

Al die jaren bleven Kern en
Dien Kemp-Van Turenhout
op de hoogte van de ontwik-
kelingen in hun oude woon-
plaats, doordat (schoon) zus-
ter Ada Kemp met grote re-

gelmaat Zandvoortse kran-
ten naar Australië zond. En
daar genieten zij nog steeds
van, zo lieten zij onlangs we-
ten in een brief aan de redac-
tie van het Zandvoorts
Nieuwsblad. De tekst daar-
van luidde als volgt.

Zeepost
'Enige tijd geleden kregen

wij weer per zeepost de nodi-
ge bundels met Zandvoortse
Nieuwsbladen toegestuurd.
Mijn zuster Ada Kemp ver-

zorgt dat al jaren, om ons,
die al bijna veertig jaar in
Australië wonen, op de hoog-
te te houden van het wel en
wee van onze oude geboorte-

• Martinus en Dien Kemp-Van Turenhout volgen in Australië met het Zandvoorts Nieuws-
blad de ontwikkelingen in hun oude woonplaats.

Foto John Dahlhaus

plaats. We hebben geen
heimwee, maar we stellen'

het reuze op prijs om de ver-

dere ontwikkelingen der
badplaats te volgen. We kun-
nen die op de voet volgen
door de nieuwsartikelen èn
door het wekelijks relaas
van Bram Stijnen.

Zo hebben we ook gelezen
dat de oude voetbalvelden
een andere bestemming heb-
ben gekregen om de huizen-
bouw te bevorderen. Wat

een belangrijk punt is, om-
dat de bevolking steeds
meer uitbreidt. Oude sport-
herinneringen dus het beste
vergeten. (Kern Kemp was
in de jaren dertig keeper van
Zandvoort 2, red.) In het bin-
nencircuit is de huidige op-
lossing gevonden betreffen-

de sport. Om kort te gaan: de
hartelijke groeten aan Zand-
voort en oude bekenden ook
een zomer als in 1947 toege-

wenst van C.M.C. Kemp-Van

Turenhout en Martinus
Kemp, 15 Alkira Ave., 3214
Norlane Victoria, Australia'.

Afscheid
Kem (nu 78) en Dien (75)

Kemp vertrokken veertig

jaar geleden met hun kinde-
ren Tiny en Ronald vanuit
Umuiden, waar zij vanaf de
pier werden uitgezwaaid
door Kems zusjes Riek en
Ada. De tocht met het M.S.

Fairsea, met aan boord nog
eens vijfhonderd kinderen
en hun ouders, zou zo'n vijf

weken gaan duren. Tiny en
Ronald zijn inmiddels ge-

trouwd en hebben zelf kin-

deren.
De belangrijkste reden

voor het vertrek van het
Zandvoortse echtpaar was
de economische situatie. Als
timmerman kon Kem hier

nauwelijks werk vinden,
daarvoor moest hij bijvoor-

beeld regelmatig uitwijken
naar Limburg, waardoor hij

dagenlang van huis weg-
bleef. In Australië is hij goed
geslaagd als timmerma-
n/aannemer.
Bovendien zijn niet hele-

maal alleen als Zandvoor-
ters in deze streek. In hun
omgeving wonen onder an-

dere de dorpsgenoten Jaap
Vinken en zijn vrouw Bussy
van der Mij e, Jan van den
Bos en Riet van Turenhout,
Leo Hagen en Ina Bakker,
Piet Hendriks en - iets ver-

der weg Karel van der Kruk
en Annie Otter, tegenwoor-
dig Vanderkruk.

In 1989 vierden Kem en
Dien hun vijftigjarig huwe-
lijk. Sinds hun vertrek zijn

zij één keer, zo'n twintigjaar
geleden, naar Zandvoort
overgekomen. Waarschijn-
lijk komt dochter Tiny vol-

gend jaar naar Nederland.
Haar man John Dahlhaus
heeft bijgaande foto ge-

maakt.

Vooral het idee dat er voor de pre-

ventiemedewerker na drie jaar een
wachtgeldregeling getroffen moet
worden. „Op zich hebben de hotel-

liers geen enkel bezwaar tegen de
eisen van de brandveiligheidsveror-
dening", zegt horeca-voorzitter Fred
Paap. „Maar als de legesverhoging
doorgaat, zullen we daar bezwaar te-

gen maken. Met alle gevolgen van
dien, waar we overigens helemaal
niet op zitten te wachten".
Volgens het juridisch advies dat

de horeca heeft ingewonnen, heeft
het zin om te procederen als de ge-

meenteraad niet unaniem is. Vorige
week was dat het geval, al ging de
meerderheid wel akkoord met het
collegevoorstel. Met name PvdA en
VVD hadden ernstige bezwaren te-

gen de doorberekening van de kos-
ten. Ondernemersvoorzitter Van
der Laan had nog vóór de raadsver-
gadering in een brief gedreigd, elke
vorm van overleg met het gemeente-
bestuur op te schorten.

Leerlingen
De horeca had hoop dat gister-

avond in de raad op deze kwestie
teruggekomen zou worden. Op dat
moment werd het resterende gedeel-

te van de gemeenteraadsagenda af-

gewerkt, omdat de vergadering vori-

ge week niet kon worden afgerond
wegens het late tijdstip. In die tus-

sentijd heeft een delegatie van de
hoteleigenaars een gesprek heeft ge-

had met burgemeester Van der Heij-

den en brandweercommandant
Schröder. Daarin hebben zij voorge-
steld de controle te laten uitvoeren
door leerlingen van de brandweera-
cademie en de hotelschool. Of dat
voorstel gisteravond is besproken,
was bij het ter perse gaan van deze
krant nog niet bekend.

DEZEWEËK
Warm water
Zijn ouders verkochten warm n
water in een kruidenierszaak- O
je in Schiedam Voor Dries Sonne-
veld en zijn echtgenote Mary is het

eveneens een belangrijke bron van
inkomsten Deze week in de rubriek

'Achter de Schermen'

Bezorging: tel. 17166
Advertenties: tel. 17166
Redactie: tel. 18648

Zandvoort, meer
dan strand alleen
ZANDVOORT - Zandvoort,

meer dan strand alleen. Dat is
de nieuwe slogan voor deze
badplaats die zaterdag tijdens
een vuurwerkspectakel door
de Stichting Zandvoort Pro-
motie werd bekendgemaakt.
Op de prijsvraag die door de stich-

ting was uitgeschreven, het beden-
ken van een slogan van Zandvoort,
kwamen meer dan 4000 inzendingen
binnen. „Een geweldige respons", al-

dus directeur Simon Paagman, die
uitvoering had gegeven aan het initi-

atief van Ondernemers Vereniging
Zandvoort. Voor de jury betekende
het een gigantische hoeveelheid
werk. De inzendingen kwamen uit

heel Nederland. Ook de drie win-
naars, die alle drie dezelfde winnen-
de slogan bedachten, kwamen van
buiten Zandvoort: mevrouw De
Bonth uit het Brabantse Boxtel en
de heren Van Liempt uit Haarlem en
Aardse uit Hoofddorp. Gistermid-
dag mochten zij elk in het Elysée
Beach Hotel zeshonderd gulden als

prijs in ontvangst nemen. „De keuze
viel op deze slogan, omdat er uit
blijkt dat er van alles te doen is ach-
ter de vloedlijn. Meer dan alleen het
strand," aldus Paagman.

Parkeren tijdens

kermis onderzocht
ZANDVOORT - „De politie

zal foutparkeren gedogen", dat
zei burgemeester Van der Heij-
den maandag tegen omwonen-
den van Prinsesseweg en het
'Zwarte Veldje'. Op deze loca-

ties is van 17 tot en met 26 juli

de jaarlijkse kermis gepland.
De toezegging van Van der Heij-

den, tijdens een speciale informatie-
bijeenkomst, gold met name voor
dit gebied, omdat door de komst van
de kermis tijdelijk een aantal par-

keerplaatsen verdwijnt. Volgens tel-

lingen moet het mogelijk zijn om
alle auto's van de omwonenden in de
directe omgeving kwijt te raken. Hij
wees er op, dat langs beide zijden
van de busbaan 65 auto's geparkeerd
kunnen worden.
Hiervoor een speciale vergunning

afgeven is echter juridisch niet mo-
gelijk. Daardoor kunnen de plaatsen
niet gereserveerd worden voor om-
wonenden. Niet iedereen bleek daar-
mee tevreden. „De huurwaarde van
mijn woning is gebaseerd op par-
keerruimte in de directe omgeving",
aldus een van de bewoners.
Van der Heijden zou bekijken of

er nog andere mogelijkheden waren
om betrokkenen tegemoet te ko-
men. „Als dat niet lukt, dan moet u
dit als een proef beschouwen", aldus
de burgemeester.

Ierse muziek
ZANDVOORT - The Shamrock

Bar is een nieuw Iers café, dat on-
langs geopend is in de Stationsstraat
20 in Zandvoort. Aanstaande vrijdag
5 juni komt Bernard Joyce daar zin-

gen, vanaf tien uur 's avonds. Toe-
gang gratis.

Natuurlijk, die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

\
(3 Nieuwsblad
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Giro/Banknr.

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ 16,00 Dhalf jaar ƒ 29,00 Djaar ƒ52,00

' Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.

Stuur de/.e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam, U hoeft geen postzegel te plakken. 710371"017003u
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FAMILIEBERICHTEN

HOERA!
Zaterdag 6 juni zijn

Rob en Lida
25 jaar getrouwd!

Gefeliciteerd!

Raymond - Saskia
Maurice - Wilma
André

Klaartje en Eus
Hartelijk gefeliciteerd

met jullie 45-jarig huwelijk.

Veel liefs van
Fred - Nel - Carla - Ton -

en kleinkinderen

Rectificatie

9 juni 1992 50 jaar getrouwd

Henk en Rie
van der Meer-Hooyen

Receptie: zaterdag 13 juni 1992 van 5-7 uur
n.m. Restaurant ,,Dreefzicht"

Fonteinlaan 1 te Haarlem.

Frans Zwaanstraat 18, 2042 CC Zandvoort

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw belang-

stelling en aandacht bij het overlijden van mijn man,

onze vader, groot* en overgrootvader

Piet de Bruin

Fam. De Bruin

"^

S>tranbpabiljoen

QTretpunt & . e

Hanöboort

<&tl. 02507 -164 06

gefeliciteerd met jullie

welverdiende promotie!!

Volgend jaar pompen we de banden
van de aanhanger graag weer op!

Trefpunt
L.

MORGEN IS HET ZO VER!

Nacht van de Kraak
Gemeenschapshuis

Aanvang: 20.00 uur 5 juni

tot ± 7.00 uur 6 juni

Inschrijving ƒ 10,- per koppel
Tel. 14085 of 19652

Huwelijk
Deze advertentieruimte van S0 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen

van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden.

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt

5.150 exemplaren.

L' betaalt daarvoor slechts ƒ32.- excl. 6^ BTW.

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,

tel. 02975-40041.

Zandvoort juni 1992

ADVERTENTIES

19 juni 1952 - 19 juni 1992

40 jaar
geleden vertrokken met de

m.s. „Fairsea"
veel families naar Australië

o.a. fam. M. Kemp
fam. K. v.d. Kruk

uit Zandvoort

Nog vele jaren in goede gezondheid

Riek, Ans, Aat, Ada
en verdere familie

Nieuw in Zandvoort

Spareribs/kip lijn

kado onthijt/hrunchlijn

02507-16368
Spareribs of kip met stokbrood,

sauzen, salades, stokbrood en

kruidenboter

f 1 8/50 per persoon

Kado ontbijt c.q. brunch

serveren wij zeer luxe bij U thuis

Uiteraard verzorgen wij op
aanvraag ook andere

maaltijden.

Tussen 18.00 uur en 21.00 uur

7 dagen per week

De traiteur is

Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur

Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur

» f^S i

Hoera!
Onze neef

Sjors Leyenhorst
is 65 jr. geworden en wij

hopen dat hij lang van zijn

pensioen mag genieten.

Coby en Flip

Zandvoort Meeuwen
Lifa, Theo, Engel en Thijs

bedankt voor de
twee fijne jaren

Veel succes komend seizoen

Milan

Glazenwasseh'j

specialiteit

schoonmaak van

gebouwen
schoonmaak van

luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

J. M. Coifteurs

heeft plaats voor een

leerlingkapster

en een

2e kapster

Tel. 14040

J. M. Coifteurs
Galery Kerkstraat

Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begr^
en crematies!
Paar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:

• inschrijvingen

• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS

• een Natura-
uitvaartoverëenkomst

Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

P.M d'ÉÖNT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40

2041 KT Zandvoort.

Tel. 02507-17244

Gevr.:

Snackverkoper/
keukenhulp

en
Schoonmaker

Inl.: 02507-15780
Tel. tussen

16.00-22.00 uur.

1JSTERFGML

V 023^15855
^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers

van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

DIT WEEKEND:

Slagroom-
ftschnitt o. /O

Pinksterbrood
. (half) van E CQ

$§, 6.- voor *J-*jy

-Gekte bakker SBaik
HOGEWEG 28. TEL. 12989

uw drukker voor:

geboortekaartjes
nuwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

HUISHOUDELIJKE
HULP

GEVRAAGD
2 ochtenden per

week
Tel. 12020

T.k.a.: KOELCEL
z.g.a.n. afm.

197x167x224 cm.

HOEK SPQELTAFEL
r.v.s. 2 spoelbakken
+ 2 schuifladen.

EL. BOILER 80 Itr 3

jr. oud.
Tel. 02507-17619.

emm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

1. Keesomstraat 187, huur ƒ 676,32 per maand (excl. stookkosten)

4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten

minste bestaande uit 2 personen.

Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.225- zijn.

2. Parkeerplaats Mr. Troelstrastraat A, huur ƒ 26,38 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen aan de Mr. Troelstrastraat.

Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij

het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de

op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede

het rijbewijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schrifetlijk bij EMM, voorzien

van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het ge-

velkastje ten kantore van EMM.

Wijziging ophalen huisvuil
In verband met de Pinksterdagen wordt het huisvuil van maandag 8 juni

opgehaald op dinsdag 9 juni.

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
- dinsdag 9 juni 1 992 20.00 uur cie Maatschappelijk Welzijn

- woensdag 10 juni 1992 20.00 uur cie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 11 juni 1992 20.00 uur cie Ruimtelijke Ordening

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij bureau

Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.

Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Voorgenomen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van
artikel 1 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te

verlenen voor de periode van één jaar voor:

- bouw tijdelijk kantoorgebouw op perceel grond aan de Lorentzstraat (hoek

Reinwardtstraat).

Dit bouwplan ligt met ingang van 5 juni 1 992 gedurende veertien dagen voor
eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector

'Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur. Gedurende de termijn dat het plan

terinzage ligtkunnen schriftelijke bezwarenworden ingediend bij hetcollege

van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunning
055B-92 Kerkstraat 16 - verhogen kap

Belanghebbenden, die door deze vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig

dagen naverschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Vergunning verleend voor kermis
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend tot het houden
van een kermis op de Prinsesseweg/Zwarte Veld van 17 t/m 26 juli 1992.

De kermis wordt dit jaar bij wijze van proef op deze locatie gehouden.

Belanghebbenden, die doorde vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen kunnen binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een
bezwaarschrift indienen bij burgemeesteren wethouders, postbus2, 2040AA
Zandvoort.

Tevens is het mogelijkom naasteen bezwaarschrift een schorsingsverzoek
in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van
State.

Gedurende de bezwaartermijn liggen de vergunning ende situatietekening ter

inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Algemeen Bestuur, Raadhuisplein

4. De afdeling is geopend van 09.00-12.00 uur.

Na de zomer zal de proef worden geëvalueerd. Ter ondersteuning hiervan

kunnen omwonenden tot 1 september hun schriftelijke evaluatie inzenden

aan burgemeester ën wethouders.

4 juni 1992,

Burgemeester en wethouders van Zandvoort

M Uil uitvaartverzorging

\vy/ kennemerlandfbv
^«iiii-^ Keesomstraat 61, Zandvoort

Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

RUILRUBRIEK

1 . 4-kamerflatwoning, Lorentzstraat, 5e etage, huur ƒ 674,1 1 per maand
(excl. stookkosten).
Gevraagd: flat in de Lorentzstraat, 1e of 2e etage.

2. 4-kamereengezinswoning, Van Lennepweg, gerenoveerd met CV.,

huur ƒ403,21 per maand (excl. stookkosten).

Gevraagd: grotere woning in Zandvoort.

3. 3-kamer portiekflatwoning, Van Lennepweg, 2e etage, huur ƒ 426,55

per maand.
Gevraagd: 4-kamereengezinswoning.

4. 4-kamerflatwoning, Dr. J. G. Mezgerzstraat, met CV., huur ƒ 673,52

per maand (excl. stookkosten).

Gevraagd: 3- of 4-kamerwoning, liefst begane grond. Geen Nieuw-

Noord.

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en ge-

boortedatum uiterlijk op 30 juni a.s. bij EMM.

PROVINCIE

Hoord-LTjolland BEKENDMAKING

UITNODIGING

Gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de provincie,

nodigen woonlastenkomitees, kiesverenigingen, standsorganisaties

en een ieder die belangstelling heeft, uit om een voorlichtings-

avond op 1 1 juni a.s. te bezoeken over de toekomstige verande-

ringen van de Noordhollandse waterschappen. In de besturen van

een modern waterschap zijn volgens gedeputeerde staten

ingezetenen vertegenwoordigd en zijn ingezetenen omslagplichtig.

De voorlichtingsavond wordt georganiseerd in:

het gemeentehuis van de gemeente Haarlemmermeer
HOOFDDORP
Aanvang: 20.00 uur

PROGRAMMA
- Opening door de heer drs.

J. de Lange, gedeputeerde Bestuur-

lijke Organisatie

- "Verbreding waterschapsbestel in bestuurlijk en financieel

opzicht" door de heer Mr. H. van der Molen,

hoofd bureau Waterschappen van de provincie Noord-Holland
- "De Noordhollandse waterschappen in de praktijk"

door de heer H.A. van der Pal. voorzitter Vereniging Noord-
hollandse Waterschappen

- Pauze en gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen
- Paneldiscussie

Voor meer informatie kunt u terecht bij bureau Voorlichting van

de provincie Noord-Holland, mw. drs. L. Nijsten, telefoon

023-I-44IS2.

# /fis %

(De Gfutte, \Loine

Voor gewoon, riant tafelen

met mooi weer kan dit ook op ons terras.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
Maandag gesloten.

U KUMT ZICH NOG WEL

EVEN OMDRAAIEN
(De nieuwe collectie is toch nog niet binnen]

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produktiel met PCT Want PCT

lijdt s nachts en levert voor de ochtend

Bel voor informatie: 03402 - 59900

P H I S 1) I S I P S I R V I C I ^F

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ISINGER
< NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7 IS 02507-20072

t/o garage Versteege Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN

P. E. M. Stokman KNOPEN
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

^
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Ambtenaren dollend over hockeyveld
ZANDVOORT - Bezoekers

die vorige week woensdag op
het raadhuis moesten zijn von-
den daar de deur op slot. De
ambtenaren bleken 'niet

thuis'. Voor de derde maal in

successie traden zij aan in een
sectorenspectakel om eikaars
krachten te meten. De afdeling
reiniging werd overtuigend
winnaar. Tweede werden de af-

deling plantsoenen en de amb-
tenaren van de tekenkamer.

door Bram Stijnen

Het sectorenspectakel is na drie

jaar een niet meer weg te denken
evenement in onze badplaats. Wat
destijds begon als een experiment, is

inmiddels uitgegroeid tot een happe-
ning van de eerste orde. „Dit sportie-

ve spectakel heeft eigenlijk maar
één doel", vertelde een enthousiaste
ambtenaar tijdens de sportieve
krachtmeting. „Dat is het bevorde-
ren van een goede verstandhouding
tussen de verschillende afdelingen
op het raadhuis." De opzet is een-

voudig. Laat de ambtenaren los op
de grasmat, verzin een paar leuke,

niet allerdaagse opdrachten waarbij
het spelelement uiteraard niet ont-

breekt en succes is verzekerd.

'Jonge honden'
De formule bleek afgelopen

woensdag uitstekend te werken. Als
'dollende jonge honden' dartelden
de gemeentelijke werknemers zich
over het veld. Dit keer moesten de

• Gemeentebode Mano van de Voet bleek over een uitstekende conditie te beschikken. Hij legde het parcours
door het waterbasin in record tempo af. Foto Bram stijnen

ambtenaren op het hockeyveld op
het binnencircuit in actie komen.
Dat gebeurde in zeven verschillende
sport- en spelonderdelen, waaron-
der het 'wiebelende waggelende wa-
tertapijt' en 'lel de bel'.

De conditie bleek optimaal, de
stemming was uitstekend. „We kun-
nen elkaar vandaag allemaal bij de
voornaam noemen", aldus een opge-
togen medewerker van de reini-

gingsdienst.
Vooral tijdens het spel 'Tik een

eitje' voerde de humor de boven-
toon. Tijdens dit onderdeel moesten
de deelnemers op loopski's een par-
cours afleggen. Op gezette tijden

diende er gestopt te worden om een
ei te vangen. Aan het einde van de rit

mocht de voorste man twee overge-
bleven eieren terugkoppen. Voor
handige ambtenaren leverde dit ex-

tra punten op, maar ook een gezicht
met eierstruis.

Rode draad
Ook het rode draadspel bleek een

succes. Zes spelers moesten via ban-
den in het zwembad naar de over-

kant zien te komen. De terugweg
werd bemoeilijkt doordat de spelers
tijdens dit traject een pion en een bal
moesten meenemen. Ook hier was

de tijd bepalend voor het aantal te

. verdienen punten. Deze punten kon-
den ook verdiend worden tijdens
een razend ingewikkelde quiz, waar-
in met name de verschillende coa-
ches en hun secondanten konden la-

ten zien hoe het met hun algemene
ontwikkeling was gesteld.

Op het einde van de middag kon
de balans worden opgemaakt. De
mannen van de reinigingsdienst
konden met de beker voor de eerste
plaats - uitgereikt door burgemees-
ter Van der Heijden - naar huis. Het
gezamenlijke team van de plantsoe-
nendienst en de tekenkamer eindig-

de op een tweede plaats.

1 Weekenddiensten ]
Weekend:
6/7/8 mei 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500

of - voor info overdag - (02507) '61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.

van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blümè, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via

telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-

dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-

arts bellen.

Apotheek: Zaterdag: Zeestraat Apo-
theek, J.W. Neutel, tel. 13073. Ope-
ningstijden (alléén voor recepten)
zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00

uur. Zondag en maandag Zandvoort-
se Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.

13185. Openingstijden (alléén voor
recepten) 11.30-12.30 en 17.00-18.00

uur. Buiten de openingstijden: tele-

fonische informatie over de regeling

via tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en rha.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

| Kerkdiensten ]
Hemelvaartsdag en
Pinksterweekend
6/7/8 juni 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dhr. J. Lasthuis
(uit Zandvoort)
Pinksteren 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Hervormd Kerk-
koor, Jongerenkoor en Muziek-
groep. Pinksterzendingscollecte.

Gereformeerde Kerk:
Pinksteren 7 juni 10.00 uur: ds. C.

van de Vate
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Vrijzinnige Geloofsgemeenschap L
NPB:
Pinksteren, 7 juni 10.30 uur: dienst
verzorgd door eigen leden.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th.W.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij-
ves, collecte Nederlandse missiona-
rissen.

Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: drs. I. Clement
(Oecumenische Pinksterviering)
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand H
Periode:
26/5/'92 - l/6/'92

Gehuwd:
Blaauboer, Cornelis Dirk Johannes
en Kok, Sandra Marlis
Stammeijer, Johannes Wilhelmus
Maria en Heemskerk, Amelia Anna
Maria
Van Steeden, Jacob Leendert en Van
der Kroon, Sonja Rosalinde
Geboren:
Max, zoon van: Passtoors, Wilhel-
mus Franciscus Joseph en Van den
Bos, Anja Karina
Adam Ben, zoon van: Hensen, Frank
Ronald en Goldenberg, Nava
Fleur, dochter van: Van Leeuwen,
Petronella Maria Theodora
Overleden:
Petrovié geb. Nijman, Hendrika,
oud 70 jaar
Smit geb. Popma, Geertruida, oud
92 jaar
Smit geb. De Cock, Sonja, oud 46
jaar

Vakantieregeling schooljaar '92-'93

ZANDVOORT - De schoolva-
kanties in Zandvoort voor het
schooljaar 1992 - 1993 zijn geba-
seerd op de Amsterdamse va-
kantieregeling. Deze wordt
ook in de omliggende gemeen-
ten als uitgangspunt gehan-
teerd.

De schoolvakanties zijn door het
college van burgemeester en wet-
houders in overleg met de directeu-

ren van de plaatselijke scholen vast-

gesteld.

De data zijn (wijzigingen voorbe-
houden): Herfstvakantie 17 t/m 25
oktober, Kerstvakantie 19 december
t/m 3 januari, Krokus 27 februari
t/m 7 maart, Pasen 9 t/m 12 april,

Voorjaarsvakantie 30 april t/m 9
mei, Hemelvaart 20 t/m 23 mei,
Pinksteren 29 mei t/m 6 juni.

Zomervakantie: basisonderwijs 24

juli t/m 5 september, voortgezet on-
derwijs 17 juli t/m 5 september.

Slagersprijs
ZANDVOORT - Slagerij Vreeburg

heeft een internationale prijs gewon-
nen met zijn Saksische leverworst.

De zaak werd Algeheel Kampioen
van de 'Top-slagers' in Nederland en
België (zo'n 450 in totaal) in de cate-

gorie leverworstsoorten. De trotse

Kees Vreeburg kreeg de beker vori-

ge week in Bunnik uitgereikt.

Kraam Rode Kruis
ZANDVOORT - De afdeling Welfa-

re van het Nederlandse Rode Kruis
afdeling Zandvoort staat vrijdag 5 en
zaterdag 6 juni tussen 10 en 16 uur
weer met een verkoopkraam op het
Raadhuisplein.
Er zijn poppen, (kinder)kleding en
tal van andere zelfgemaakte artike-

len te koop.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
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H00K
DAGELIJKS
OM
15.30, 18.45

en 21.30 uur

ALLE

LEEFTIJDEN

Kaarten:

Kinderen

ƒ8,00
Volwassenen

f 12,50

FIEVEL IN HET WILDE WESTEN DAGELIJKS OM 13.30 uur

Alle leeftijden Kinderen
Volwassenen

ƒ 9,00
ƒ12,50

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij Mc.
Donalds (Hamburger, Franse Frietjes en Frisdrank)

voor maar f 12,50 p.p. minimaal 6 pers.

Info Circus Zandvoort 18686 of Mc. Donalds 16001

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Belbusproject
zoekt chauffeurs
met rijbewijs BE

ZAND-
VOORT - De
Stichting Wel-
zijn Ouderen
Zandvoort zit

nog steeds
verlegen om
belbus-chauffeurs, met rijbe-

wijs BE. Wiè het leuk vindt om
ouderen binnen de gemeente-
grenzen van Zandvoort te ver-

voeren en een handje te helpen
met in- en uitstappen, is wel-
kom.
De SWOZ, gevestigd aan de Ko-

ninginneweg 1 en te bereiken onder
telefoonnummer 19393, zoekt men-
sen met rijbewijs BE en rij-ervaring,

die bovendien het dorp enigzins ken-
nen. Natuurlijk moeten zij het ook
leuk vinden om met ouderen om te

gaan. Vijfenvijftigplussers kunnen
van belbus gebruik maken voor di-

verse doeleinden. Bijvoorbeeld om
de dokter te bezoeken, naar familie
of een bejaardensoos te gaan, of om
boodschappen te doen. Kortom het
wordt mensen een stuk makkelijker
gemaakt om zich te verplaatsen in

het dorp. Voor
menigeen echt
een uitkomst,
veel ouderen ko-
men anders nau-
welijks nog de
deur uit. Elke rit

wordt minimaal een dag van tevoren
afgesproken.

Onkostenvergoeding
De vrijwillige chauffeurs krijgen

een onkostenvergoeding, bij vier

maal per maand rijden is dat bij-

voorbeeld 12,50 gulden. Bovendien
zijn zij goed verzekerd bij de SWOZ.
De ritten zijn overdag, met name
tussen 9 en 1 en tussen 2 en 5 uur.
Het liefst heeft de stichting natuur-
lijk mensen die zowel 's morgens als

's avonds willen rijden, maar een
dagdeel kan ook. „Op maandag en
dinsdag is het tamelijk rustig", zegt
coördinator Nathalie Lindeboom.
„Op woensdag, donderdag en vrij-

dag is het behoorlijk druk". De
SWOZ is op maandag tussen 09.15

en 12.15 uur te bereiken, of op dins-

dag tot en met vrijdag van 09.00 tot

17.00 uur.

Conflict
Vervolg van pagina 1.

Burgemeester Van der Heijden
ontkende een en ander, maar trad
later - na schorsing van de vergade-
ring - op zijn schreden terug. Vol-
gens hem kon er echter wel enigs-
zins afgeweken worden van artikel
102. De voordracht was daardoor
niet onrechtmatig. Van Westerloo

bestrijdt dat, zij heeft daar later on-
derzoek naar gedaan. Volgens haar
had Van der Heijden zelfs 'gelogen',

zo zei zij in een regionaal dagblad.
Voor die opmerking werd zij dinsdag
op het matje geroepen. Gistermid-
dag weigerde zij echter nog haar
commentaar in te trekken. „Daar
voel ik ook niets voor", zei zij op dat
moment. „De procedure klopt niet.

Daarom hebben wij die afgekeurd".

Zandvoorts
Nieuwsblad

Commentaar
D~ë Structuurschets Zandvoort (vori-

ge week gepresenteerd) heeft een
aantal voordelen voor deze ge-

meente. Ook al zijn sommige voor-

stellen, zoals het slopen van flatge-

bouwen aan de Boulevard de Fa-
vauge, zeer ingrijpend. Zelfs zozeer,

dat je je kunt afvragen in hoeverre

sommige ideeën geen 'zandkaste-

len' zijn. Het vereist in ieder geval

wel, dat er zeer serieus wordt omge-
gaan met de wensen en belangen
van de bewoners.
Twee van de belangrijkste doelstel-

lingen zijn simpel gezegd, hel boule-

vardgebied meer sfeer te geven èn
meer te betrekken bij het centrum.

Kortom: Zandvoort aantrekkelijker

maken voor de toerist. Het voordeel

van de structuurschets is, dat er ein-

delijk een planning op langere ter-

mijn gemaakt kan worden. Geen 'ad

hoc' beslissingen meer, of rechtspro-

cedures tot aan de Raad van State.

Als het goed is zijn die discussies al

'uitgevochten' vóórdat de structuur-

schets door de gemeenteraad wordt
goedgekeurd.
Zonder verdere belemmeringen kan
er dus gericht werken aan een eco-

nomische inrichting van onze kust-

plaats. Een planning waar ook de
bevolking achter staat. Dat laatste

moet de komende weken, tijdens de
inspraak-periode, blijken.

Achter de schermen
Dries en Mary Sonneveld

• Dries en Mary
ontmoetten el-

kaar bijna vijfen-

twintig jaar gele-
den in het zwem-
bad van - het
huidige - Sonne-
veld Sporting, bij

Palace Hotel. Ze
zijn er nooit

meer wegge-
gaan.

Foto Bram Stijnen

'Mary is wat zachter dan ik'
ZANDVOORT - Dries en

Mary Sonneveld delen al bijna
vijfentwintig jaar lang niet al-

leen hun privéleven, maar ook
hun werktijd. Menig Zand-
voorter maakte onder leiding
van het echtpaar zijn eerste
zwemslagen en behaalde er de
nodige diploma's. Er wordt
nog steeds volop les gegeven.
Ondertussen komen velen al

jaren lang terug voor vrij

zwemmen of voor een van de
andere activiteiten bij Sonne-
veld Sporting. Dries en Mary
blijken geliefd bij hun bezoe-
kers.

door Joan Kurpershoek

SONNEVELD senior verkocht
vroeger in zijn kruideniers-
zaak in Schiedam warm water.

Voor zoon Dries en diens vrouw
Mary is warm water in feite nog
steeds een belangrijke bron van in-

komsten. Zij het op een wat andere
manier natuurlijk. Was het vroeger
voor huishoudelijk gebruik, nu is

hetom in te zwemmen. Jaarlijks ma-
ken honderden Zandvoorters daar
gebruik van. Van jong tot oud, zowel
kinderen als bejaarden.
Zo krijgen Dries (49) en Mary (51)

wekelijks al een honderdtal kinde-
ren over de vloer voor schoolzwem-
men of voor zwemles in particuliere

klasjes. Dat wordt gegeven aan kin-

deren van vijf jaar en ouder. „Ik sta
elke dag tussen de kinderen in het
water," zegt Mary. Zij neemt dejong-
sten voor haar rekening. „Zij heeft
meer geduld dan ik", zegt Dries Son-
neveld met een glimlach. Met zijn

geduld lijkt het wel mee te vallen.

„Mary is wat zachter en heeft ook
een zachtere stem dan ik", zegt hij

dit keer. „Voor die hele kleine kinde-
ren is dat beter".

Bang
„Je hebt soms kinderen waarvoor

je enorm veel moeite moet doen om
ze te leren zwemmen. Of ze zijn heel

eigenwijs, of ze zijn ontzettend bang.
Zoals een meisje dat niet van de kant
dorst te springen. 'Dan zie ik mijn
pappa niet meer', zei ze. Als je die

kinderen dan later onder water ziet

zwemmen of hun diploma ziet ha-

len, dan gaat er echt wat door je

heen".
Twee jaar geleden, bij het 25-jarig

jubileum van Dries als badmeester
in dit zwembad, verschenen tiental-

len 'fans', jong en oud, met een
drumband om hem te feliciteren.

„Het wordt langzamerhand meer
een kennissenkring", zegt Mary.
Ook al rekent zij nog nergens op,
ongetwijfeld staat haar volgend jaar
januari, als zij haar 25-jarigjubileum
viert een zelfde 'lot' te wachten.
Het is tekenend voor de sfeer.

„Het is hier gewoon een gezellige

boel", zegt Dries. „De meeste men-
sen die hier komen, kennen we. En

In de rubriek 'Achter de
Schermen' gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter be-
kende personen. Deze week
een echtpaar: Dries en
Mary Sonneveld.

veel mensen kennen elkaar ook. Ze
voelen zich hier vrij, al hebben we
natuurlijk wel bepaalde regels. In de
sauna en het Turks bad moet je

zwemkleding dragen. In het begin
was dat anders, maar we merkten
dat sommige mensen zich daar niet

prettig bij voelden. Daarom hebben
we die regeltjes ingevoerd".
.Iedereen mag wel zijn eigen

drankje uit de koelkast pakken, zon-

der vooruitbetalen de sauna of het

Turks bad in lopen, of met de fitnes-

s-apparatuur aan het werk gaan. Het
afrekenen komt later. „Mensen die

hier voor het eerst komen, met
name toeristen, verbaast dat nogal
eens", zegt Dries. „Die zijn dat niet

gewend. Natuurlijk probeert er al-

tijd wel een om daar misbruik van te

maken, door bij het afrekenen niet

alles op te geven. Maar die merkt
dan snel genoeg dat er wel op hem
gelet wordt".

Oma
Inmiddels zwemt er al een tweede

generatie bij het echtpaar Sonne-
veld. „Vrouwen die hier vroeger als

kind les hebben gehad, komen nu
met hun kinderen", aldus Mary.
Soms komen ze met oma, die hier

vroeger met haar kind kwam zwem-
men. „Maar", zegt Dries, „ik stop

ermee zodra ze tegen me gaan zeg-

gen: 'mijn oma heeft hier ook les

gehad'. Dan voel ik me zó oud!"
Als het zover komt, ziet hij zich-

zelf en Mary ook niet meer voor de
aerobic-groep staan. „Ook al kun-
nen we dat misschien nog makke-
lijk. Maar dan zeggen ze misschien:

'Wat moeten die ouwe mensen
hier'?" Hij maakt er maar een grapje
van. De leeftijden bij het gymnastiek
(voor veertig-plus) en het aerobic lo-

pen sterk uiteen. De oudste deelne-
mer blijkt rond de zeventig jaar te

zijn.

Mary neemt - terwijl zij voor de
aerobic-groep staat - nog volop deel
aan het gehele programma van een
uur. „Voor jongere vrouwen werkt
dat best stimulerend. Die denken:
als zij het kan volhouden, moet ik

dat toch óók kunnen".

Bouwes
Mary en Dries hebben allebei nog

bij Nico Bouwes, destijds eigenaar

van het zwembad, gesolliciteerd.

Dries had een ClOS-sportopleiding,
specialiteit zwemmen. In zijn ge-

boorteplaats Schiedam had hij al

vanaf zijn zestiende zwemles gege-

ven, zelf was hij bovendien wed-
strijdzwemmer. Mary woonde in die

tijd in Amsterdam en kwam regel-

matig 's zomers naar Zandvoort. Zij

solliciteerde als zweminstructrice.

Zo hebben zij elkaar leren 'ken-

nen'. Dat laatste moet wel letterlijk

genomen worden, want vroeger
moeten zij elkaar in Schiedam wel
eens ontmoet hebben, zo bleek later.

Vanuit zijn kinderkamer, boven de
kruidenierswinkel van zijn ouders,

keek Dries schuin op het huis waar
Mary destijds woonde. Ze waren el-

kaar echter nooit opgevallen. „Toen
hij mij dus aan zijn moeder wilde
voorstellen, liep ik zo op het winkel-
tje af", zegt Mary. Later bleek ook
nog dat zij op dezelfde zwemclub
hadden gezeten.
Vanaf het begin in Zandvoort doen

zij vrijwel alles samen. „We zien el-

kaar vaak genoeg", bevestigt Dries.

In 1972 besloten zij het zwembad te

pachten, toen Bouwes van plan was
de boel dicht te gooien. Zes jaar later

kochten zij het bad. Sinds die tijd

wordt het echtpaar bijgestaan door
Truus Keesman. „Zonder haar had-
den we het niet gered", aldus Dries.

Hijzelf werkt ook nog als gymleraar
in Haarlem, een beroep dat hij ook
een aantal jaren in dienst van de
gemeente Zandvoort heeft uitgeoe-

fend.

Manusje van alles

„We doen hier alles zelf. In feite

ben je een soort manusje van alles",

zegt hij, wijzend op alle verbouwin-
gen. „Al die plastic schrootjes die je

hier ziet, zijn door mijn handen ge-

gaan. Maar dat is niet zo erg. Mijn
vrouw heeft ze wel duizend keer
door haar handen laten gaan: zij

maakt ze schoon". In de vrije tijd

zitten zij liever op het water dan
erin: de gezamenlijke hobby is varen
met de motorboot, die een vaste lig-

plaats heeft in het Friese Sneek.

Sonneveld Sporting aan het Van
Fenemaplein is langzamerhand hun
'eerste huis' geworden. Tegen de
wens van het gemeentebestuur, om
van deze omgeving een 'toeristisch

kerngebied' te maken, heeft Dries
geen enkel bezwaar. „Ik volg die ont-

wikkelingen met belangstelling.

Want de boulevard vind ik een aan-

fluiting. Van mij mogen ze komen
met plannen. En ik vind dat ik recht

van spreken heb, want wij wonen
ook in dit gebied, aan het Favauge-
plein".

Fietsenstalling
Over stoppen met het werk denkt

het echtpaar voorlopig nog niet, al is

die gedachte natuurlijk wel eens
aantrekkelijk. En het overgeven aan
de drie volwassen kinderen zit er

ook niet in, zij hebben geen interesse

in de zaak. Dries: „Ik zeg wel eens:

Tk gooi de boel dicht en maak er een
fietsenstalling van, dat is veel mak-
kelijker'. Maar dan krijg je reacties,

of je dat alsjeblieft uit je hoofd wil

laten. Dat is ook logisch, het is hier

een heel sociaal gebeuren. De tand-
arts, de schoonmaker, de strand-
pachter en de architect, alles zit hier
door elkaar. En bovendien: ik moet
er zelf ook niet aan denken dat ik op
zaterdag boodschappen loop te

doen".
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GOEDE MERKKEUKENS RECHTSTREEKS

UIT DUITSLAND:
behoorlijk, voordeliger!!

LANGE ZATERDAG

% 6JUN1 1992

geopend van 9.00 -16.00 uur.

Een dagje uit naar
Duitsland en tegelijkertijd

voor de

3-6 Wkm
Vraag naar:

Q Onze katalogus

C Gratis bezoek thuis+offerte

Q Gratis en vrijblijvend© offerte volgens

bijgaande tekening (s.v p. merk vermelden)

Naam

Adres

-Wlöbel >v,.
:''.WIlkoh:'

:

,.';r

levert alle
bekende top-
merken. Boven-
dien leveren we

>keukens uit eigen
fabriek!

4>kopen. *>£,
eter kan ^1
het nietl

Postcode ..

Woonplaats

Telefoon

Stuur deze bon naar:

Postbus 1 265, Industnelorreln D-4476 Wertle (D)

c/»

Showroom: Industrieterrein D 4476 Werlte (D), of bel rechtstreeks
.met onze Nederlandse afd. 09-495951 208 10 - Fax 09-4959512867

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

KURKVLOER
Overgehouden van verbouwing 50 m 2 kurk

incl. 30 kg superkit 20 liter lak

50 m.2 kurk 4 mm merk Solida, type Merida

Winkelwaarde ± ƒ3000,- nu ƒ 1250,-
Tel. 02507-15770.

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

FITNESS KONDITIETRAINING CALLANETICS FIGUURCORRECTIE

O
z
x
o
UJ
cc
I-

O
z

ü
cc

ü

! ATTENTIE !

FITNESS PARADISE
ZOMEROPENINGSTIJDEN:

Ma t/m vr. 9.00-13.00 u. Paradijsweg 1

16.00-22.00 u. Zandvoort

za.

zo.

9.00-13.00 u

gesloten

\ 1/

Tel. 02507-17742

PRETTIGE ZOMER TOEGEWENST
V;

SAUNA/TURKSBAD Z0NNESTUDI0 VITAMINEN
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DAGELIJKS NIEUWS.

schero in beeld
Philips KTV
25ST1704 :! 63cm
blackline beeldbuis

:|:

stereo 'teletekst

*on-screen display

*60 voorkeuzezenders

*sIeeptimer*eIectronisch

slot *incl. afstands-

bediening.

.5
'
' < * *

1499-
of 50.- per maand

1* i '*'*

^ &* *v

•Hl
*1

s>««-"•„r*^***
•••.AUVS*-'

».*iï

.*>.
*
N.

flüfB' £.1!* Zri

/•*.•'.'.•'.•'.''''•

Aristona KTV
37KV1232 '37 cm beeldbuis "on-

screen display "40 voorkeuzezenders

"sleeptimer incl afstandsbediening

Minolta reflexcamera
5000 i Body incl. AF 35-80 objectief

"flitser "intelligente sturing autom
scherpstelling "autom belichtingsrege-

ling "autom filmtransport 'datadisplay £
"met A/S chipcarcLeabTede riem.

Sony midiset
Dl 17 *dubbel cassettedeck met high

speed dubbing *5-bands equalizer *incl.

2-weg luidsprekerboxen en CD-speler.

Gmndig KTV
P37-540 T *37 cm flatsquare beeldbuis

*49 voorkeuzezenders + 1 AV kanaal

teletekst *on-screen display *meervou-

i.'ige icilkeuze *aansluitina voor scart

en hoofdtelefool

BrightATpc
Specificaties: -«80286/16 MHz *1 MB
Ram gen (tot 32 MB) MO MB harde

schijf (19 ms) *3.5" diskdrive (1 44 Mb)

en 5.25" diskdrive (1 2 Mb) *S-VGA

kleurenmonitor met
max. resolutie (non-

ïnterlaced) 1024x768

*incl. MS DOS 5 Oen
Geo-works Ensemble

Nederlandstalig

HI^FISTER|0

JVC videorecorder
HRD910 *geheugen voor 48 voorkeuze-

zenders "timer voor 8 programma's per

365 dagen *automatische koppen-

reiniger 'verborgen jog/shuttle funktie

*incl LCD afstandsbediening.

Canon compactcamera
Autozoom *38-60 mm zoomobjectief

*continu zoomsysteem *close-up

voorziening 'intelligente automatische

belichting *autofocus.

Sony camcorder
CCD-TR705 *8x powerzoom en macro

*hi-fi stereo geluid "minimale licht-

sterkte 2 lux *autofocus. auto-iris en

autowitbalans *incl. accessoireset en

afstandsbediening

Philips

portable CD-speler
AZ6810 "programmeren van max. 20

nummers "Dynamic Bass Boost (DBB)

*incl. hoofdtelefoon, luxe draagtas.

schoudernem. batteryhouder. aansluit-

|
snoer vcorhi-fi nsta'latisen neirdrptor

Zanussi wasautomaat
ZEI 000 S "centrifugeert 1000 toeren

per min. "RVS trommel en kuip "econo-

my toets "geschikt voor zowel poeder

als vloeibare wasmiddelen "wastempe-

ratuur traploos regelbaar "extra bevei-

liging door

extra

Commodore pc
S-SL 286-16/40 'AT PC in slimline de

sign "80286/16 MHz *1Mb
RAM geheugen en geïnte-

greerde VGA kaart " 3.5"

diskdrive (1.44 Mb) MO Mb
harde schijf (28 ms) "MSI

DOS 5 Ned 'aansluitin-

gen voor 2x serieel, lx

parallel en 2 uitbreidmgs-

slots 101 ATstyle

toetsenbord 'incl 14"

VGA monochroom
monitor

Sony Walkman
WM-EX50 "LCD-display "Dolby B

"autoreverse "variabele mega bass

"bandsoortschakelaar "automatische

bandafslag en anti rolling mechanisme

"inclusief hoofdtelefoon en draagtasje.

Bosch combikoelkast
"inhoud koelgedeelte 191

liter "inhoud vriesgedeelte 83 liter

"bedieningspaneel

met LD controle

"invriescapaciteit

15 kg/24 uur

"volautomatische

ontdooiing.

Audio Sonic radiore-
corder met CD-speler
CD322 "MW/LW/FM stereo

H 3-banc^

grafische equa!

deck 'high sp

dubbing *2-wt

speakersysteerr ^ *«s
'CD-speler met '

,
,ii'''"Mittiffi.*'«H

display. ;
"' <• Hi«il)«p

,,!™

'

:'"
&.**%

Panasonic printer
KXP1123 "24 naalds printer "80

koloms "192 karakters per sec. "met

fonts 3x Draft en 4x Lq "360x360 d.p.i.

*10 K buffer "perfecte kwaliteits printer.

of 45.- por maand

1299.- 599.-

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen

Alle aanbedingen zijn geld g t/m 1 3 juni 1992 zolang de voorraad strekt Pitjs en drukfouten voorbehouden TOTAAL Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466
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Zandvoort speelde weer zoals eerste helft van competitie

Z'75 gepromoveerd in zinderende wedstrijd
ZANDVOORT - Zand-

voort'75 is er toch ingeslaagd
promotie te bewerkstelligen
naar de tweede klasse KNVB.
Tot dit opmerkelijke feit

kwam het team van trainer Ge-
rard Nijkamp, door Amstel-
veen, na een prima en zinde-
rende partij voetbal, met 4-2 te
kloppen. De Zandvoorters ble-

ken in deze partij weer tot voet-
bal in staat te zijn zoals in de
eerste helft van de competitie
op de grasmat werd gelegd.
Wie de club wil feliciteren, of
wil kennismaken met Z'75 is

aanstaande zaterdag welkom
tijdens de instuif in de kantine
op het binnencircuit. Vanaf
acht uur 's avonds.

Na die eerste helft van de competi-
tie leek Zandvoort'75 zo op de titel af

te stevenen. Na de winterstop kwam
de klad er echter in, ging het kampi-
oenschap verloren, doch bijtijds

kwam het team weer op de rails, om
in de nacompetitie de zaken recht te

zetten. Dat betekent promotie voor
het tweede opeenvolgende jaar.

Voor ongeveer achthonderd toe-

schouwers vond de strijd op het veld
van RCH in Heemstede plaats. De
Zandvoorters traden aan met Robin
Luiten op de plaats van zijn ge-

schorste broer Jan Willem. Robin
Luiten speelde een uitstekende par-

tij, daarbij uitstekend gesteund door
vechtjas Ren Paap en koele verdedi-
ger Ivar Steen, die op fenomenale
wijze een redding verrichtte op de
doellijn. Bovendien maakte Edwin
Ariesen zijn rentree. Ariesen speelde
een puike partij en was overal te

vinden. Overigens speelde het ge-

heel team een uitstekende wed-
strijd.

Stugge ploeg
Toch ging het tegen Amstelveen

niet van een leien dakje. Amstelveen
bleek een stugge ploeg te zijn, die

eveneens goede mogelijkheden
heeft gehad. Daarbij kreeg Zand-
voort'75 de pech te verwerken van
twee blessures binnen een half uur.
Zowel Paul Longayroux als Johan

van Marie liepen enkelblessures op
en werden vervangen door Alex Ver-
hoeven en Rob Koning.

Daarbij kwam nog dat tien minu-
ten voor het einde van de eerste helft

doelman Pierre Visser zich verkeek
op een hoge voorzet. De bal kon zo-

doende door de Amstelveens spits

Van Noort ongehinderd worden in-

gekopt: 0-1. Zandvoort'75 poogde
orde op zaken te stellen. Edwin Arie-

sen en Bas Heino trokken op het
middenveld de kar. De solo's van
Ariesen werden soms wel lang door-
gevoerd, doch vele malen ontston-
den er hachelijke situaties in het
Amstelveense strafschopgebied. Op
slag van rust kwam dan ook de ver-

diende gelijkmaker. Ariesen drong
ver door in het zestien metergebied
en bediende Dennis KeUning, die de
bal in het doel schoof: 1-1.

In de tweede helft kregen beide
teams kansen op de winnende tref-

fer. Spanning tot in de laatste mi-
nuut. Zandvoort'75 leek in de zinde-

rende slotfase de winst te pakken.
De inzet van Robin Castien ketste
echter op de doelpaal. Daar beide
partijen niet meer scoorden, werd

een verlenging van tweemaal een
kwartier noodzakelijk.

Conditie
In dat half uur voetbal bleek Zand-

voort'75 de betere conditie te heb-
ben. Er viel van alles te beleven.
Nauwelijks was de strijd hervat of
uit een hoekschop kopte aanvoerder
Ren Paap zijn ploeg op voorsprong.
Amstelveen gooide alles op de aan-
val waardoor Zandvoort'75 veel
ruimte kreeg om te counteren. Dat
ligt de ploeg wel. Na tien minuten
was het dan ook wederom raak. Bas
Heino brak uit en bood Robin Cas-
tien een niet te missen kans: 3-1. De
Zandvoorters dachten al binnen te

zijn, doch een minuut later was het
al weer 3-2. In de tweede verlenging
velde Robin Castien definitief het
vonnis over Amstelveen, door raak
te koppen. De Zandvoorters kregen
nog fraaie mogelijkheden maar wa-
ren uiteraard zeer tevreden met dit

eindresultaat.
"Het was zeer spannend", stelde

Gerard Nijkamp na afloop. "We wa-
ren wat voetbal en conditie betreft

wel beter doch ook Amstelveen

kreeg kansen. Het heeft ons wat
zweet gekost maar met deze promo-
tie hebben we het seizoen goed afge-

sloten. In de nacompetitiie stond de
ploeg er weer. Op karakter, een
vracht werklust en homogeniteit

hebben we het geklaard. Voetbal-
lend kunnen we nog beter, zodat ik

verwacht dat we in de tweede klasse
zeker wat kunnen bereiken. Sommi-
ge spelers zitten nog lang niet aan
hun top".

• Voor de wedstrijd: gespannen gezichten. Foto Laura Hendnkse

*4ï&< s<v
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'. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel. 17093

rB

L'
E

Groot
assortiment

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Speciale mest

voor geraniums en

bloeiende zomerplanten

^$%

Speciale mengsel

voor het vullen van

plantenbakken

%3m m

Div. bloembakken
-Roodsteen -Plastic en

Grieks Aardewerk

Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Voor plaatsing en exploitatie
van speelautomaten
,,'n deal op maat"

tsra©
Automaten Exploitatie bv

Hilversum
Uw man in Zandvoort, tel. 02507-16325

tel. 035-830511/852990

NOG STEEDS TEVEEL

OOR HETZELFDE

E
B
<B

O
a
—

D
O

m

Euro loodvrij ƒ 1 .76 :

r benzine ƒ1.92 »

lesel ƒ 1 .06 "

SERVICESTATION
\

(bij Palace Hotel) l

BBBBBBaBBHIIBBaBBaBBBBBB

Weekend-reclame
Amarenen broodjes
lekker gevuld met rozijnen,

stukjes appel, kaneel en
amarenen kersen

Zandvoortse Bom
Maandag, 2e Pinksterdag

tot half één geopend
VERS BROOD

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Win uw eigen oranje
• i« rttenue H

Aanval/en !! Want deze maand staat Renault helemaal in het Dan heeft Renault een prima wedstrijd voor u. U schrijft 'n

teken van Oranje. Daarom maakt u nu kans op de dioom van iedere splinternieuw voetballied. De beste inzendingen verdienen de seizoen-

sportieve voetballiefhebber de Renault Cllo RL 1.2 Orange. kaarten. De Renault EK-akties lopen tot 22 juni 1992.

En u hoeft er niets voor te doen Uw kanskaart ligt al bij ons^ Qus haal snel het deelnameformulier bij uw dealer. Vraag gelijk

klaar. U wilt een seizoenkaart voor uw favoriete club? ^-x even naar de voorwaarden

'J maakt kans op de Oio,

ook zonder het schrijven

" -'ballied

ƒ1,35

ƒ3,75

ZANDVOORT
KAM. ONNESSTRAAT 21

Bedrijfspand met fraaie bovenwoning,
totaal 475 m2 eigen grond.
Indeling parterre: werkplaats, kantoor
en opslagruimte, totaal 217 m2 netto,

Binnenterrein en voorterrein. Boven-
woning: 3 kamers, keuken, badkamer,
toilet, groot zonnig terras.

Vraagprijs ƒ 397.000,-.

Lam Makelaardij BV,
023-319485

ORANGE EN/Oj-
E

KEUZE-

Veilinggebouw

De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks

geopend voor
in- en verkoop;

ook voor
inzending

goederenveiling.

Inl. 12164
Gasthuisplein

S ERETRIBUNE!
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Lekker ontspannen voor de wedstrijd.

En nog steeds comfortabel zitten na
de match? Dat kan met deze schitterende

lederen relax fauteuils van Sanders.

Goed voor een verlenging!

MAAK KANS OP T\

^ GRATIS* KLEUREN tV.

Leren draaifauteuil Met verchroomd onderstel Traploos "%C^Ö—
verstelbaar. In meerdere kleuren leverbaar. Van 699-- voor _y _J Jf *

liij aankoop van een lederen

fauteuil maakt u kans op een
prachtige kleuren televisie met afstandsbediening

t.w.v. r 699,-'. Zodat u met een heldere blik het EK
kunt volgen.

Luxe leren draaifauteuil Met gelakt

beuken onderstel. Traploos
verstelbaar. In meerdere kleuren

verkrijgbaar.

Van 1199.- voor

De/e aanbiedingen /ijn uit \oorr.tad lc\ ernaar

999;

Comfortabele leren draaifauteuil.

Met gelakt beuken onderstel.

Traploos verstelbaar In meerdere
kleuren verkrijgbaar.

Van 899.- voor

'

meerdere

699^

»ÊüeEis-rAD
Daarvind je 't wel.

UTRECHT, WOONBOULEVARD UTRECHT, WINTHONTLAAN 4,

HOEK EUROPALAAN, TEL 030-889144

BEVERWIJK, MEUBELBOULEVARD, PARALLELWEG 120,

TEL 0251O-20816/17

Autobedrijven Rinko
Cuncstraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr)

v
RENAULT
GEEFT JE

LEVEN KLEUR

PERSCOMBINATIE
Perscombinatie N. V. is uilgeefster van Het Parool, Trouw,

de Volkskrant en de Weekmediabladen.

Ten behoeve van onze moderne offsetdrukkerij zoeken wij

op korte termijn.

part-time
rollenster-bedieners m/v

De werkzaamheden worden verricht in een drie

ploegendienst:

I dinsdag 19.00-05.00 uur

vrijdag 06.00-15.30 uur

II

III

dinsdag

vrijdag

zondag

maandag
vrijdag

00.00-05.00 uur
22.30-08.00 uur

00.00-05.00 uur

00.00-05.00 uur

23.30-05.00 uur

Gemiddeld aantal uren per week: 17.83 uur.

Het totale weeksalaris inclusief toeslagen bedraagt ƒ491,78
bruto, bij 21 jaar en ouder.

Zij die voor deze functie in aanmerking wensen te komen,
dienen minimaal te beschikken over een afgeronde

LTS-opleiding op C-niveau of MAVO met wiskunde.

De minimum leefti|d is gesteld op 18 |aar.

Ervaring in een soortgelijke functie is gewenst, doch niet

absoluut noodzakelijk.

Wij nodigen vooral vrouwen uit te solliciteren.

Een opleiding tot offesetdrukker behoort, bij het ontstaan

van een vacature én gebleken geschiktheid, op termijn tot de

mogelijkheden.

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de heer C. Kok,

adjunct-coördinator Drukkerij, telefoon 020-562.2962.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór vrijdag 12 juni

aanstaande richten aan Perscombinatie N.V., Wibautstraat

150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer

A. Schermer, Personeelsfunctionaris.

Leeuwerikenstraat 14/4:
Goed onderhouden driekamerapp. (vh 4) op 4e etage.

Balkon zuid. Ind. hal, woonk., 2 slaapk., keuken met
app., badk. met douche en wastafel. Serv.k. ƒ 425-
p.m. Vr.pr. ƒ149 000,- k.k. Garage ƒ 15.000,- k.k.

De Ruyterstraat 6/7:
Vierkam.app. op 4e et. Uitzicht over zee. Ind. entree,

ruime hal, woonk., eetkamer, ruim balkon op zuid/wes-
ten, grote slaapk. met balkon noord/oost, slaapk.,

keuken, badk. met ligbad en wastafel, toilet. Serv.k.

ƒ 200,- p.m. Het appartement wordt gestoffeerd en
gemeubileerd opgeleverd. Vr.pr. ƒ179.000,- k.k.

Passage 3/39:
Tweekam.hoekapp. op 8e etage. Groot balkon. Ind.

entree, ruime hal, woonk., slaapk., badk. met ligbad en
wastafel, keuken met app., plavuizen vloer in hal en
keuken. Serv.k. ƒ305,- p.m. Vr.pr. ƒ185.000,- k.k.

Hogeweg 22/1:
Zeer luxe verbouwd 2 kam.app. (vh 3) op 1 e et. Balkon
west. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand,
luxe open keuken met inbouwapp., badk. met bad,

douche en dubbele wastafel, slaapkamer met spiegel-

kastenwand. Serv.k. ƒ137,- p m. Vr.pr. ƒ215.000-
k.k.

Jan Snijerplein 6:
Halfvnjst. woonh. met tuin en terras. Bouwj. 1987. Ind.

souterrain: 2 kamers, beg.gr: entree, hal, toilet,

woonk. met open keuken, bijkeuken, terras, 1e et.

badk met ligbad, toilet en wastafel, 3 slaapk., vliering

bereikb. via vlizotrap. Tuin op zuid/oosten. Vr.pr.

ƒ 295.000,- k k.

Zeestraat 65:
Uitstekend onderh. halfvr. woonh. met besloten ach-

tertuin. Ind vestibule, gang, ruime doorzonk. met open
haard en plavuizen vloer, open keuken badk. met toilet

en douche, zonneterras voor en achter. Souterrain:

hal, badk. met douche en toilet, kamer met open keu-
ken, slaapk. berging, 1e et. 3 slaapk., open haard bal-

kon voor en achter, badk. met douche en toilet. Vr.pr.

ƒ369.000,- kk.

Van

OUHAIK.
Makelaar CXG.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944*/Fax 02507-17596
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Plesmanschool
helpt vluchteling
ZANDVOORT - De leerlingen van

de Plesmanschool zijn afgelopen we-
leen onder het motto 'Je verste
vriend' met een project pezig ge-

weest voor vluchtelingenkinderen.
Aan de hand van een speciaal les-

pakket voerden zij grote en kleine
opdrachten uit. Daarmee werd vori-

ge week een tentoonstellingsavond
gehouden, met dia- en videovoorstel-
lingen en een fancy fair in de peuter-
speelzaal.

Er werden allerlei - merendeels
zelfgemaakte - artikelen te koop
aangeboden. Van groep 1/2 onder
andere kaarten van Fiep Westen-
dorp (Jip en Janneke) en stickers,

van groep 3/4 linnen tasjes en gips-

werk dat de leerlingen onder leiding

van Gé Loogman hadden gemaakt.
Dat was na afloop totaal uitver-

kocht. Groep 5/6 had zelfgemaakte
kettingen en armbanden, terwijl

groep 7/8 origamikaarten verkocht,
vervaardigd onder leiding van me-
vrouw Kemp, plus zelfgemaakte
kaarten met linosnede.
Een en ander ging grif van de

hand, net als de koopjes op de fancy

Veel belangstelling op de Plesmanschool voor de verkoopactie van de
leerlingen, voor vluchtelingenkinderen. Foto Bram stenen

fair. Een en ander bracht maar liefst

770,95 gulden op. Het totale bedrag
wordt geschonken aan de Stichting
Vluchteling in Den Haag en komt zo
ten goede van de vluchtelingenkin-
deren.
Daarnaast sturen de kinderen ook

pakketjes naar Ana-Marya, een
meisje uit Vucovar, dat van oktober
1991 tot april 1992 op de Plesman-
school zat. Daarna moest zij met
haar moeder naar Kroatië terugke-
ren. Groep 5/6 probeert met brieven
contact met haar te houden.

De nieuwe Renault 19,

Nu in première bij:

Rinko.

Verkeerde stand voet veroorzaakt klachten

Steunzool of 'gebitje'

voor pijnlijke voeten

..l.

Renault 19. De nieuwe vedette van Renault.

j
Het sukses van de Renault 19 krijgt

een vervolg: de nieuwe Renault 19. Uitgerust

met het nieuwe Renault logo. Symbool van

een totaal nieuwe dimensie in vormgeving en
kwaliteit 8 jaar plaatwerkgarantie. De Renault

19 werd van buiten en van binnen vernieuwd.

Dat ziet u in één oogopslag.Aan z'n gerestylde

voor- en achterkant bijvoorbeeld, z'n nieuwe
bekleding, het nieuwe stuur en het nieuwe,

fraai vormgegeven en overzichtelijke dash-

board.

Bovendien is de nieuwe Renault 7 9 nu
standaard voorzien van vele extra's. Zoals de
wiswas-installatie op alle hatchback modellen.

Luxueuze bekleding En vanaf de RN zelfs

zonwerend glas en een deelbare achterbank

Topkwaliteit in kombinatie met een
onmiskenbaar karakter En des te verbazing-

wekkender is z'n prijs Want de Renault 19 RL
1.4 is er al voor f 25.675,-*.

Kom snel langs op de Renault 19
Première Show. Want voor de eerste

bezoekers ligt er ook nog een exclusieve

Renault Pin klaar** Uitgevoerd in de vorm van

het nieuwe Renault logo' het symbool van een
nieuwe kwaliteitsnorm

* Inkt BTW Wijzigingen voorbehouden Renault adviseert Eli Oliën
" Voor personen boven de 18 laar en zolang de voorraad strekt

Kom naar de Renault 19 Première Show.
RENAULT
GEEFT JE
LEVEN KLEUR

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

ZANDVOORT - Een steun-
zool of een 'gebitje voor je te-

nen' kunnen vermoeide voe-
ten, en zelfs bepaalde rug-
klachten, voorkomen. Het zijn

voorbeelden van 'voetenwerk
op maat', sinds kort in Zand-
voort te krijgen.
Ook al zal lang niet iedereen hulp-

middelen nodig hebben, als je regel-

matig klachten hebt of als je veel

moet staan of lopen, is het nuttig de
stand of vorm van je voeten aan een
onderzoekje te laten onderwerpen.
Dat zegt podotherapeute Gabriëlle
Trouw, die sinds kort elke tweede
woensdag van de maand spreekuur
houdt in het Gezondheidscentrum
aan het Beatnxplantsoen. Zij onder-
zoekt voeten om vervolgens een ge-

degen advies te kunnen geven. „De
podotherapeut onderzoekt en be-

handelt patiënten met voetklachten,
plus klachten die daaruit voortvloei-

en", zegt zij. „De behandeling is ge-

richt op het behouden en verbeteren
van de functionele beweeglijkheid
van de voet".

Verkeerde bouw
Als voorbeeld noemt zij voetklach-

ten die worden veroorzaakt door een
verkeerde 'bouw' van de voet. Bin-
nen deze context passen begrippen
als platvoeten, holvoeten en voeten
met andere standafwijkingen. Die
kunnen weer klachten geven aan on-
der andere knieën, heupen en wer-
velkolom. Daarnaast kunnen voet-

klachten bijvoorbeeld ook optreden
door suikerziekte of reuma. Ook die

kunnen door de podotherapeut be-

handeld worden. Daarnaast wordt
ook aan wondverzorging gedaan,
plus het behandelen van wratten en
likdoorns die niet door een pedicure
verwijderd kunnen worden.
Tijdens een uitgebreid onderzoek

wordt gekeken naar de belasting van
de voeten, de beweging en de afwik-
keling tijdens het lopen. Dan pas
kan worden vastgesteld of en welke
steun- of inlegzolen de voet nodig
heeft. Vooral bij kinderen kan dat
preventief werken: (grotere) a'fwij-

kingen als scheeflopen en dergelijke

kunnen zo worden voorkomen.

Steunzool
Het eindprodukt, bijvoorbeeld

een steunzool, wordt opgebouwd uit

verschillende elementen die door de
podotherapeut met de hand worden
vervaardigd. Verder maakt de podo-
therapeut hulpstukken als prothe-
sen en orthesen die bijvoorbeeld een
ontbrekende teen kunnen vangen of
tenen weer een rechte stand kunnen
geven. Volgens Gabriëlle Trouw is

het de enige paramedische voetthe-
rapie die door het ministerie van
WVC is erkend en als zodanig wordt
beschermd. Inmiddels kan zij bogen
op meer dan tien jaar praktijkerva-
ring.

Aanmelden
Zo'n tachtig procent van de pa-

tiënten komt via de huisarts. Men
kan zich echter ook rechtstreeks
voor een onderzoek aanmelden, de
kosten van een consult bedragen
24,50 gulden. Telefonisch kan er een
afspraak gemaakt worden via het
nummer 023 - 329245. Het eerste ge-

sprek of onderzoek kan in Zand-
voort plaatsvinden, verdere behan-
deling - indien nodig - wordt eventu-
eel in Haarlem verricht.

Het spreekuur, op de tweede
woensdag in de maand in het Ge-
zondheidscentrum aan het Beatnx-
plantsoen, begint om 10.00 uur. Voor
de zomervakantie is dat nog op 10
juni en 8 juli, daarna weer vanaf 9

september.

002 en oor
de badplaats door

•^

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

• Gabriëlle Trouw: „Er is een grote toename van patiënten die uit hoofde

van hun beroep de voeten extra moeten belasten".

Slogan
Hoera. Zandvoort heeft eindelijk

z'n eigen slogan: 'Zandvoort meer
dan strand alleen'. Met die keuze
heb ik geen moeite, al was het met
mijn favoriete slogan tussen de vier-

duizend inzendingen. Dat was die
ene, van die meneer die kennelijk
niet zo heel erg onder de indruk van
Zandvoort is. 'Zandvoort: daar zakt
mijn broek van af', zo luidde zijn

inzending. Helaas mocht deze inzen-
ding niet meedingen, terwijl het toch
juist zo'n aardige was. De slogan
ging nog voor de jury haar oordeel
zou vellen, de vuilnisbak in.

Afbreken
Dat wordt lachen vanavond. Ik

hoop dat u dit artikel nog leest, voor-
dat u naar het raadhuis trekt om uit

de mond van een of andere ambte-
naar te horen, wat u als inwoner van
deze badplaats de komende tien a
vijftien jaar te wachten staat. Ik heb
de Structuurschets gelezen. Je ge-

looft je eigen ogen niet. Als ik de
opstellers van dit plan mag geloven,
herken ik binnen afzienbare tijd

mijn eigen dorp niet meer. Vana-
vond dus een voorlichtingsavond.
Naar verwachting zal de raadszaal
uitpuilen. Geen wonder, na de ge-

ruchten dat eigenlijk een groot deel
van ons dorp zou moeten worden
afgebroken. Leve de investeerders
en leve de projectontwikkelaars. Te-
gen de tijd dat alles op zijn gat ligt,

zit ik waarschijnlijk al in het bejaar-
denhuis. Het zal mijn tijd dus wel
duren.

Wegwijzers
Herhaaldelijk word ik gebeld door

bewoners uit de woonwijk Nieuw-
-Noord. Vooral de mensen uit de
Keesomstraat hangen regelmatig bij

mij aan de bel. Hun klachten spelen
al zo'n twee jaar of langer. U herin-
nert zich waarschijnlijk nog wel, dat
de fietstunnel achter de Keesom-
straat werd aangelegd. Deze voorzie-
ning bleek een uitkomst voor menig
recreant. Twee jaar geleden beloof-
de de gemeente hier ten behoeve van
deze fietsers een wegbewijzering te
plaatsen. Nu, twee jaar na dato, staat
het er nog steeds niet. Vorig jaar nog
informeerde ik bij verschillende in-

stanties waarom het zo lang moest
duren. Toen antwoordde men, dat
men bezig was de borden te maken.
Ik weet niet hoe u erover denkt.
Naar mijn idee heeft de gemeente
maling aan haar eerder gedane be-
lofte. Voorlopig wordt het dus nog
even zoeken voor deze 'toeristen'.

Afrekening
We blijven lachen deze week. Wat

te denken van de afrekeningen van
de EMM. De woningbouwvereniging
liet deze week een schrijven rond-
gaan waarin de huurders werd ver-

teld, hoeveel men teveel of te weinig
aan service-kosten had betaald. De
afrekening betrof het afgelopen jaar.
Op zich is dit niet iets om een

verhaal over te maken. Maar let op!

Bij de EMM zitten een paar slimme-
rikken. Op de afrekeningen stond
vermeld dat er tien gulden aan admi-
nistratiekosten in rekening werd ge-

bracht. Met andere woorden: dege-
nen die teveel hebben betaald (de
meeste huurders dus), krijgen met
alles terug. Sterker nog: sommigen
moeten zelfs bijbetalen. Ik zal u een
voorbeeld geven. Een Zandvoorter
betaalde afgelopen jaar vier gulden
teveel aan servicekosten. Hij krijgt

dus vier gulden terug, maar moet
daarvoor tien gulden administratie
betalen. Conclusie: hij krijgt een af-

rekening van - te betalen - zes gul-

den. Inclusief stortingskosten van
2,50 gulden op het postkantoor (hij

heeft geen eigen girorekening) kost
dit grapje hem m totaal dus 8,50 gul-

den.
Onze dorpsgenoot werd gesom-

meerd dit bedrag binnen veertien
dagen op de rekening van EMM over
te maken. Ik zou Stijnen niet zijn,

als ik mij niet onmiddelijk met de
woningbouwvereniging in verbin-
ding had gesteld. Hun commentaar
wil ik u niet onthouden.
Een woordvoerster liet mij weten

dat er met deze manier van afreke-
nen niets aan de hand was. Hun
computer was niet in staat om de
financiële gegevens automatisch te
verwerken. Het een en ander moest
dus handmatig gebeuren (leve de
techniek). Arbeid moet betaald wor-
den. Ook bij de EMM is men daar
achter. Vandaar dus die tien gulden
administratiekosten. Huurders die
het met deze regeling niet eens zijn,

moeten hun huurcontract er maar
eens op nalezen. Daarin staat deze
'regeling duidelijk vermeld. „Trou-
wens, de Zandvoortse huurdersvere-

,

niging is met deze regeling accoord
gegaan", zo liet de woordvoerster
mij weten. Zandvoort op zijn smalst
nietwaar.

Wanbeleid
Over het volgende onderwerp heb

ik diep na moeten denken. Sinds
jaar en dag word ik geconfronteerd
met de uitspraak, dat Zandvoort af-

hankelijk is van het toerisme. Met
andere woorden, zonder deze bron
van inkomsten liepen wij met z'n

allen nog in een dierenvel rond en
woonden wij nog in een plaggenhut.
Ik heb deze week onze wethouder
van financiën Peter Ingwersen ge-

sproken. Zijn mededeling heeft mij
hogelijk verbaasd. Onze recreatiebe-
groting vertoont een negatief saldo
van meer dan een miljoen gulden.
Met andere woorden: er wordt meer
geld uitgegeven aan het toerisme
dan dat er op wordt verdiend.

U begrijpt waarschijnlijk al waar
ik naar toe wil. U en ik moeten via
allerlei belastingen dit tekort op de
een of andere manier bijpassen. Het
wordt tijd, dat we met z'n allen daar
eens tegen ageren. Als inwoner van
Zandvoort wens ik niet op te draai-

en, of het nou wel of geen financieel
wanbeleid van ons gemeentebestuur
is. Ik zie voorlopig maar één oplos-
sing. Gooi de Zandvoortselaan en de
Zeeweg dicht.

CCD-F375

speelduur 3 uur *minimale lichtsterkte

3 lux 'sluitertijd 1/50. 1 /4000 sekonde

*autofocus *autowitbalans *8x motor-

zoom *direkt aan te sluiten op elke tv

*incl. accessoire-pakket.

NUGRATISDRIEFAXROLLENI

Qristal fax
Q1000 "eenvoudig te bedienen *door

de automatische fax/telefoon-schakelaar

is er maar één telefoonlijn en toestel

nodig 'prachtige vormgeving

*in antracietgrijs en

wit leverbaar. 999.-
of 35.- per maand

Q2000 *als Q1000 met als extra moge-

lijkheden *5 vel automatische document
doorvoer

*1 6 grijstinten. 1199.-
of 40.- per maand

NU'GRATIS REGISSEURSSTOEL!

SSL 286-16/40 *AT PC in slimlme de-

sign *80286 microprocessor met klok-

snelheid 16 MHz *1 Mb RAM geheugen

en standaard geintegreerde VGA kaart

(compatible, EGA, CGA. MDA en Her-

cules). *3.S" diskdrive (1.44 Mb) *40 Mb
harde schijf (28 ms) 'compleet met

MS/DOS S.0 Nederlands 'aansluitingen

voor 2x serieel, lx parallel en 2 uitbrei-

dingsslots '1 01 AT style toetsenbord

*incl.14" VGA monochropm monitor.

of 60.- per maand

CD-aanbieding
The best of Kenny Rogers, Engelbert

Humperdinck, Freddy Fender en Fats

Domino. Per CD I2?s 2 voor

Sony Walkman
WM-EX33 'dubbel megabass

'auto reverse »A Q #
incl. hoofdtelefoon. Jg%g Jr&

Mors miniset
MRSA160 'programmeerbare

CD-speler 'tuner met FM en MG ont-

vangst 'vermogen 2x1 Watt *3-bands

equalizer 'inclusief boxen.

Dixons fotorolletjes
Nu per 2 voordeliger

100 ISO 24 opnamen 7.25 2 stuks I2.50

100 ISO 36 opnamen 8.75 2 stuks I6.50

Pentax compactcamera
90WR 'volautomatisch 'weerbestendig

'motorzoom objectief 'macro-instelling

'rode ogen reductie 'automatischeflitser

'automatische filminleg Jfc&&ff%
en filmtransport *LCD- ^B^»^aP HB

OI 30.- per maand
display

miNCLIOMERMKKEJW
,-s (frisbee, tasënzormrhèi):- #.;;?

fJ^iifW

Minolta compactcamera
Riva AF35 'volautomatisch 'exacte

scherpstelling 'met f35mm/4.5 lens

'ingebouwde zelfdenkende flitser 'DX-

filminstelhng en zelfontspanner 'een

complete camera
voor veel fotoplezier. &$W™

—v^v&ZZZZZ.^*

Effectieve |aarrente is gemiddeld 23 5% via Comfort Financieringen

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 13 |uni 1 992, zolang de voorraad strekt.

Prijs- en drukfouten voorbehouden *of de helft van de waarde m contanten je komt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9, 03240-4 1324. Amsterdam
Buitenveldertselaan I82, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830I95. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-70 1 449.
23
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Gevraagd:

WINKELMEISJE
Bakkerij Keur
Raadhuisplein 2. Tel. 12404.

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17

Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten

oven-, grill- en pasta-gerechten

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes

tot 20 personen.

Tevens om mee te nemen.

détt/i/fem
Groente en Fruit

Grote Krocht 25,
tel. 14404

PINKSTER . WEEKEND
Asperges eten,

Aart Veer niet vergeten

Asperges gratis geschild

DEKKERS
CROISSANTERIE

zoekt voor de
zomerperiode

vlotte verkoopsters
v.a. 16 jaar.

Inl. 02507-19762

I Zandvoorts Nieuwsblad
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agelijkse

oeding

s te vet
EET U waarmee u het
meeste vet naar binnen
krijgt? Tien tegen één

at u antwoordt: uit snacks en
ebak. Als u een liefhebber
ent van snacks of gebak zal

at wel waar zijn. Over de tota-

Ijje bevolking gezien worden er
iet zo veel of vaak snacks en
ebakjes gegeten. Toch wordt
r wel veel te veel vet geconsu-
eerd. De dagelijkse voeding
gewoon te vet, constateert

et Voorlichtingbureau voor
e Voeding.

Uit onderzoek is gebleken dat de
ederlandse voeding gemiddeld
ertig gram vet te veel bevat. De vier
elangrijkste groepen vetleveran-

•fliers zijn:

1) boter, margarine, halvarine,

ak- en braadvetten en oliën, hartige
.auzen
2) vlees, vleeswaren, gevogelte
3) melk, melkprodukten
4) kaas
Verzadigd vet is het slechtste vet

oor hart en bloedvaten. De vier

troepen zijn ook de grootste leve-

ranciers van verzadigde vetten. Dat
3 omt omdat we dagelijks deze voe-

. ingsmiddelen gebruiken. Het ge-

firuik van vet en zeker van verzadigd
let kan op verschillende manier be-
-erkt worden:
- minder gebruiken
- minder vette produkten gebrui-
en
- vervangen door onverzadigd vet
- vervangen door koolhydraten

als energie wel nodig is

Hoe komt dit nu uit per produkt-
jjroep?

A 1) boter, margarine, halvarine,
'lak- en braadvetten en oliën, hartige
lauzen: Broodbesmering kan niet
iomaar weggelaten worden. Deze
voedingsmiddelen zijn nodig voor
fevering van het in vet oplosbare vi-

tamine A. Er kan vaak wel wat min-
der gebruikt worden: vijf gram
smeersel per snee (een theelepel) is

ïuim voldoende.

LHet verdient meer aanbeveling de

t
inder vette produkten te gebrui-

ken: dus halvarine voor op het
nood. Daarnaast is het belangrijk
m produkten te gebruiken met on-
erzadigde vetten: dus halvarine

_net onverzadigde vetzuren (o.a. li-

^olzuur). Voor bakken en braden
B
aat de voorkeur uit naar margarine
net onverzadigde vetzuren; uiter-

aard kan slaolie, olijfolie of zonne-
bloemolie ook gebruikt worden voor
akken en braden.

2) vlees, vleeswaren, gevogelte:
et is mogelijk om gewoon geen
lees meer te eten. Dan moet wel de

i"oedmg aangepast worden. Makke-
jker is het om minder te gebruiken,
tegenwoordig is het gemiddelde
Jleesgebruik per dag honderdtwin-
g gram. Terwijl meer dan honderd
ram bij de warme maaltijd echt
iet hoeft. Kies bij voorkeur voor
ager vlees en magere vleeswaren,
oor minder vlees te gebruiken
rijgt u minder vet (calorieën) naar
imnen. Wie te zwaar is, kan hier-

door meteen wat afvallen.
Degene die meer energie nodig

leeft, moet in plaats van vlees of
leeswaren meer aardappelen of
ijst nemen. Meer brood met zoet
eleg, fruit, rauwkost of groente-
jpread is ook goed. Van aardappelen
n brood wordt u niet dik, wel van
ette jus en hartig beleg.

3) melk, melkprodukten: Over
et algemeen wordt in Nederland
el gekozen voor halfvolle melk.

Vreemd genoeg heeft men, als het
om toetjes gaat, blijkbaar voorkeur
|oor volle (vette) produkten (vla,

joghurt; roomijs). Chocolademelk
' s meestal volvet. Ook voor detoetjes
jn andere melkprodukten wordt ge-

adviseerd de halfvolle of magere
rodukten te nemen.

, 4) kaas: In Nederland, kaasland

f ij uitstek, wordt veel en vooral vol-
rcette kaas gegeten. Er kan hierbij
flink op verzadigd vet bezuinigd
gorden door 30+ of 40+ kaas te ne-
men. Bovendien is twintig gram
kaas per dag voldoende.

| De dagelijkse voeding is van be-
"ang bij de preventie van hart- en
aatziekten en het binnen de perken
ouden van het gewicht. Wie elke
ag bewust eet, houdt nog ruimte
ver voor een lekkere snack of ge-
takje af en toe.

èecept

Recept voor twee personen: Aard-
pelsalade met tuinkruiden.

|00 g stevige aardappelen of kriel-

rdappelen, stukje ui, 3 takjes pe-
ïrselie, 1 eetlepel olie, 3 eetlepels
jzijn, mespuntje mosterd, peper,
put, 6 sprietjes bieslook, 2 eetlepels
agere slasaus (5% olie) , 2 eetlepels
agere yoghurt
Schil de aardappelen, ontpit en
as ze. Kook de aardappelen in wei-
ig water in 25 minuten gaar. Snijd

ge ui heel fijn. Was de peterselie en
nip de takjes fijn. Maak de saus van
e olie, de azijn, de mosterd, de pe-
rselie, peper en zout. Snijd de war-
e aardappelen in plakken, schep

.e saus er door en laat hem afkoe-

,Jn. Was de bieslook en knip de
rietjes fijn. Meng de slasaus met

e yoghurt. Schep dit door de afge-
belde salade en strooi de bieslook
over.
Per portie: 980 kJ (230 kcal), 5 g
wit, 6 g vet, 41 g koolhydraten.

Menusuggestie: tomaat gevuld met
M^tage cheese, gebakken tartaar-

IJes, sperziebonen, aardappelsalade
et tuinkruiden.i

ij

il

i Voor vragen over voeding kunt u op werk-
9M?en van twaalf tot vier uur de voedingste-
J 'oon van het Voorlichtingsbureau voor de
K 'leding raadplegen: 070-351 08 10.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Luie zeezeilers gaan voor de bijl
HUISMAN BEVOER alle

wereldzeeën en is nog
altijd niet uitgekeken en

zeker niet uitgepraat over
zeilen. Elke reis is nieuw en
fascinerend en het weer geeft
altijd stof tot nadenken, zegt
hij.

door Evcrhard Hebly

We schrijven 2 april 1973. Een ze-

ventien meter lange tweemaster is

op de terugreis van Engeland naar
Nederland. Aan boord bevinden zich
zeventien passagiers. Die dag woedt
de zwaarste storm van de eeuw over
de Noordzee. Windkracht twaalf
wordt ruimschoots overschreden.
Contact met Radio Scheveningen is

niet meer mogelijk. „Je hebt dan
geen tijd om bang te zijn, maar op
zeker moment hebben we het ge-

woon aan het schip overgelaten,"
vertelt zeezeiler H. Huisman negen-
tien jaar later.

„We hadden in eerste instantie
een zeil laten staan, maar dat heb-
ben we met een broodmes kapotge-
sneden. Sinds die dag weet ik pas
goed dat je in dergelijke noodsitua-
ties alles moet laten zakken. Met een
goed schip kom je er dan altijd uit.

Een slecht getekend schip maakt
hele rare klappen. Later bleek dat er

op de wal meer consternatie ont-
staan was en dat men ons al had
afgeschreven. In de krant stonden al

berichten dat we zoek geraakt wa-
ren. Onder die zeventien mensen is

een speciale band ontstaan, daar
krijg je geen ruzie meer mee en de
meesten zijn vrienden voor het le-

ven geworden. De mooiste momen-

ten van het zeezeilen beleef je als je

na zwaar weer veilig in de haven
bent teruggekeerd."

Non-stop
Huisman is geen onbekende in de

wereld van het zeezeilen. Hij deed
mee aan vrijwel alle grote zeezeil-

evenementen, waaronder non-stop
van London naar Sydney en weer
terug en leerde van onder anderen
zeezeiler Dirk Nauta 'het vak'. Sinds
jaar en dag organiseert Huisman rei-

zen met The Great Escape PHYK en
Norseman PGKA. Dankzij het ge-

bruik van de juiste boten ging er nog
nooit wat mis. De afgelopen jaren

DE TUIN' IS een verzame-
ling van bloeiende een-
jarigen, vaste planten,

heesters en bomen. De bloe-
men komen tot hun recht bij

de gratie van de achtergrond.
Een zorgvuldige opbouw van
het plantmateriaal in hoog en
laag, fijn en grof en licht en
donker, gecombineerd met
een evenwichtige versprei-
ding van de bloeiwrjzen en -

tijden op het ritme van het
groenseizoen, levert een tuin
op die het hele jaar door iets

te bieden heeft.

door Bram Wolthoorn

Zo'n opbouw is niet gemakke-
lijk. Er zijn tuiniers die een heel
tuinleven lang • experimenteren
met allerlei planten en heestersom
tot zo'n evenwichtig geheel te ko-
men. Het kijken bij anderen, het
neuzen in boeken en het bezoeken
van allerlei bijzondere tuinen doet
het inzicht vergroten. Het zijn de
eigen ervaringen met de planten, in
combinatie met de mogelijkheden
die de eigen tuin aan ruimte en
klimatologische omstandigheden
biedt, die voor het uiteindelijke
ontwerp verantwoordelijk zijn.

Er zijn echter 'weetjes', die het
inrichten van een passende achter-
grond kunnen vereenvoudigen.
Een grote hoeveelheid bladgroen,
in welke vorm dan ook, vormt de
basis van de achtergrondbeplan-
ting. Om deze groenmassa interes-"

sant te maken, is een mix van blad-

'Weetjes' om achtergrond

in de tuin te beplanten

vormen aan te bevelen.
Met een paar planten met ex-

treem grote bladeren (Gunnera,
Schoenlappersplant, Bergeniapur-
purascens, groot hoefblad, Petasi-

tes hybridus, sierrabarber, Rheum
palmatum) wordt de achtergrond
snel gevuld. Een laagbüjvende,
fijnbladige beplanting, die ook nog
licht van kleur is, wordt aan de
voorzijde van de grootbladigen ge-

plant. Vrouwenmantel (Alchemüla
mollis) en varianten van de Hosta
voldoen hiertoe heel goed. Wel-'
haast lichtzinnig fris steekt deze
tussenlaag af tegen de statige,

grootbladige achtergrond. Boven-
dien vormt een dergelijke licht-

• De Hosta sie-

boldiana 'Ele-

gans' is een van
de mooiste cul-

tuurvariêteiten.

Deze Hosta, met
z'n prachtige ei-

ronde, fluwelen
blad, is heel ge-
schikt om ge-
plant te worden
in een ouder-
wetse zinken
emmer. Temid-
den van veel-
kleurig gevulde
terracotta pot-
ten vormt de
blauwgroen be-
bladerde duif-

grijze emmer
een prachtig
contrast

groene kruidlaag een verbinding
tussen de achtergrond en de zo-

mers gekleurde border.
Als de ruimte voor een uitgebrei-

de achtergrondbeplanting ont-
breekt, is er altijd nog wel plaats
voor een kleine verzameling Hos-
ta's, die door de eenvormigheid
van blad en kleur een optisch rust-
punt vormen. Een paar hosta's
crispvla's (witgerand, donkergroen
blad) , gecombineerd met een enke-
ling van de fraaiste aller Hosta's,
de siéboldiana 'Elegans' (groot,

blauwgroen blad) zijn daartoe al

ruim voldoende. Bloeien doen de
Hosta's met lila trompetvormige
bloemtrosjes in de zomer.

begeleidde hij duizenden mensen tij-

dens hun eerste voorzichtige ken-
nismaking met het zeezeilen.
Volgens Huisman, afkomstig uit

Drente maar nu woonachtig in Nieu-
wendam, is het ook het meest 'pien-

ter' om, alvorens zelfstandig het rui-

me sop te kiezen, eerst maar eens
via een georganiseerde reis de kat
uit de boom te kijken.
„Iedereen die wil, kan zo de haven

uitvaren en er zijn er velen die zich
heel goed voorbereiden. Maar vaak
blijkt het na de eerste reis dan toch
erg tegen te val-

len. Dan zijn ze
te overmoedig ri
geweest of wor- öOmTYlige
den ze zeeziek, 7
wat ze niet ver- SCh&'ïïie'Yl
wacht hadden. • 7

Want ja, je moet ZQ£Z%QK
er wel tegen kun-
nen. Een zeezei-

• Zeezeiler
Huisman: 'De
mooiste momen-
ten van het zee-
zeilen beleef je
als je na zwaar
weer veilig in de
haven bent te-

ruggekeerd'
Foto Bram de Hollander

vaardij zat. Ongelofelijk. Als je niet
alert bent en de weersbenchten niet

goed inschat, word je er door over-

vallen en heb je geen tijd meer om je
zeilen te laten zakken. Maar met een
goed schip overleef je, mits de zeilen

naar beneden zijn."

Ier moet kunnen incasseren. Als je
zelf op stap gaat, moet je behoorlijk
kunnen navigeren. Dat is dankzij de
radiocommunicatie wel een stuk ge-

makkelijker dan in het verleden. Je
zorgen zijn hierdoor veel minder.
Maar het weer blijft hetzelfde, daar
verander je niets aan."

Onoplettendheid
Dat de zorgen minder worden, wil

niet zeggen dat je zorgeloos mag
worden op zee. Bij meerdaagse rei-

zen moetje alert blijven. „De zeezei-

ler die lui -is, gaat voor de bijl. Als je
bijvoorbeeld ziet dat er eigenlijk een
ander zeil moet worden opgezet,
maar het vervolgens niet doet omdat
je er geen zin in hebt, ben je fout
bezig. Als ik weer eens verhalen
hoor dat er iemand overboord is ge-

slagen omdat de boot gijpte, denk ik
weleens bij mezelf. Vaak is dat te

wijten aan onoplettendheid van de
roerganger. Een roerganger moet al-

leen sturen en niet zitten kletsen
met andere passagiers."

„Als je lang op zee zit, heb je de
neiging te verslappen, bijvoorbeeld
ten aanzien van de weersomstandig-
heden. In de Bermuda Driehoek kan
het weer in tien seconden omslaan
van windstilte in windkracht twaalf,

of de regen valt er in zulke bakken
neer dat de zee helemaal glad is. Ik
heb dat verschillende keren meege-
maakt, ook toen ik nog op de koop-

Zeeziekte
Zeeziekte is het eerste dat je als

zeezeiler moet overwinnen. Huis-
man merkt wel dat het steeds min-
der vaak voor komt. „Ik denk dat

het komt omdat
men zich beter

nnn nnn onnrt
voorbereidt en

YYïGilS&Yl uitgeruster aan
• 7 _-.- de reis begint.

XICll Olïl En ze hebben te-

1 • • genwoordig na-

Z6 XIJio tuurlijk allerlei

_^_^______ pillen en plaatjes"•mmm~—mmm"-™«™ achter hun oor;
ze zeggen dat het helpt. Ik merk nog
weleens dat sommigen, vooral vrou-
wen, zich schamen om zeeziek te
worden. Dan kotsen ze haast van
angst. Maar na een week heeft nie-

mand er nog last van. Sommigen
met zeeziekte willen nog weleens
een beetje katterig zijn, maar de
sfeer komt altijd goed."
„Ik kan me mijn eigen eerste zee-

reis op de koopvaardij nog herinne-
ren. Aan mijn moeder schreef ik
toen: als dit varen is, ben ik snel
weer thuis. Dat is al heel wat jaren
geleden en ik kan me niet voorstel-
len dat ik ooit met varen zal stoppen.
Of het nu op zee of op binnenwate-
ren is. Het maakt me ook niet uit of
het slecht weer of goed weer is. Daar
kun je toch niets aan veranderen."

weèk25

KecLicticidres ATV. Weekmedia,
postbus 2104, 1(100 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)

Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving- Paul I5usse

Luxe schepen
Wie zich graag wentelt in nos-

talgie, moet deze zomer het Ma-
ritiem Museum in Rotterdam
bezoeken. Dat toont fraaie mo-
dellen van passagiersschepen
die een halve eeuw geleden nog
naar Noord-Amerika of Neder-

lands-Indië vertrokken. Insulin-
de, Statendam, Willem Ruys, al-

leen die namen al. Voor de ten-

toonstelling werd een luxe
slaaphut nagebouwd en voorts
zijn fraaie foto's van scheepsin-
terieurs en dito reclamemateri-
aal te zien (Museum: tel. 010-

413.2680).

Voor de ware liefhebber is een
boek boordevol foto's van
scheepsinterieurs verschenen:
'Vergane bootglorie herleefd'.

Er staat weinig tekst in, maar
dat komt omdat het een vervolg
is op een eerdere uitgave 'Indiè

Bootreisherinneringen 1920-

1940'. (History Book, ISBN 90-

800783-2-8).

Fiets aan de muur
Een fiets die een poosje niet

wordt gebruikt, is vaak een 'sta-

in-de-weg'. Bij de firma Half-

ords is nu een stalen draagarm
te koop die de fiets veilig aan de
muur stalt.

De verticale steun van de
draagarm wordt met twee flinke

schroeven aan de muur beves-
tigd. Buiten werking staat de
arm recht omhoog. In gebruik
is hij neergeklapt en uitgescho-
ven. Aan het eind zit een schar-
nierklem met een gemakkelijke
snelsluiting. De fiets wordt aan
een zadelpen of bovenhuis vast-

gezet. De binnenkant van de
klem heeft een rubber bekle-
ding die lakbeschadigingen
voorkomt. De afstand tot de
muur is instelbaar tussen de
dertig en vijftig centimer.

De draagarm Is te koop voor ƒ 79,-

Utrecht kent alleraardigste plekjes
DE VW-brochure: 'Een vei-

lige stad in centraal Ne-
derland.' De twee studen-

ten uit Brabant op het terras
tegen elkaar: „Iedereen heeft
hier twee sloten op zijn flets.

Hoeveel heb jij er? Een dikke
of een dunne? Die dunne heb
je zo open."
De lofzangen die een WV-kantoor

altijd afsteekt over de eigen stad of
streek zijn nagenoeg bekend. De
werkelijkheid is vrijwel altijd min-
der rooskleurig. VW-brochures
reppen niet over hondepoep, auto-
blik en andersoortig vuil, vandalis-

me of opgebroken straten. VW-bro-
chures spreken ons van uniek, brui-
send, geen stad ter wereld, onnavolg-
baar, prachtige vergezichten en
oude stadsgezichten.
Utrecht vormt hierop geen uitzon-

dering. Laten we het zo zeggen: de
VW heeft ten dele gelijk. Zeker als

ze zegt dat Utrecht een unieke stad
is met een rijke historie. Wat dit

betreft is er veel te zien en een dagje
Utrecht is, zeker bij mooi weer, al-

leszins uit te houden. De stad is van
een maat die te overzien valt, beklim
de 112 meter hoge Domtoren maar,
en heeft zo haar charmes.

Kerkenkruis
In cultureel opzicht komt u er vol-

ledig aan uw trekken. Utrecht is van-
ouds het kerkelijk centrum van het
land. Behalve Domstad wordt ze
ook. wel Kerkenstad genoemd.
Utrecht is namelijk een van de zeer
weinige steden in Nederland waar
ooit een zogenaamd 'Kerkenkruis'
tot stand kwam. Vijf kerken werden
hierbij in een kruis ten opzichte van
elkaar gebouwd. De Domkerk was,
natuurlijk, het middelpunt.
De stad is gebouwd rond het Dom-

plein, dat door een speling van het
noodlot ontstond. Tijdens een or-

kaan in 1674 stortte het gedeelte van
de Domkerk tussen de toren en de
huidige kerk in.'Het puin werd, naar
verluidt, pas honderdvijftig jaar la-

ter geruimd. Er restte niets dan een
Domplein. Wie snel kennis wil ma-
ken met Utrecht en over een goede

conditie beschikt, kan het beste de
465 treden van de Domtoren beklim-
men. Uitrusten kan na afloop in de
naastgelegen Pandhof of in de Flo-
ra's Hof. De eerstgenoemde wordt
graag gebruikt door studenten om
nog even de studiestof in alle rust
door te nemen.
Dit alles vlakbij de Buurkerk, een

oude parochiekerk voor het 'gewone
volk'. De naastgelegen Domkerk
was voor het 'chique' kerkvolk. Te-
genwoordig is in de Buurkerk het
Nationaal Museum van Speelklok
tot Pierement gevestigd.

Grachten en werven
En ook Utrecht laat, evenals on-

der andere Alkmaar en Haarlem,
graag weten dat haar inwoners in de
zestiende eeuw een felle strijd voer-
den tegen de Spanjaarden die gele-

gerd waren in het vroegere kasteel
Vredenburg. Twee kanonskogels
zijn nog zichtbaar in de westelijke
muur van de Buurkerk. Alsof ze er

ingeschoten zijn. De vooral onder
studenten meest geliefde attracties

zijn de grachten en werven, die net
zo karakteristiek voor Utrecht zijn

als de Dom. Er zullen weinig steden
zijn met dergelijke voetgangerska-
den langs de grachten. Eeuwen gele-

den werden ze aangelegd om toe-

gang te geven tot de kelders onder de
grachtepanden. Bij mooi weer zijn

ze nu ingericht als terrasjes waar
het, gevrijwaard van auto's en fiet-

sen, riant vertoeven is.

Een mooi stuk historie vindt u
aan de Oudegracht bij Het Huys Ou-
daen, dat omstreeks 1320 gebouwd
werd. Dit was zelfs ooit het eerste
bejaardentehuis van Nederland. Te-
genwoordig doet het dienst als res-

taurant, proeflokaal, bierbrouwerij
en theater. Ga maar even zitten voor
een wit of helder pils van de Utrecht-
se Stoombierbrouwerij. U heeft er
uitzicht op de kade van de rond-
vaartboten en op Drakenborch, zo'n
beetje het oudste woonhuis van
Utrecht en dat rond 1280 gebouwd

• Op een terras-

je aan de Oude
Gracht is het
goed toeven

moet zijn.

Wat betreft de historie zijn de su-

perlatieven van de VVV geen loze

kreten. De binnenstad heeft aller-

aardigste plekjes en echt mooie ge-

vels. Zoals die van de Krakeling aan
de Achter Sint Pieter. De excentrie-

ke jonkheer Everard Meyster liet

zijn huis verfraaien met diverse
markante details, zoals een palm-
boom op de toegangsdeur.
Oud en nieuw gaan in Utrecht

hand-in-hand. Muziekcentrum Vre-

denburg in Hoog Catharijne is ge-

bouwd op de ruines van het oude
Kasteel Vredenburg. Het is de toe-

gangsweg tot het grootste overdekte
winkelcentrum van Nederland en
tot het station waar dagelijks zes-

tienhonderd treinen aankomen en
vertrekken. Een dagje Utrecht met
de trein is dus geen punt.

E.H.

Utrecht is de derde stad die beschreven
wordt In onze korte serie van steden die in de
buurt liggen en zich goed lenen voor een kort
toeristisch bezoek. Eerder werden bezocht:
Den Haag en Alkmaar.

Kruiswoordpuzzel

9
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mit'io-.uKcrtt'iitit's voor «nikfiwiian en partirulier kunnen
uüiHeu g<vct ovc! I of 2 kolommen breedte in diwrse

ldllMglOOlkMI.

I'ailietiljeren \erw ij/en wij naar de speeiale bon op (ie

pagina ..MICIÏO'S". «•

I'laatsirt^ i*, mogelijk in de volgende editie:

/.•\NDV0ülïTS NIKIIWSUUD ƒ <U2 pei millimetei.

Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.

U kimt uu lekst lelefoniM-lio nuffen: 02507-17166 of

a!ge\en//end(*ii «wn:

•k Zandwmrls Nieuwsblad, (ïnsthirisplein 12,

201-2 JM Zandvoort:

* Weekmedia Uilliuorn, Stationsstraat 70.

1'oMbus 22113. 1420 AK Uithoorn.

Plaatsing is ook mogelijk in de \olgende cunibiiialie:

'/.. Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelveen*. Weekblad, Uit-

lioonise Courant.De loonde Vener, Aalsmeerder Cou-

rant, alle edities. \m\ liet Amsterdams. Stadsblad, De
Nieuwe Weesper. f 6.67 per millimeter.

Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.

* Informatie over on/e overige aantrekkelijke adver-

tentieeombinaties in de Micro's /ijn op aanvraag op

o n/e kantoren verkrijgbaar,

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in

rekening gebracht, alsmede j 6.00 adm. kosten.

* Hij plaatsing in de Micro's wolden geen bewijsiium-

niers verstuurd, Op verzoek wordt aan adverteerders

buiten het verspreidingsgebied een krant verstuurd.

Hiervoor wordt ƒ 4.00 in rekening gebiaeht.

U kunt de leksl van uw Mieio-adiertentiecomlmiatie 7,

telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is met \ooi bezorgklachten) of /enden aan:

Micro's Weekmedia
Pobtlms 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

I.v.m. feestdagen afwijkende sluittijden

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr, met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

Horecapersoneel
gevraagd

Gevr.: SNACKVERKOPER/
keukenhulp en schoonmaker.
Inl 02507-15780, bellen tus-

sen 16 en 22 uur.

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

Divers personeel
gevraagd

Gevr. voor direct- KAMER-
MEISJE + 3 uur per ochtend.
Tel.: 02507-18766.

SUNRISE FASHION Halte-

straat 40, zoekt PERSONEEL.
Tel. 02507-13253.

• Zie de colofon voor opga-

ve van uw rubieksadvertentie.

Winkelpersoneel gevraagd

PART-TIME MEDEWERKSTER
ter aanvulling van ons team, voor 2 a 3 dagen per week.

FOTO BOOMGAARD, Grote Krocht 26, Zandvoort.
Tel. 02507-13529.

Gevr. VAKANTIE-MEDEWER-
KERS in juli-aug.-sept. Kas-
sières/verkoopsters/vullers.

Vanaf 16 jaar. ALBERT HEIJN
Zandvoort. Tel. 02507-12657.

GEZOCHT:
Voor div. afdelingen: Vakan-
tiewerkers in juli-aug.-sept.

Vanaf 16 jaar. ALBERT HEIJN
Zandvoort. Tel. 02507-12657.

Verloren en
gevonden

• Gevonden Omg. Ooster-
park: Str.vlag, 4 mtr, rood-wit-

blauw, ontvreemd nacht van
30/31 mei. Inf. 02507-18608.

• Gevonden: sleutel Ford op
31 mei op de busweg, tel.:

02507-18363.

Oproepen
Mededelingen

* 19 juni, 20.15 uur, Muziek-
avond Ned. Herv. Kerk, Toon-
kunstkoor Zandvoort, m.m.v,
Franciscuskoor en solisten.

Alg.l. Frans Bleekemolen.

• AB v.d. MOOLEN, 9 juni 70
jaar, gefeliciteerd. Jeanette.

• AB vd MOOLEN, 9 juni 70
jaar, gefeliciteerd, Pim.

• AB v.d. MOOLEN, 9 juni 70
jaar, gefeliciteerd. Jan.

• AB v.d. MOOLEN, 9 juni 70
jaar, gefeliciteerd, Huub.

• AB v.d. MOOLEN wordt 50
jaar, gefeliciteerd, Miep.

* AB v.d. MOOLEN wordt 50
jaar, gefeliciteerd, Bram.

• Dankzij ons, houdt die

OUDE SCHAVUIT het al bijna

40 jaar met haar uit.

Teddy, Uncas, Droef, Paco,
Knakker, Billy, Viliep, Tmy.

* De Bruidsdagen
zijn begonnen voor

STROPIE & BUTTERBIG

* De NACHT van de KRAAK,
5 juni 22.00 uur tot 6 juni 07.00
uur. Inschrijven tot ƒ 10 per
kpl. Tel.: 14085 of 19652.

• EDWARD GEERTS- van
harte gefeliciteerd met je

schaakprestaties. Je Fans!!

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

• Het is niet van kurk: maar
wel mooi: het nieuwe behang
van oma Burk.

* Hieper de piep hoera!

Mijn vrouwtje wordt Sara
Wickey

* Hoera! Rob en üda zijn 25
jaar getrouwd!! Van harte ge-
feliciteerd. Raymond en Sas-
kia, Maurice en Wilma, André.

* Lieve Henk, na een half

jaar samenwonen alleen nog
maar gelukkiger, veel liefs

Patricia.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

OEll/E makelaars o.g. LIJ

Tel. 02507-12614 NVM

ZOEK DE MISLUKTE

MiCRO
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een

briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en

woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere -week worden e.r 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

P. J. Visser - Amsterdam
A. Wisman - Amsterdam
J. G. Bisenberger - Zandvoort
M. Goudsmit - Abcoude

cumco
een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160

Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398

Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125

Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4

Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Hoofddorp, Kruisweg 1061

• Lieve (O)ma & (O)pa
Vandaag over een half jaar

zijn jullie 45 jaar een paar.

Hoera! Ab, Lies,

Carola, Jessica.

* Morgen is het feest, want
dan is Sara bij DINIE langs

geweest. Lies en Ruud.

• ,,Oma is morgen jarig.

Ze wordt 50!

Oud hè?!"

Gefeliciteerd en een knuffel

van Fonzie & Nickey.

• ONS MOEKE wordt 50 jaar!

Gefeliciteerd!

Petra, Johan, Peter, Brigitte

* Raymond, Saskia, Maurice,

Wilma en André,

feliciteren ROB & LIDA met
hun 25 jarige huwelijk! Op
naar een overgetelijk feest!!

* SARA morgen merk je het

wel, dan trekt ABRAHAM aan
de bel.

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave \

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur, v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 J.M Zandvoort

door onduidelijk handschrift.

an redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk vrijdag tot

16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag

14.00 uur.

I^M^DËFEEStDMEN^JCDE^^NtEVERTIJDEN GEWIJZIGD;

• VOOR DINIE is niets te dol

en morgen toch vijf kruisjes

vol. Sandra en Erwin

Voor onze MOOI OPGE-
MAAKTE SCHALEN hoeft u

zelf geen boodschappen
meer in huis te halen.

BROODJE BURGER
Schoofstraat 4.

Tel. 02507-18789.

Videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b

tel. 02507-12070

Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.

v
-

; .. Altijd de nieuwste
.

prèmiérefilms, tevens
veruit de grootste

keuze .in Zandvoort..

Verhuur van
mövïeboxen.

Corn. Slegersstraat 2b

.

Zandvoort .

.Tel. 02507-12070

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Kunst en antiek

VEILINGGEBOUW AMSTEL-
VEEN, heden inbreng voor
veiling 15 en 16 juni. Frans
Halslaan 33. Telefoon:

020-6473004, ma. gesl.

Radio/tv/video

10-40% plankkorting: Sony
HK, Yamaha, CEC, Magnat,
Audioart, Infinity, JBL etc.

CARIDAX HIFI, Adm. de Ruy-
terw. 131, Asd. 020-6837362

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

• Aangeboden voor liefheb-

ber Kenwood tuner + cass.
deck ƒ 100. 02507-18363.

• T.k. 2 Sansui speakers 40
w., 2-weg, ƒ 50,00 + kinderw.

blr. ƒ 50,00. Tel.: 02507-18363.

• T.k. Technics verst. SU
8044 (2x 60 watt); tuner St

8044; cass.deck M33, kleur

zwart, i.p.st., alles in één koop
ƒ250. Tel.: 02507-19827.

PARKET
Super voordelig. Massief
eiken. O.a. p/m 2 (14 mm)|
ƒ38,50. Tel.: 020-6733744
na 18.00 u. Uisl. zaterd.

geopend. Oldengaarde 19

1

(Buitenv.).

• T.k. Box (wit) met 2 boxkle-

den (stof en plastic), boxgym,
ativitycentre en babyspeel-

goed, ƒ125. 02507-19827.

; Betamax
films te koop

Videotheek

Dombo
Corn. Slegersstraat 2b

tel. 02507-12070

• T.k. GASKACHEL in goede
st. ƒ50. Tel.: 02507-30838.

* T.k. keukenblok ƒ 100, koel-

kast ƒ50, "Bolle", jaren 60
ƒ150. Tel.: 02507-19606.

* T.k. z.g.a.n. electr. Boiler 80
liter ƒ 125. Tel.: 02507-30838.

T.k. Zwaar grenen babyka-
mer, 5 delig, i.z.g.st. (welco-

me)
Tel.

, Aalsmeer, als nieuw.

02507-17742.

T.k.a. grijs bankstel, 3 en 2

zits, witgnjs wandmeubel +
tafel, ook witgrijs.

Vraagpr./ 1500, 02507-18038.

Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22
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Autorubnek SHOWROOM verschiet elke week m olie

edities van Weekmedia t.w. : Amsterdams Stadsblad,

Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en

bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en he' Witte Weekblad (uitgave

Van Groémgenl.
De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Hel Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Algeven kan ook: Het Parool, Wibautslraal 131

Amsterdam.

Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakanioren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die

vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-pri|s met vignet ƒ 6,34

Alle prezen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

BMW
BMW 316 1 .8, 4-'82, getint glas

stof. bekl., ƒ 2950. Expocar Tra-

ding 020-6153933/6692610.

BMW 318i, bj. '87, 107.000 km.
champ. kleur, zeer mooi/veel

extra's: w.o. lichtmet. velgen,

alarm, deurlock, met necam
LPG-mstall. ƒ 13.500. Tel.

02503-28136.

Buick

SKYLARK, '87, zuinige, schitte-

rende 4 cyl. van part., alle op-

ties, wit, i.z.g.s. ƒ19.000.

020-6453957 of 6464035.

• De advertentie-afdeling be-

houdt zich het recht voor ad-

vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige-

ren. (Art. 16 regelen voor het

advertentiewezen).

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen f uil size, S 10, Blazers;

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

full size Blazers 1992, grijs en geel kenteken.

Tevens luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Volledige garantie, service en onderhoud.

levens importeur van STARCRAFT:
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.

Citroen

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*
C.AX11TRE5drs5-88/10.750
C. AX 11 RE 9-87 ƒ 9.700

C. BX TGD Break4-89 ƒ 23.750

C. BX1.6RE 6-89/19.900
C. BX Diesel 5-80/27.500
C. BX Leader 2-86 ƒ 7.450

C. BX1.9TZI 2/91/29.500
Renault 5 SL 6-88/11.750
Rat Uno Lido 2-89 ƒ 12.950

Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600

Fiat Panda Jolly 6/88 ƒ 8.950

Peugeot 309 All. 2-87 ƒ 12.500

Peugeot 505 Com.D90 ƒ 24.500

Peugeot 205 XS 2/88 ƒ 15.950

Peugeot 205 Acc.6/88 ƒ 13.750

Lancia Thema V61-87 ƒ 17.500

Seat Malaga D 12/89/11.950
Subaru 1.6 DL 6/87 ƒ 7.950

3-12 maanden garantie

'Vraag onze voorwaarden

Vele fmanc. mogelijkheden

OTO-ICI CITROEN
Hogeweyselaan 21

WEESP
02940-16661

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

pnjz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX 11 Spirit, 4/89 ...ƒ12.750

AX 11 TE, 12/90 .... ƒ 14.000

AX 11 TE, 12/90 .... ƒ 13.750

AX 11 TGE, 0/90 ....ƒ 14.950

AX11 E, 6/89 ƒ11.950
AX11 TGE, 9/89 ....ƒ 13.450

AX 11 TRE, 5/88 ....ƒ11.900
AX 14 TRS, 9/91 ....f 19.500

AX 14 GT Chic, 3/91 ƒ21.750
AX 14 GT inj., 6/89 . .ƒ15.750
AX Image 5d,0/90 . . .ƒ 15.400

AX Mistral, 0/90 ƒ 13.750

BX 14 TE, 10/90 ....ƒ15.500
BX 14, 10/89 ƒ 14.900

BX 16 RE, 5/89 ƒ16.500
BX 16 TRI, 0/86 ƒ11.500
BX 19 D, 8/89 ƒ14.900
BX 19TRD, 0/89 ....ƒ18.500
BX 19TRD, 1/88 ....ƒ14.750

BX 19TZI, 10/90 ....ƒ21.500

BX Turbo D, 0/89 ...ƒ21.750
BX 19TZI, 10/90 ....ƒ21.500
BX Turbo Break, 0/89/23.950
ZX Reflex D, 2/92 ...ƒ27.500

T.k. Citroen C15E mrt. 1990,

kleur wit, benzine, 36.000 km.

Vr.pr. ƒ9500. Tel. 02990-

46938/60379.

T.k. CITROEN VISA D 1985,

APK 11-'92, ƒ4000. Tel.

020-6891165 of 6655524.

TREKHAAK incl. montage voor

uw Citroen BX, ƒ 325, incl. btw.

De Citroenspecialist

René Spaan, Visserspad 11

Krommenie, tel. 075-281193

Vanaf ƒ 85 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

specialist in Zaanstad.
Garage Rene Spaan, tel.

075-281193/353788.

BX 10-'85, Ferrari rood, LPG,
i.z.g.st., ƒ4750 Expocar Tra-

ding 020-6153933/6692610.

Citroen GSA Break (station) '82

met APK, rijdt prima, ƒ1500.
Tel.: 020-6365662.

Citroen occasions. Keuze uit

50 stuks, alle types.

Visa Garage, Houtmankade
37, A'dam. Tel. 020-6278410.

Citroen Visa II Super, 4 cil., '81,

APK 1-'93, ƒ 1500.

Tel.: 020-6842069.

Adverteren in

„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Ford



PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm (lat

square, in-line.quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en

nfstandbediening. Adv/2075.-

u ^1295.-« 70 CM TELETEKST
jftj

Nederlandse Philips garant

IS^ 1245.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

M1195.-
^ PHILIPS 55 CM KTVm STEREO TELETEKSTm 1145.-

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

h*M095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

845.-
37 CM AFSTANDBED.m 375.-
37 CM KLEUREN-TV
nH 385."

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening. Adviesprijs"2550.-

^1799.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST.

1449.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1349.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1099.-
SONY 48 CM KVM19
LUXE TELETEKST

EÏEr 999."
SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST

U5M 849

....STONA70CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviesprijs

-2275.-

«1498.-
f% BLAUPUNKT70CM

STEREO TELETEKST

1398.-
BLAUPUNKT55CM
STEREO TELETEKST

^1248.-
GRUN DIG 63 CM TXT

^1198.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

IM1078.-
GRUNDIG 51 CM TXTm 778.-
ARISTONA 51 CM

Ui 698.-
BLAUPUNKT STUNTm 598.-
GRUN DIG P37-440

H§ 498.-

SONY CAMCORDER
F450; Topper 1 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autolocus. afstandbe-

diend, var. sluitertijd. '2550.-

\llAAGs
SONY CAMCORDER
F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,

autofocus. Adviesprijs '2220.-

IM1579.
3NY CAMCORDER
50; Kompakt, autolocus. In-

accessoires. Adv.'2220.-

P1279.-

TOPMERK CAMCORDER
E 1 0; 8 mm systeem, 4 lux,

6 x zoom. HiFi stereo. '2799.-

GRUNDIG 63 CM TELETEKST KLEUREN-TV
Type T63-340; 63cm Full Square beeldbuis, 49 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, infrarood afstandbediening, teletekst, CTI

schakeling (waardoor messcherpe kleurscheiding), euro-av en camcorder

aansluiting. Adviesprijs*1759,-
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JVC HI-FI STEEREO
3 KOPPEN VIDEORECORDER
HRD830; PERFEKTE HQ-BEELD- EN
HIFI GELUIDSKWALITEIT! .

Super stilstaand beeld en Slow-Motion,
verborgen Jog en Shuttlefunctie, Audiomix,

resttijdaanduiding, snellaadsysteem, veel

autom. functies en montage mogelijkheden.

Timer: 8 program. /1 jaar vooruit. Afstand-
bediening met LCD-display. Adviesprijs*"! 649.-

Ui 1649.

1

SONY CAMCORDER
TR45W; Handycam Hi-Fi

6 x zoom, autofocus. '2220.

IIM469.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Qualitv

8 timers. Hi-Fi stereo. '1

979^
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570; VHS-HQ, stereo, 8 uur

longplay, 5 koppen. '1899m 999.-
JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-

1^1079.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-

1199.-
PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1 894.-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombina-

tie. Koel ruimte op "oog-

hoogte". Adviesprijs'979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

PHILIPS /WHIRLPOOLW 879.-

M 779.-

MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/VP 949.-

PK j-StSlff*ï5S|ïS^*^Sn » 280 UTER 2-DEURS

•serviceinbegrep
•

1349.-
SONY VHS-HQ VIDEO
SLV615;VHS-HQ,4koppen,
8 uur, jog-shuttle, ab. '1 990.-

^1399

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST. '1 549.-

799.
GRUNDIG VHS VIDEO
VS700 ; LCD-afstandbed. ' 1 239.-

649.-
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ; HQ.afst.bed. Adv/1 095.-

569.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening.'1295.-m 729.-
PHILIPS VHS VIDEO
6290; Afstandbediend,'1 1 95.-

539.-
STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening

S-449.-

JVC VHS-HQ VIDEO\i
Van de uitvinders! '1099.-

HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. '999.-m 649.-
HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ,3koppen.'1299.-m 749.'
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0; afstandbediend. '1.1 1 0.-m 659.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed.+leespen. '1445.-

729.-
BLAUPUNKT VIDEO*
RTV635; VHS-HQ, 4 koppen,

8uur. LCD-afstandbed. ' 1 695.-m 849.-
PANASONIC VIDEO
NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed.+leespen '11 57.-

779.

BETER & GOEDKOPER
AKAI VHS-HQ
VIDEO
VSF200,intelligentHQ

ELECTROLUX
KOELBOX
RC1 65, 37 liter

579,-

379,-

kom-

pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs *848.

445.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren korrlbikast. Adv/899.-m 495.-
ZANUSSI 2-DEURSm 595.-
PHILIPS / WHIRLPOOL

WE 645--
BAUKNECHT 2304m 745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260

liter inhoud. Adviesprijs"11 99.-

SIEMENS KS2648

895.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering metformica bo-

venblad. Officiële garantie.

255.-
<OELKAST
5 liter. 2-sterren.

345.-

145 LTR. KOELKAST
Coolr.raft 145 liter. 2-sterren.

PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

395.-
ZANUSS1 140 LITER

455.-m
BOSCH KTF1540J

ül^ 555.
PHILIPS 160 LITER

Eü§ 525.
ELECTROLUX
CAMPING COOLERm 225.'

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs/595.-

348.-
INDESIT 120 LITER

428.

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W1 200WDOJ ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/min.,

rvs trommel EN kuip. *1399.

949.
1000 TOEREN LUXE
Nederla nds topmerk. '1199.-

dÊr 899.-
HOLL 1000 TOEREN ,

799.-
ZANUSSI WASAUTOM,

eSÊt 629.-
STUNT! 550 TOEREN

599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs/799.-m 499.-

ELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs '2199.-

SIEMENS W.M3380
1000toeren.Adviesprijs"1878.-

1365.-
WASDROOG KOMBINAT1E
PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1485.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van

deze AEG/BCC stuntaanbie-

ding? Adviesprijs '1549.-

1145.-
PHILIPS 800 TOEREN

895.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's , 1 2 couverts en

geruisarm: Adviesprijs'1099.-m 699.
BAUKNECHT VW 3PRm 799.-
BOSCH VWPS21 00m 829.-
MIELE VWG521mm9

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

219.-
SAMSUNG RE570m 249.-
SHARP MAGNETRON

289.
MOULINEX FM1115

299
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. "769.-m 349,
MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT
24 liter, 850 Watt vermogen en

draaiplateau. Adviesprijs'989.-

499.
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Adviesprijs'899.-

549,
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-'lucht oven + grillm 599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750 Watt +'draaiplateau.

699.-

BAUKNECHT WA6500m 795.-
h '» w »-

V

KOOP ZONDER
RISICO

\arc soeelt reeds 23 jaar op

fe
C
kere

P
n verkoopt uitsluitend

arote omzet Ook omd_at

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. "1495.-

899.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviesprijs/1 375.-

999.-
1000 TOEREN RVS BL

WÊ 1199.
'VVASAUJONIATEN

5 JAM.,..

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649

369.-
RVS REVERSEREND

499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

599.-v.a.'

PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv/665.-

498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.-

648.
STUNT !! VRIESKIST!!

H§ 378.-

PHILIPS / WHIRLPOOL

eËt 699.-
CONDENSDROGER

899.-
SIEMENS CONDENS

MIELE DROGER

1199.-
MERKCENTRIFUGE

169.-

Sêc-^r men nog Cid voor

u heeft!

^ xooeëë

INDESIT
FORNUIS
Type K5400; Adviesprijs"799.-m 548.
ETNA FORNUIS 14.00

598.-
INDESIT G/E FORNUIS
K5406; Gas-elektro. *1 049.-m 698,
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 OIV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set . Adviesprijs'1425.-

\Èm 898. a

ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234/275. Adv/1445.-

1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hëte-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs'1 735.-

1398.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

PELGRIM WASEMKAP
WA16; Adv iesp lijs "245.-m 128.-

ZESTIEN ELEKTRO-SyPERS IN DE RANDSTADJÖffiART ZESTIEN ELEKTRO-SliP
.,

-' v .
*,-r*,w /'!" - HAARLEM IBEVERWIJK I AMSTERDAM AM

Nu uw favoneto aankoop vanaf ƒ 30, - por maand. Winkelcentrum Schalkwijk Winkelcentrum De Beverhof BADHOEVEDORPUw aanvraafl-folder ligt klaar in onze winkels. Rivièradreef 37 Beverhof 16 (alleen witgoed) I HILVERSUM
|

3-SUPERS IN DE RANDSTAD : .;:
. BSSE^iaiak,—

, —
, i J zaterdag .............9 tot 5 uur.KOOPAVOND:

AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETERl/VOUDE I «Adviesprijs sjechts referentie I Badhoèvedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
BADHOEVEDORP I LEIDSCHENDAM I zoals aangegeven door officiële IMaarssenbroek vrijdag 7 tot 9 uur

HILVERSUM I MAARSENBROEK | importeur of fabrikant | overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Om vernielingen te voorkomen

Politie begeleidt

cafébezoekers
ZANDVOORT - De politie had
het afgelopen Pinksterweek-
end de handen vol aan het op-
lossen van diefstallen, het weg-
jagen van wildkampeerders en
- na sluitingstijd - het begelei-
den van grote groepen cafébe-
zoekers. De vaste kampeer-
ders op het strand klagen over
nachtelijke overlast van toeris-

ten.

Vier gestolen auto's, drie gestolen
motoren, twaalf diefstallen uit voer-
tuigen, diverse vernielingen in het
centrum en enkele aanhoudingen.
Dat is voor de Zandvoortse politie de
balans van het afgelopen Pinkster-
weekend. Daarnaast werden nog
eens tientallen wielklemmen ge-

plaatst en was men tevens druk be-
zig met een grote aantal wildkam-
peerders, 's Nachts werden extra
mensen ingezet, die - na sluitingstijd

van de café's - grote groepen toeris-

ten naar hun vakantiepark of cam-
ping begeleidden om vernielingen te

voorkomen.

Spanning
Bij de kampeerverenigingen aan

het strand rond Bad Riche was dat
anders. „De spanning is hier hoog
opgelopen", aldus een van de be-
stuursleden. Hij maakt melding van
'stomdronken toeristen die 's nachts
lallend en met bierkratten' dwars
door de zeereep en tussen de vakan-
tiehuisjes door naar het strand af-

dwaalden'. „Een aantal van onze
mensen is met scheppen op wacht
gaan staan". Volgens hem ging het
vooral om toeristen die op de noord-
-boulevard in hun personen-auto
'kampeerden'. Niet de eigenaren van
de tientallen campers die aan de an-

dere kant van de weg stonden opge-
steld, omdat de officiële camperpar-
keerplaats helemaal vol stond. De
politie kon weinig uitrichten tegen
de overlast „Het is een kwestie van
geluk dat het deze keer niet is uitge-

lopen op een grote vechtpartij", al-

dus de woordvoerder van de kam-
peerders.

Schoongeveegd
Het duingebied en de boulevards

waren zaterdagmiddag nog 'met een
grootscheepse schoonmaakactie
schoongeveegd'. De politie trad han-
delend op omdat menig toerist daar
een slaapplaats had gezocht, vanwe-
ge de overvolle campings, hotels en
pensions. Volgens waarnemend
korpschef R. Bruntink heeft de be-
reden politie, sinds dit weekend in
dienst in deze gemeente, hierbij goe-
de diensten bewezen.

" De kampeerders werden, inclusief
tent en knapzak doorgestuurd naar
eennoodcamping op een parkeerter-
rein aan de Zeeweg in Bloemendaal.
's Avonds werden daar zeshonderd
tenten en ruim tweeduizend - meest
Duitse - bezoekers geteld. Dat aantal
gaf echter een enorme chaos: er wa-
ren slechts drie toiletten, terwijl een
wasgelegenheid ontbrak. Deson-
danks moest er 27,50 gulden per
nacht per tent worden betaald.

Boos
Een groot aantal van hen over-

spoelde camping 't Helmgat waar
gebruik werd gemaakt van de sani-

taire voorzieningen. „Toen ik daar-
voor 2,50 gulden in rekening bracht,
werden ze boos", aldus de beheer-
der. Hij was niet "blij met de invasie.
De zogenaamde 'Parking Wat-

chers' hebben dit weekend goede
diensten bewezen, zegt de leider van
dit enkele weken geleden gestarte
project. Jongeren in speciale kleding
houden een oogje op de langs de
boulevard op de parkeerterreinen
geparkeerde auto's en zijn daar-
naast behulpzaam voor dé automo-
bilisten. Cappel trok na het weekend
een opmerkelijke conclusie. Langs
de boulevard en op de parkeerterrei-
nen is tijdens de Pinksterdagen geen
enkele auto opengebroken

• Vele toeristen werden doorverwezen naar een noodcamping in Bloemen-
daal. Dat leidde echter tot een chaos. Foto Bram Stijnen

Bereden
politie

is terug

De bereden po-
litie is afgelopen
weekend - na
ruim dertigjaar -

weer terugge-
keerd in het
Zandvoortse
dorpsbeeld.
Twee agenten en
hun paarden zijn
voor de zomer-
maanden aan
het korps toege-
voegd. Zij zijn af-

komstig van de
Rijkspolitie, de
kosten worden
gedragen door
het Rijk. De
agenten zullen
met name sur-
veilleren in het
centrum, op par-
keerplaatsen,
langs het strand
en in de duinen.

Foto Bram Stijnen

'ZFMniet representatiefmeer voor Zandvoort

'

Deel programmaraad zegt

vertrouwen in bestuur op
ZANDVOORT - Drie leden

van de programmaraad van de
Zandvoortse Omroep Organi-
satie zeggen hun lidmaatschap
op. De ZOO krijgt een dezer
dagen een brief waarin zij het
vertrouwen in het bestuur op-
zeggen. Daartoe is dinsdaga-
vond besloten, tijdens een ex-
tra vergadering van de pro-
grammaraad. De bedoeling
van deze avond - waarop geen
andere leden kwamen opdagen
- was, een 'gedegen standpunt'
te vormen over de gang van
zaken de laatste tijd bij de lo-

kale, omroep.

„Dat we slechts met zijn drieën
om de tafel zaten, zegt wat mij be-
treft eigenlijk al genoeg," stelt Rini
Cappel die dinsdag bijeenkwam met
Emmy van Vrijberghe de Coningh
en Theo Hilbers, alle leden van de
programmaraad. Volgens hem toont
dat de betrokkenheid van de raad bij

de omroep. „De ZFM is niet meer
representatief voor Zandvoort. Het

is een muziekzender geworden. Je
hoort tegenwoordig meer Tnieuws'
over Spaarnwoude dan over Zand-
voort. En over Zandvoort zelf be-
richt de Heemsteedse lokale zender
De Branding beter," is de mening
van het drietal.

„Daarom hebben wij besloten ons
lidmaatschap op te zeggen. We heb-
ben een brief opgesteld waarin dit

toegelicht wordt. De brief gaat naar
het bestuur, naar de andere leden
van de programmaraad en een af-

schrift ervan naar het Commissari-
aat van de Media."

Geen vertrouwen
In de brief zegt het drietal het ver-

trouwen in het bestuur op. „We gelo-
ven niet meer dat de organisatie 'be-

ter wordt en dat het program-
ma-aanbod verteert. Ons is al zo
vaak beterschap beloofd en al even
zo vaak is er niets van terecht geko-
men. De programmmaraad is vol-

gens het Commissariaat van de Me-
dia het hoogste orgaan van de lokale
omroep. Maar het bestuur legt alle

adviezen naast zich neer," aldus een
teleurgestelde Cappel.

Naar het idee van de ex-leden van
de programmaraad zou de Zand-
voortse Omroep Organisatie op-
nieuw moeten praten met de door
het bestuur ontslagen ex-medewer-
kers vari het programma 'Zand-
voortse Zaken'. „Dat was een goed
programma met lokaal nieuws."
Daarnaast moet de organisatie ver-

beterd worden en het bestuur zich
minder star opstellen. „We zullen
niet zeggen dat wij geen fouten heb-
ben gemaakt. De programmaraad
had ook haar verslag al af moeten
hebben en dat is er ook niet. Als we
de sitatie terugdraaien tot voor de
conflicten en met een schone lei be-
ginnen, èn het bestuur wil echt on-
derhandelen in plaats van standpun-
ten innemen, misschien komen we
dan tot iets," aldus Cappel.

Het bestuur van de omroep heeft
nog geen reactie op de mening van
het drietal. Bij het sluiten van deze
krant had het de bewuste brief nog
niet ontvangen.

(ADVERTENTIE)

Een DYNAMISCHE partij lijkt OPGEBRAND!!

Hoteleigenaar

neemt klant in

bescherming
ZANDVOORT - Bij een controle in

'e Zuiderstraat, rond één uur op
'w.eede Pinksterdag, trof de politie
en auto aan die zij even daarvoor
ad voorzien van een wielklem op de
'oulevard Paulus Loot. De boete
oor het onbetaald parkeren was
og niet betaald. Het bleek dat de
igenaar, een Duitser, zelf de wiel-
lem had verwijderd. De auto werd
oor een politiewagen klem gereden

$n de sleepwagen alvast besteld.

i Echter de eigenaar van het hotel
vaar de Duitser verbleef, vertelde
;ijn klant dat de sleepwagen in aan-

|
ocht was. Daarop snelde de gast
*ich naar de plek waar zijn auto
tond en meldde zich bij de Herman-
dad. De politie kon niets anders
'oen dan hem vastzetten en meene-

fnen naar het bureau. Na het betalen
an de boete van 105 gulden voor te
>ng parkeren en 250 gulden voor het
erwijderen van de wielklem, mocht
ij (na vier uur) weer gaan.
De politie toonde zich verbolgen

'Ver het feit dat de hoteleigenaar
jijn gast had ingelicht, omdat de
| teepwagen nu voor niets kwam op-
draven en de politie de sleepkosten
an 250 gulden niet in rekening
ocht brengen.
De hoteleigenaar gaf als verklaring
at hij zijn klanten waarschuwde
mdat hij bang was ze te verliezen.

Waterstanden B
atum
1 jun

2 jun

3 jun

4 jun
5 jun

6 jun
7 jun

S3Q!
Un

l9 iun

HW
00.49
01.51

02.45
03.35
04.25
05.06
05.46
06.19
06.55

LW
08.45
09.55
10.54

00.06
00.47

01.20
02.00
02.41

HW-
13.25
14.25

15.19
16.05
16.49
17.32

18.09
18.46

19.26

LVV
21.24
22.36
23.26
11.44
12.44
13.15
13.55
14.46
15.10

aanstanden:
M maand. 15 juni

Prïngtij 17 juni 05.

06.41 u.

46 u. NAP+105cm

Ontwikkelingen Nieuw Unicum revolutionair
ZANDVOORT - De privé-

ruimte van de bewoners van
Nieuw Unicum wordt verdub-
beld. Met deze ontwikkeling
loopt het Zandvoortse woon-
centrum voor lichamelijk ge-

handicapten vóór op de ont-
wikkelingen elders in Neder-
land. De werkzaamheden,
waarvoor direkteur Burggraaf
vrijdag het officiële startsein
gaf, moeten eind 1994 klaar
zijn. De totale investering
wordt geschat op zo'n 32 mil-
joen gulden.

Voor dat bedrag worden onder an-
dere de bestaande woningen in het
hoofdgebouw gerenoveerd. Deze
worden ongeveer twee keer zo groot,
waardoor het aantal woningen in dit

gedeelte terugloopt van 139 naar 72.

De bewoners krijgen een gescheiden
woon- en slaapruimte, met een sani-

taire cel en een keukenblok. Daar-
naast wordt er nieuwbouw gepleegd
met 68 woningen van dezelfde afme-
tingen, en er komt een nieuw pand
mét woningen voor 32 lichamelijk
gehandicapten. Het aantalbewoners
bedraagt in 1994 nog maar 172 in
plaats van de huidige tweehonderd.
Tien daarvan zijn dan meervoudig
gehandicapten.

Dat laatste komt op de plaats van
het G-gebouw te staan, waarvan vrij-

dag een deel door directeur Burg-
graaf omver werd gehaald. Dit offi-

ciële startsein voor de werkzaamhe-
den werd bijgewoond door groot
aantal genodigden en tientallen be-
woners. Met het laten horen van hun
claxons gaven zij luid bijval aan de
plannen.

Studentenkamer
De bewonerscommissie, nauw be-
trokken geweest bij de opzet, lijkt

ook uitermate tevreden. „Wij krij-

gen twee keer zoveel ruimte, plus
een eigen toilet en douche bij de ka-
mer. Daar zijn we natuurlijk heel

blij mee", aldus een van de leden.
De huidige woonruimte wordt wel

vergeleken met een studentenka-
mer. „U moet zich eens voorstellen
dat u op latere leeftijd weer moet
terugvallen op een studentenkamer,
of eigenlijk zelfs minder nog",' aldus
bouwcoördinator Kraan. De verdub-
beling van de woonruimte, van vijf-

tien naar dertig vierkante meter,
blijkt revolutionair: een dergelijk
oppervlak wordt elders nog niet toe-

,

gestaan. Hiermee wordt dus in
Zandvoort een nieuwe trend gezet,
met toestemming van het Rijk. „We

zijn inderdaad wat voorlijk in de re-

gio", bevestigt directeur Burggraaf.
„We hebben - een voortrekkersrol.
Het is een doorbraak in de regelge-
ving".

Tweeslag
Eigenlijk had hij nog meer willen

doen in de woongemeenschap: bo-
ven aan het verlanglijstje van Nieuw
Unicum staat nog een zwembad.
Met een 'paar miljoen meer', had dat
gerealiseerd kunnen worden. De on-
derhandelingen over de subsidie, die

vele jaren hebben geduurd, gingen
in een van de eerste fases 'nog maar'
over negen miljoen gulden.
Rond de officiële start van de

werkzaamheden was een complete
feestdag georganiseerd, met onder
de genodigden onder andere burge-
meester Van der Heijden. Schaker
Hans Böhm was gevraagd voor een
korte conference. Onder de gasten
werd een 'geschiedenisboekje',
Tweeslag, uitgedeeld dat speciaal
voor deze gelegenheid door Pieter
Burggraaf en journalist Wim Klin-
kenberg was samengesteld.

• Gadegeslagen door tientallen bewoners en genodigden sloopt directeur Pieter Burggraaf de voorpui van het
G-gebouw, het officiële startsein voor de werkzaamheden. Foto Bram stijnen

(ADVERTENTIE)
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Vechtpartij op
Gasthuisplein
ZANDVOORT - Op Tweede Pink-

sterdag, om vijf uur 's middags, vond
er een vechtpartij plaats op het Gast-
huisplein. Daarbij sneuvelden er eni-

ge ruiten van het Cultureel Centrum.
Toen de politie eraan kwam was de
vechtpartij echter al afgelopen.

DËZEWEEK
Regelneef
Haar kinderen noemen haar n
een 'regelneef'. O
Deze week in Achter de Schermen:
Nell Vreugdenhil-Minderhoud.

Tuin in zomer
In de zomer is de tuin met q
groen behangen. Op de AT- ï7
V-pagina aandacht voor werken en
"uitrusten in" de tuin.

Bezorging: tel. 17166
Advertenties: tel. 17166

„.Redactie:-... tel.- 18648

'Burgemeester
niet gelogen'
ZANDVOORT - Burgemees-

ter Van der Heijden heeft niet
gelogen over de procedure
rond de benoeming van de
nieuwe gemeentesecretaris.
Het college reageerde met een
verklaring op de beschuldiging
van PvdA-fractievoorzitter Je-
anette van Westerloo.

'Het college van burgemeester en
wethouders neemt unaniem en met
kracht afstand van de beschuldiging
die is geuit via de media door de
fractievoorzitter van de PvdA, als

zou burgemeester Van der Heijden
hebben 'gelogen' aangaande de na-
mens het college aan de raad ver-
strekte informatie over de totstand-
koming van de enkelvoudige aanbe-
veling betreffende de benoeming
van de nieuwe gemeentesecretaris.
Het college is van oordeel dat hier-

mede ten onrechte de integriteit van
de burgemeester in twijfel is getrok-
ken'.

Zo luidde de verklaring die burge-
meester Van der Heijden woensdag
voorlas, tijdens de gemeenteraads-
vergadering die op die dag werd
voortgezet. Raadslid Flieringa, frac-

tievoorzitter Gemeente Belangen
Zandvoort probeerde een discussie
over het onderwerp te openen, maar
dat mislukte. De burgemeester
vroeg of de PvdA nog iets over het
onderwerp wilde zeggen, maar deze
partij had daar geen behoefte aan,
aldus Van Westerloo. Zij heeft de
beschuldigingen niet ingetrokken,
ook al was zij daags tevoor bij Van
der Heijden op het matje geroepen.
Zij verwijt het college dat het on-
zorgvuldig heeft gehandeld rond de
benoeming, waardoor de inspraak
van ambtenaren en raadsleden uit-

eindelijk verloren ging.

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD

van 18 juni

plaatsen wij weer een
puzzel.

Doe mee en win een
heerlijke taart.

Mnaumj^j

Natuurlijk, die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

1 Nieuwsblad
Naam-, (m/v) i i i i i i i i i

i
i t 'i i i i i i i l
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Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ16,00 D half jaar./ 29,00 Djaar ƒ52,0

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020-668.13.00.

. Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam. I! hoeft geen postzegel te plakken. 710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

ROB GANSNER en

NICOLE WINNUBST
gaan trouwen op 13 juni 1992 om 11.00 uur

in het gemeentehuis van Zandvoort.

Het huwelijk wordt kerkelijk bevestigd om 12,00

uur in de St. Agathakerk te Zandvoort.

U bent van harte welkom op de receptie van 16.00

uur tot 18.00 uur in Restaurant „Landgoed

Groeuendaal", Groenendaal 3 in Heemstede.

Ons adres:

Brederodestraat 60> - 2042 BH Zandvoort

Van het concert des levens,

krijgt niemand een program.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 87-

jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve

mama, oma en kleine oma

Wilhelmina
Pauline van Moppes-Gammisch

Fred en Eva
Netty
Henny en Frits

Elly en Dolf

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Haarlem, 9 juni 1992

Correspondentieadres:
Familie F. D. L. Hage
Maasstraat 19

2042 AH Zandvoort

De overledene is overgebracht naar het uitvaart-

centrum van Onderling-Hulpbetoon, Poststraat 7
te Zandvoort, alwaar gelegenheid tot afscheid
nemen en condoleren donderdag van 19.00 tot

19.30 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-

dag 12 juni om 14.00 uur in het crematorium Vel-

sen te Driehuis (Westerveld).
Vertrek vanaf Poststraat 7 te Zandvoort om
'13.15 uur.

Ssa

Langs deze weg wil ik allen bedanken voor de belang-

stelling en het hartelijk bewijs van medeleven betoond
tijdens de ziekte en na het heengaan van mijn lieve zus-

ter

Kiek Kraan-Meeth

voor wie Zandvoort zoveel betekende.

Uit aller naam:
Piet Meeth

Bentveld, juni 1992

ADVERTENTIES

/^ ^ROMMELMARKT
Zaterdag 13 juni a.s.

van 09.30 uur-16.00 uur

Rad van Avontuur -

\z«

Kantine en terrein

v.v. Amstelveen

Sportlaan - Amstelveen J
Fa. Gansner & Co.

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

;| Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening. !

t? Daarnaast kunt u bij ons
vterecht-vöbr:;

'

r
'r-.

:; ':;;>:V-^':-'V
:

inschrijvingen

"Uitvaartverzekering

f£NiyÖ-POLIS
^•v,

;

èéh Natura- ':;,

| uitvaartovereenkomst

^ Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij: ;

pftyAARTVERZQRGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.

tel. 02507^17244

PROVINCIE

Hoord-uJolland BEKENDMAKING

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op

de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het gebouw van

de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland,

Houtplein 33 te Haarlem, gedurende de periode van 12 juni tot

en met 1 3 juli 1 992, voor een ieder ter inzage liggen de verzoe-

ken van

1. G. Koning en

2. BMZ Zandvoort BV.

om ontheffing van verbodsbepalingen vervat in artikel 3, eerste

lid, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden

Noord-Holland ten behoeve van

ad. I. het hebben van een rijwiel- en bromfietsherstel

inrichting aan de Kochstraat 8 te Zandvoort

(395/029/0 1).

ad. 2. het hebben van een bedrijf voor machine en apparaten

bouw aan de Kamerlingh Onnestraat I te Zandvoort

(395/0 1 8/0 1).

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij

gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 1 23,

2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden

indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.

Gedeputeerde Staten van NH

Emm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

UITNODIGING
Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht" te Zandvoort
voor de algemene vergadering op donderdag 25 juni 1992, aanvang 20.00 uur in gebouw De
Krocht, Grote Krocht 41, Zandvoort.

AGENDA
1 . Opening
2 Mededelingen
3. Notulen van de algemene vergaderingen van 31 oktober 1991

(ter inzage aan de balie op kantoor)
4. Jaarrekening verslag 1991
Aan de orde zijn de jaarrekening, het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het
bestuur, alsmede het controlerapport van de accountant en het verslag van de kascommissie.
De complete stukken liggen vanaf 11 juni 1992 ter inzage op het EMM-kantoor, er kan een
mondelinge toelichting op worden verkregen. Ter wille van een zorgvuldige behandeling van
uw vragen en/of opmerkingen, verzoekt het bestuur u deze schriftelijk in te dienen bij de
werkorganisatie van EMM, minimaal 1 dag vóór de vergadering.

5. Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden is mevrouw M. J. Herben aftredend als bestuurslid. Het
bestuur stelt voor mevrouw M. J Herben te herbenoemen als bestuurslid van EMM. Het doen
van een bindende voordracht kan ook geschieden door 20 leden. Deze voordracht moet ten
minste 7 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Hierbij dient een lijst gevoegd te worden met de handtekingen en de namen van de leden die de
voordracht steunen en een door de desbetreffende kandidaat getekende verklaring, waarin
hij/zij vermeldt een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.

6. Vaststelling datum najaarsvergadering
Datumvoorstel: donderdag, 15 oktober 1992

7. Vaststelling contributie
Entreegeld en contributie dienen jaarlijks door de algemene vergadering te worden
vastgesteld. Het bestuur stelt voor de contributie voor 1992 niet te verhogen.

8. Verkiezing kascommissielid
Jaarlijks dient 1 lid van de kascommissie af te treden.

9. Lening Bennoheim
Het betreft hier het aangaan van een lening, het verkrijgen van subsidies, het vaststellen van
de definitieve bouwplannen, de aankoop van de grond en al het overige wat nodig is om de
plannen te realiseren.

1 0. Rondvraag

Zandvoort, 27 mei 1992. I. R. Berkenbosch, secretaris

PROVINCIE

<&Noord/Soffond BEKENDMAKINGEN

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op

de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het gebouw van

de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland,

Houtplein 33 te Haarlem, gedurende de periode van 12 juni tot

en met 1 3 juli 1992, voor een ieder ter inzage liggen de verzoe-

ken van

1. G. Koning en

2. BMZ Zandvoort BV.

om ontheffing van verbodsbepalingen vervat in artikel 3, eerste

lid, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden

Noord-Holland ten behoeve van

ad. I. het hebben van een rijwiel- en bromfietsherstel

inrichting aan de Kochstraat 8 te Zandvoort

(395/029/01).

ad. 2. het hebben van een bedrijf voor machine en apparaten

bouw aan de Kamerlingh Onnestraat I te Zandvoort

(395/018/01).

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij

gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123,

2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.

Gedeputeerde Staten van NH

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat naar

aanleiding van het door Combibouw bv. ingevolge de Verorde-

ning grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland, ingezon-

den verzoek om wijziging van een door ons college geweigerd

verzoek om ontheffing ten behoeve van het realiseren van een

appartementencomplex aan de Bramenlaan in de gemeente

Zandvoort schriftelijke bezwaren zijn binnen gekomen.

Tijdens een openbare hoorzitting zal aan degenen die in het

bezwaarschrift hiertoe de wens te kennen hebben gegeven,

alsmede aan degene die het verzoek om ontheffing heeft inge-

diend de gelegenheid worden geboden nadere informatie te

verstrekken omtrent het bezwaarschrift dan wel het verzoek om
ontheffing.

Deze hoorzitting zal plaats hebben op 16 juni 1992, om 11.15 uur

in het gebouw van de dienst Milieu en Water van de provincie

Noord-Holland, Houtplein 33, kamer 3049 te Haarlem.

Gedeputeerde Staten voornoemd.
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p Examinatoren buigen zich over een 'slachtoffer' van het Jeugd Rode Kruis met een namaakwond.Foio BramStijne

Compliment voor
de brandwonden
ZANDVOORT - Een nieuwe groep

bij het Jeugd Rode Kruis afdeling
Zandvoort heeft vorige week voor
het eerst examens afgelegd: de
Jeugd Lotus. De 'Lotus'-mensen tre-

den bij oefeningen op als namaak-s-
lachtoffer, inclusief namaak-ver-
wondingen en dergelijke. Zij stellen

zich beschikbaar als een soort proef-
konijn voor de andere hulpverle-
ners, die daardoor in een zo .realis-

tisch mogelijke situatie kunnen oe-

fenen.
De namaakwonden moeten er zo

echt mogelijk uitzien. Hoe dat ge-

daan moet worden, dat hebben de
kinderen, die al in het bezit waren
van de EHBO-diploma's A en B, af-

gelopen maanden geleerd. De cur-

sus werd met medewerking van het
Oranje Kruis gegeven door me-
vrouw Oud-Moes, Lia Sol en dokter
Drenth. De geslaagden zijn: Tamara
Vermond, Lisette Strijder, Marielle
Granettia, Vanessa Vermeulen, Lo-
rene Korper, Vincent Schreuder en
Roy Koper. Het examen werd in het
Rode Kruis-gebouw afgenomen. Op
het eisenlijstje stonden een ver-

plicht letsel en twee 'vrije' letsels. De
examinatoren hadden vooral com-
plimenten voor de brandwonden.

3_Zandvoorts
Nieuwsblad

;S& SCVH luidt weer de noodklok
imMiwteüspiwi op zoek naar vrijwilligers
ZANDVOORT - Ondanks herhaaldelijke noodkreten om extra

; rrijwilligers, blijft de Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulp-
Verlening problemen houden. Veel vrijwilligers werken in de
loreca en hebben nu minder tijd voor het onbetaalde werk.

luidde de Stichting Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening de nood-
klok. Maar het tekort aan vrijwilli-

gers blijft. „Vooral nu het zomersei-

Het vinden van vrijwilligers die

fcieine klussen willen verrichten
foor ouderen, blijft moeilijk. Al eer-

er in het Zandvoorts Nieuwsblad

Weekenddiensten ]
Weekend:
13/14 juni 1992

3
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
Endere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
"ÏI6-11. In andere gevallen 023-159500
tf - voor info overdag - (02507) 61584.
"AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

ïnders: tel. 023-319191 (ongevall-

jen), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

.HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
ïiemingsregeling: J. Anderson, B.
jran Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

|Veenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
46.30 uur, èn tijdens feestdagen via
|elefoonnummer 30500. De-spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
'4 1.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

Ü7.30 uur. Een afspraak is niet no-
*".ig. Inlichtingen omtrent de dien-
|ten van dokter Flieringa worden
erstrekt via nummer 12181.

'andarts: Hiervoor de eigen tand-
rts bellen.
potheek: Zandvoortse Apotheek,
t.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-

tijden (alléén voor recepten): zater-

TJag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
londag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

ÏBuiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
Is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
yeekend te bereiken via de dokter-
-Sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
pe Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
iïoort, tel. 02507-14437.
Jpierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
peckestraat 17 te Zandvoort, tel.

35847.
pieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)
3

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maandvan 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten i
Veekend 13/14 juni 1992

Iervormde Kerk, Kerkplein:
fondag 10.00 uur: Gemeenschappe-
ijke Geref./Herv. dienst in de Gere-
formeerde kerk, ds. C. van de Vate.
gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe-
lijke Geref./Herv. dienst in de Gere-
Jormeerde kerk, ds. C. van de Vate.
rijzinnige Geloofsgemeenschap
PB:
iondag 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis
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Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij-
ves m.m.v. kinderkoor, H. Drie-een-
heid
pastor Th.W. Duijves, collecte Ne-
derlandse missionarissen.
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: pastor Th.W.
Duyves (RK)
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand fl

Periode:
2 - 8 juni 1992

Ondertrouwd:
De Haan, Johannes Jacobus en Re-
geer, Heidi
Scholten, Gergardus en Van Winger-
den, Cornelia
Ter Cock, René André en Bahadoor-
singh, Greese Viyantie
Beumer, Alexander Ronald en Bran-
tjes, Sabrina Anne Marie
Gehuwd:
Koning, Hendrik en Koppen, Moni-
que
Geboren:
Jason Calvin, zoon van: Beuks, Ja-
cob Cornelis en Melief, Donna Caro-
lina Maria
Pauline Marloes, dochter van:
Schut, Peter en Dinnissen, Wilhel-
mina Johanna Margaretha
Overleden:
Goppel geb. Wijnoldij, Johanna
Margaretha Theodora, oud 77 jaar

zoen begint, wordt het een pro-
bleem", vertelt Mini de Wolf, coördi-
nator van de stichting. „Veel men-
sen werken in dit seizoen in de hore-
ca en hebben dus geen tijd meer
voor het vrijwilligerswerk. Daar-
naast zijn er ook vrijwilligers op va-
kantie, dus we werken met te weinig
mensen".
Het .percentage 65-plussers in

Zandvoort is acht procent hoger dan
landelijk, waardoor de behoefte aan
hulp hier ook veel nijpender is. Het
aantal hulpvragen stijgt enorm.
Toen De Wolf in dienst kwam, wa-
ren dat er zevenhonderd, nu, vijf

jaar later, zijn dat er achtentwintig-
honderd.
„Het gaat om kleine klussen, zoals

boodschappen doen, het gras maai-
en en het verrichten van kleine repa-
raties. Wie bijvoorbeeld zijn huis wil
laten schilderen moet zich tot een
schilder wenden. Het professionele
verzorgingswerk moeten gezinsver-
zorgers, thuiszorg of wijkverplegers
voor hun rekening nemen".
Al zouden er zich wellicht meer

dienstverleners melden, toch is Mini
de Wolf er geen voorstander van om
het vrijwilligerswerk te betalen.
„Het zou het karakter van het werk
aantasten", stelt De Wolf. „Ik vind
dat het werk niet elitair moet zijn,

maar voor iedereen toegankelijk. En
je moet niet vergeten dat vrijwilli-

gerswerk niet alleen goed is voor de
oudere, maar ook voor degene die
het verricht. Die kan zinvol bezig
zijn en doet contacten op. Boven-
dien geeft het werk je een goed ge-

voel".
De onkosten van de vrijwilligers

worden wel volledig vergoed, daar-
naast zijn zij goed verzekerd.

De stichting is bezig met het ont-

wikkelen van een publiciteitsplan
en wil nog meer aan de weg gaan
timmeren om vrijwilligers te wer-
ven. „We merken dat met name jon-
geren moeilijk te porren zijn voor
het werk. Dat komt waarschijnlijk
omdat zij het niet meer van huis uit

gewend zijn anderen te helpen. De
maatschappij is veel individualisti-

scher geworden", aldus De Wolf.
„Maar het kan ook zijn dat het werk
nog te onbekend is bij jongere men-
sen. Daar gaan we dan ook wat aan
doen. We zijn bezig een publiciteits-

plan op te stellen om de stichting te
promoten", aldus De Wolf.
De stichting heeft nu rond de veer-

tig vrijwilligers. „Hoe meer vrijwilli-

gers, hoe beter natuurlijk, maar met
vijf a tien extra medewerkers zijnwe
al behoorlijk uit de brand."

(ADVERTENTIE)
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H00K
DAGELIJKS
OM
15.30, 18.45

en 21.30 uur

Kaarten:

tot 12 jaar

ƒ 9,00

Volwassenen

ƒ 12,50

ZATERDAG
13 JUNI

GEEN
AV0NDFILM
MAAR
NACHTFILM
OM
24.00 uur

Kaarten a

ƒ 12,50 p.p.

DAGELIJKS OM 13.30 uur
Kaarten: tot 12 jaar
Volwassenen

Nederlands gesproken.

BABAR
ƒ 9,00
ƒ12,50

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij Mc.
Donalds (Hamburger, Franse Frietjes en Frisdrank)

voor maar f 12,50 p.p. minimaal 6 pers.

Info Circus Zandvoort 18686 of Mc. Donalds 16001

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Achter de schermen
Nell Vreugdenhü-Minderhoud

'Ik ben een regelneef

• Nell Vreugdenhü-Minderhoud: „Ik heb last van een ontzettend vervelend en akelig plichtsbesef. Ik ben van een
generatie met een zeer sterke arbeidsethiek". Foto Bram stenen

ZANDVOORT - „Ik ben een
regelneef. Tenminste, dat zeg-
gen mijn kinderen". Aan het
woord is Nell Vreugdenhil-
-Minderhoud, oud-raadslid en
-bestuurslid van D66 in Zand-
voort. Sinds vorige maand
doet zij het op politiek vlak wat
rustiger aan. Toch blijft zij nog
deel uit maken van de steun-
fractie, want 'dingen regelen'
was niet het enige wat haar
aantrok in de politiek. Ook
emancipatie speelde • daarbij
een belangrijke rol. „Dat heeft
met je rechten te maken. Daar-
voor moet je regelmatig op je
strepen gaan staan".

door Joan Kurpershoek

Nell Vreugdenhil heeft zich eigen-
lijk nooit zo erg aangesproken ge-

voeld door de dorpspolitiek. Dat
zegt zij na bijna vijftien jaar actief

geweest te zijn op dit vlak. „Ik vond
het meestal iets kermisachtigs heb-
ben. Vooral in Zandvoort. Ik heb de
politiek hier altijd vergeleken met
'De gemeenteraad van Zwinderen',
een rubriek van Piet Bakker die
vroeger in de Elsevier stond. De ge-

meenteraad die hij beschreef, was
de klungeligheid ten top. Er werden
uitspraken gedaan als: 'Ik ben teuge
omdat ik teuge ben'. Dat schijnt hier
ook nog wel eens voor te komen. Ze
zeggen wel dat Zandvoort model
heeft gestaan voor die verhalen van
Bakker".

„Toch heb ik nooit een verkiezing
overgeslagen. Kiezen is een recht, en
daar hoor je gebruik van te maken".
Het blijkt ook niet zo vreemd dat zij

zich zo lang met de Zandvoortse po-
litiek heeft bezig gehouden, sinds zij

er in 1977 bij betrokken raakte. Door
een stap die zij nog niet eerder had
overwogen. Naast haar werk - eerst
op de Karel Doormanschool, later

op de Van Heuven Goedhartschool -

had zij haar hobby's, zoals bijvoor-

beeld toneelspelen bij 'Sandevoer-
de'. Ook met het bekende Sinter-

klaastoneel stond zij op de planken.

Leuke mensen
Eind 1977 riep een aantal D66 le-

den uit deze gemeente belangstel-
lenden op om een 'Kring Zandvoort'
op te richten. „Daar kwamen een
hele hoop leuke mensen op af, die
ongeveer hetzelfde dachten en de-
zelfde instelling hadden". Het jaar
daarop stonden gemeenteraadsver-
kiezingen al voor de deur. „Tot die

tijd had ik altijd op de PvdA ge-

stemd, omdat er - voor mij - niets

beters was in Zandvoort. D66, waar-
op ik bij de landelijke verkiezingen
stemde, bestond hier nog niet. Dat
initiatief kwam dus als geroepen".
„We moesten in razend tempo een

verkiezingsprogramma in elkaar
stampen. Daarom waren we op een
aantal punten maar tégen, als we
niet vóór waren. We lieten ons niet

hinderen door enige kennis van za-

ken. Tegenwoordig is dat uiteraard
anders, we zijn nu professioneel ge-

worden. Maar we hadden in die tijd

natuurlijk ook wel goede ideeën. Zo
hebben wij als reactie op de vorige
structuurschets het plan geopperd
om de voetbalvelden in noord te ver-

plaatsen en op die plek woningen
neer te zetten. Nu gebeurt dat alle-

maal, maar wij werden toen voor
gek verklaard".

D66 behaalde dat jaar direct al een
zetel in de Zandvoortse gemeente-
raad. Raadslid Tom van Erp ver-

huisde echter in 1981 naar een ande-
re gemeente. „Daardoor moest ik de
raad in", vertelt Nell Vreugdenhil.
Het werk van een eenmansfractie is

echter bijzonder zwaar. Bij de vol-

gende verkiezingen ruilde zij haar
raadszetel in voor de voorzitters-
stoel in het plaatselijke bestuur van
D66.

Welletjes
Een flink aantal jaren later, toen

zij het 'welletjes' vond', werd zij

tweede penningmeester ('een rustig

baantje') en bleef dat tot vorige
maand. In totaal had zij er toen veer-
tien jaar als bestuurslid op zitten.

„Ik ben nu 66, nu 'mag' ik echt met
pensioen, zoals iemand tegen me
zei. En ik zit tegenwoordig vaak in
mijn caravan in Drente. Dan kun je

geen bestuurslid blijven, vind ik. Bo-
vendien zijn er nu mensen genoeg
voor een- goede opvolging".

Jarenlang is dat wel anders ge-

weest. Door het tekort aan mensen
kon Nell zich niet landelijk profile-

ren, hoewel de landelijke politiek

haar eigenlijk meer interesseerde.
„Ik ben wel gevraagd als kandidaat
voor de Provinciale Staten. Maar
toen was ik al raadslid". Zij wilde de
afdeling Zandvoort niet in de steek
laten. „Ik heb last van een ontzet-

tend vervelend en akelig plichtsbe-

sef. Ik ben van een generatie met een
zeer sterke arbeidsethiek. Als je

daar eenmaal mee behept bent, raak
je dat niet rrieer kwijt. Bovendien
staat in het reglement van D66 datje
niet meer dan één bestuurlijke mag
vervullen. Dat is om belangenver-
strengeling te voorkomen".

Emancipatiecommissie
Toch is zij wel op regionaal en

landelijk niveau werkzaam geweest,
onder andere als lid van de emanci-
patiewerkgroep Noord-Holland en
het Politiek Emancipatie Active-

rings Centrum (PEAC), een advies-

commissie voor het hoofdbestuur
en de kamerfractie van D66. „Daarin
kreeg ik het onderwerp 'sexueel ge-

weld' toegewezen, waarover ik toen
ook een nota heb geschreven. Toen
er later een landelijke nota ver-

scheen, dacht ik: ze hebben de mijne
gebruikt". Voor het PEAC-bulletin
schreef zij interviews met vrouwen
in 'mannenberoepen'.

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter be-
kende personen uit deze ge-

meente. Deze week Nell
Vreugdenhil-Minderhoud.

Ook in Zandvoort was zij op deze
gebieden actief, onder andere als

medeoprichter en voorzitter van de
plaatselijke emancipatiecommissie,
die inmiddels door gebrek aan be-
langstelling is opgeheven. Later
maakte zij deel uit van een werk-
groep van het Eerste Lijns Samen-
werkings Overleg (ELSO).

De specialistische kennis die Nell
Vreugdenhil zich over emancipatie
verwierf, werd op veel plaatsen er-

kend. „Schriftelijke vragen die ik
voor een kamerlid had opgesteld,
werden ongewijzigd ingediend. Zij

vond het goede vragen. Dat werd la-

ter bevestigd door het feit dat het
kabinet er nauwelijks antwoord op
kon geven. Op sommige vragen
moet - geloof ik - nog steeds ant-

woord komen". Indirect sturing ge-

ven aan politiek Den Haag, beviel

haar uitstekend. „Op dat vlak had ik
graag wat meer willen doen". Het
kwam er niet van, door de verplich-

tingen in Zandvoort.
Die gemeentelijke politiek blijft zij

nog actief volgen via de steunfractie

van D66. Een partij overigens waar
de afgelopen jaren een flinke verjon-

ging heeft plaatsgevonden, onder an-

dere met Hennie Oosterbaan als

nieuwe voorzitter. „Bij die mensen
bruist het allemaal nog, bij ons raak-

te dat er een beetje uit. Daarom heb
ik geen spijt dat 'ik uit het bestuur
ben gestapt, ook al denk je natuur-
lijk dat je onmisbaar bent. Dat heb-
ben ze altijd tegen me geroepen.
Maar uiteraard is niemand onmis-
baar, dat blijkt ook nu. Je mag dus
niet boos worden als ze niets doen
met je advies. Ze hoeven het ook niet

altijd met mij eens te zijn. Dat is van
twee kanten zo. Maar ze vinden wel
dat ik een 'visie' heb", zegt zij met
een glimlach. „En dat is natuurlijk

heel prettig".

Nell Vreugdenhil 'zonder visie' is -

voor wie haar kent - ondenkbaar.
Het kan ook bijna niet anders, zou je

denken, als je vader een 'vrijdenker'

was en je grootvader Mullié nog sa-

men met Wibaut de SDAP in Zee-
land (waar Nell zelf ook is geboren
en opgegroeid) heeft opgericht.
„Daarvan krijg je natuurlijk wel wat
mee", zegt zij. Ook haar eigen kinde-
ren zijn volgens haar 'links georiën-
teerd'. „Maar dat heb ik hen niet

bewust meegegeven".

Irritant
De 'frisse en nieuwe ideeën' waren

indertijd voor haar de beweegrede-
nen om voor D66 te kiezen. „Ik ben
geen socialist en rechts spreekt mij
niet aan. Van bovenaf iets opleggen
vind ik heel irritant. D66 is links

liberaal en wijst op de verantwoor-
delijkheid van het individu. Dat
sprak mij aan, daarbij voel ik mij
thuis".

Het regelen van allerlei zaken
heeft haar nog het meest aangetrok-
ken bij al haar werkzaamheden. „Ik
ben een regelneef. Tenminste, dat
zeggen mijn kinderen". Was een ma-
nagementfunctie dan niet iets voor
haar geweest? „Dat had me wel gele-

gen", geeft zij toe. „Toen ik in Mid-
delburg net van de kweekschool
kwam, beviel het onderwijzersvak
mij niet. Ik ben toen bij Vroom &
Dreesman gaan werken, waar ik in

een razende vaart opklom. Maar
toen ik trouwde, moest ik er weg.
Anders was ik waarschijnlijk wel be-

hoorlijk hoog gekomen". Na nog
tien jaar in Den Haag gewoond te
hebben verhuisde zij in 1959 met
haar gezin naar Zandvoort, waar zij

op de Karel Doormanschool kon be-
ginnen. „Daar vond ik dat werk wèl
leuk".

Niet bescheiden
Nell Vreugdenhil is niet beschei-

den, zegt zij, en zal dan ook niet
gauw een blad voor de mond nemen.
„Bescheidenheid siert de mens,
maar zonder die eigenschap kom je

verder', zegt een spreekwoord. Vroe-
ger, als voorzitter, moest ik natuur-
lijk wel uitkijken met mijn persoon-
lijke mening. Toch heb ik die altijd

wel naar voren gebracht, maar dan
in situaties buiten die functie om.
Als je je als bestuurslid profileert,

moet je je terughoudend opstellen.

Maar zodra je optreedt als bewoner
van Zandvoort, heb je het recht om
uitspraken te doen. Anders kun je

nooit je mond opendoen".

In de gemeentepolitiek van Zand-
voort mag er wat Nell Vreugdenhil
betreft heel wat veranderen. Na een
periode van opleving heeft die op-
nieuw af en toe trekjes van de 'Ge-

meenteraad van Zwinderen'. „Ik
verbaas me regelmatig over de min-
achting die-ten toon wordt gespreid
ten opzichte van de burgers", zegt
zij. „De stichting Zandvoort-Zuid
bijvoorbeeld is met een uitstekend
rapport gekomen in verband met de
nieuwe verkeersplannen. Maar zij

krijgt geen enkele inhoudelijke reac-
tie op haar argumenten. Het enige
datje kunt verwachten, is een brief-

je, 'dat het algemeen belang voor
gaat boven het eigen belang'. Zo'n
antwoord getuigt van minachting
van de burger. Hij wordt niet serieus
genomen. Met de inspraak die er is,

wordt weinig of niets gedaan".

Steunfractie
„Ook in de gemeenteraad wordt

nauwelijks nog op argumenten inge-

gaan. Ik krijg regelmatig last van
plaatsvervangende schaamte als ik

op de publieke tribune in de raads-
zaal zit. Een goede, inhoudelijke dis-

cussie maak je bijna niet meer mee.
Dat geldt ook voor decommissiever-
gaderingen. Dat zijn kleine raads-
vergaderingetjes geworden, sinds
die in de raadszaal worden gehou-
den. Vroeger, beneden in het raad-
huis, waren de sfeer en de discussies
veel informeler. Daardoor kon er

ook veel beter zaken gedaan wor-
den". Toch wil zij indirect nog wel
invloed blijven uitoefenen op de
dorpspolitiek. Met name door haar
lidmaatschap van de steunfractie
van Döö. „Maar ik blijf er niet meer
voor thuis".
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FAMILIEBERICHTEN

ROB GANSNER en

NICOLE WINNUBST
gaan trouwen op 13 juni 1992 om 11.00 uur

in het gemeentehuis van Zandvoort.

Het huwelijk wordt kerkelijk bevestigd om 12.00

uur in de St. Agathakerk te Zandvoort.

U bent van harte it'elkom op de receptie van 16.00

uur tot 18.00 uur in Restaurant ,, Landgoed

Groencndaal", Croeueudaal 3 in Heemstede.

Ons adres:

Brederodestraat 60' - 2042 BH Zandvoort

Van het concert des levens,

krijgt niemand een program.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 87-

jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve

mama, oma en kleine oma

Wühelmina
Pauline van Moppes-Gammisch

Fred en Eva
Netty
Henny en Frits

Elly en Dolf

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Haarlem, 9 juni 1992

Correspondentieadres:
Familie F. D. L. Hage
Marisstraat 19

2042 AH Zandvoort

De overledene is overgebracht naar het uitvaart-

centrum van Onderling-Hulpbetoon, Poststraat 7

te Zandvoort, alwaar gelegenheid tot afscheid

nemen en condoleren donderdag van 19.00 tot

19.30 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-

dag 12 juni om 14.00 uur in het crematorium Vel-

sen te Driehuis (Westerveld).

Vertrek vanaf Poststraat 7 te Zandvoort om
13.15 uur.

Langs deze weg wil ik allen bedanken voor de belang-

stelling en het hartelijk bewijs van medeleven betoond
tijdens de ziekte en na het heengaan van mijn lieve zus-

ter

Kiek Kraan-Meeth

voor wie Zandvoort zoveel betekende.

Uit aller naam:
Piet Meeth

Bentveld, juni 1992

ADVERTENTIES

r?hROMMELMARKT
Zaterdag 13 juni a.s.

van 09.30 uur-16.00 uur

- Rad van Avontuur -

Kantine en terrein

v.v. Amstelveen

Sportlaan - Amstelveen
M J

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

[|;Bigra|ëniissèii ;

;

:

|| Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening. !

§r:l Daarnaast kunt u bij ons
| terecht voor: \- •

|è inschrijvingen

?!•;Uitvaartverzekering
pNIVÖ-POLIS
|« een Natura-

uitvaartovereenkomst

cl Vraag rustig vrijblijvend

igltVAARTyËRZbRGER
Secretaris Bosmanstraat 40

IÏ041 KT Zandvoort.

tel. 02507-17244

PROVINCIE

Moord-ujolland BEKENDMAKING

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het gebouw van

de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland,

Houtplein 33 te Haarlem, gedurende de periode van 12 juni tot

en met 13 juli 1992, voor een ieder ter inzage liggen de verzoe-

ken van

1. G. Koning en

2. BMZ Zandvoort BV.

om ontheffing van verbodsbepalingen vervat in artikel 3, eerste

lid, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden

Noord-Holland ten behoeve van

ad. I . het hebben van een rijwiel- en bromfietsherstel

inrichting aan de Kochstraat 8 te Zandvoort

(395/029/01).

ad. 2. het hebben van een bedrijf voor machine en apparaten

bouw aan de Kamerlingh Onnestraat I te Zandvoort

(395/018/01).

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij

gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123,
'

2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.

Gedeputeerde Staten van NH

mm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

UITNODIGING
Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht" te Zandvoort
voor de algemene vergadering op donderdag 25 juni 1992, aanvang 20 00 uur in gebouw De
Krocht, Grote Krocht 41, Zandvoort

AGENDA
1 Opening
2. Mededelingen
3 Notulen van de algemene vergaderingen van 31 oktober 1991

(ter inzage aan de balie op kantoor)
4. Jaarrekening verslag 1991

Aan de orde zijn de jaarrekening, het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het
bestuur, alsmede het controlerapport van de accountant en het verslag van de kascommissie.
De complete stukken liggen vanaf 11 juni 1992 ter inzage op het EMM-kantoor, er kan een
mondelinge toelichting op worden verkregen Ter wille van een zorgvuldige behandeling van
uw vragen en/of opmerkingen, verzoekt het bestuur u deze schriftelijk in te dienen bij de
werkorganisatie van EMM, minimaal 1 dag vóór de vergadering

5 Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden is mevrouw M J Herben aftredend als bestuurslid Het
bestuur stelt voor mevrouw M J. Herben te herbenoemen als bestuurslid van EMM. Het doen
van een bindende voordracht kan ook geschieden door 20 leden Deze voordracht moet ten
minste 7 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend
Hierbij dient een lijst gevoegd te worden met de handtekingen en de namen van de leden die de
voordracht steunen en een door de desbetreffende kandidaat getekende verklaring, waarin
hij/zij vermeldt een eventuele benoeming te zullen aanvaarden

6 Vaststelling datum najaarsvergadering
Datumvoorstel: donderdag, 15 oktober 1992

7 Vaststelling contributie

Entreegeld en contributie dienen jaarlijks door de algemene vergadering te worden
vastgesteld. Het bestuur stelt voor de contributie voor 1992 niet te verhogen

8 Verkiezing kascommissielid
Jaarlijks dient 1 lid van de kascommissie af te treden

9 Lening Bennoheim
Het betreft hier het aangaan van een lening, het verkrijgen van subsidies, het vaststellen van
de definitieve bouwplannen, de aankoop van de grond en al het overige wat nodig is om de
plannen te realiseren

10 Rondvraag
1

1

Slurtinq
Zandvoort, 27 mei 1992 I. R Berkenbosch, secretaris

PROVINCIE

Hoord-IEoiland BEKENDMAKINGEN

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op

de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het gebouw van

de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland,

Houtplein 33 te Haarlem, gedurende de periode van 12 juni tot

en met 1 3 juli 1 992, voor een ieder ter inzage liggen de verzoe-

ken van

1 . G. Koning en

2. BMZ Zandvoort BV.

om ontheffing van verbodsbepalingen vervat in artikel 3, eerste

lid, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden

Noord-Holland ten behoeve van

ad. I. het hebben van een rijwiel- en bromfietsherstel

inrichting aan de Kochstraat 8 te Zandvoort

(395/029/0 1).

ad. 2. het hebben van een bedrijf voor machine en apparaten

bouw aan de Kamerlingh Onnestraat I te Zandvoort

(395/0 1 8/0 1).

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij

gedeputeerde staten voornoemd (Postbus I23,

2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.

Gedeputeerde Staten van NH

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat naar

aanleiding van het door Combibouw bv. ingevolge de Verorde-

ning grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland, ingezon-

den verzoek om wijziging van een door ons college geweigerd

verzoek om ontheffing ten behoeve van het realiseren van een

appartementencomplex aan de Bramenlaan in de gemeente

Zandvoort schriftelijke bezwaren zijn binnen gekomen.

Tijdens een openbare hoorzitting zal aan degenen die in het

bezwaarschrift hiertoe de wens te kennen hebben gegeven,

alsmede aan degene die het verzoek om ontheffing heeft inge-

diend de gelegenheid worden geboden nadere informatie te

verstrekken omtrent het bezwaarschrift dan wel het verzoek om
ontheffing.

Deze hoorzitting zal plaats hebben op 16 juni 1992, om 11.15 uur

in het gebouw van de dienst Milieu en Water van de provincie

Noord-Holland, Houtplein 33, kamer 3049 te Haarlem.

Gedeputeerde Staten voornoemd.

ÏJMRMWl

023^15855
^ASSOCIATIE UrTVAARTVERZORGING
Zijlweg183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers

van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

<t? *̂

[De Qutte, ^oine

Voor gewoon, riant tafelen

met mooi weer kan dit ook op ons terras.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
Maandag gesloten.

BETAAITU

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PRODUKT

Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ 1 .92

Diesel ƒ 1 .06

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

ra_3

Tjerk Hiddestraat 77: Tweekam.app. op 5e et.,

balkon zuid/oost. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met
open keuken, slaapk., badk. met douche. Serv.k.

ƒ.312,- p.m. Vr.pr. ƒ119.000,- k.k.

Paradijsweg 14: Karakteristieke tussenwoning met
tuin west. Opp. 130 m*. Ind. beg.gr. entree, gang,

woonk. met erker, toilet, ruime keuken. 1e et. gang,

badk. met ligbad en wastafel, 3 slaapk., balkon.

Vr.pr. ƒ 175.000,- k.k.

Brederodestraat 54: Twee onder een kapwoning met
voor- en achtertuin. Ind. hal, toilet/douche, kelder,

woonk. keuken met mb.app., 1e et. 3 slaapk. met
wastafel, balkon, 2e et. zolder.Vr.pr. ƒ249.000,- k.k.

OPEN HUIS
Jan Snijerplein 6: zat. 13 juni van 14.00-16 00 uur.

Halfvnjst. woonh. in centrum. Bouwj. '78. Ind.

souterrain: 2 kamers, beg.gr. entree, hal, toilet,

woonk. met open keuken (mb.app.), bijkeuken, terras.

1e et. badk. met ligbad, toilet en wastafel, 3 slaapk.,

vliering. Tuin zuid/oost. Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

Van m

Makelaar O.G,

Aankoop/Verkoop/^axaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 '/Fax 02507-17596

Zandvoorts Nieuwsblad
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Examinatoren buigen zich over een 'slachtoffer' van het Jeugd Rode Kruis met een namaakwond. Foto Bram stijnen

Compliment voor
de brandwonden
ZANDVOORT - Een nieuwe groep

bij het Jeugd Rode Kruis afdeling
Zandvoort heeft vorige week voor
het eerst examens afgelegd: de
Jeugd Lotus. De 'Lotus'-mensen tre-

den bij oefeningen op als namaak-s-
lachtoffer, inclusief namaak-ver-
wondingen en dergelijke. Zij stellen

zich beschikbaar als een soort proef-
konijn voor de andere hulpverle-
ners, die daardoor in een zo .realis-

tisch mogelijke situatie kunnen oe-

fenen.
De namaakwonden moeten er zo

echt mogelijk uitzien. Hoe dat ge-

daan moet worden, dat hebben de
kinderen, die al in het bezit waren
van de EHBO-diploma's A en B, af-

gelopen maanden geleerd. De cur-

sus werd met medewerking van het
Oranje Kruis gegeven door me-
vrouw Oud-Moes, Lia Sol en dokter
Drenth. De geslaagden zijn: Tamara
Vermond, Lisette Strijder, Marielle
Granettia, Vanessa Vermeulen, Lo-
rene Korper, Vincent Schreuder en
Roy Koper. Het examen werd in het
Rode Kruis-gebouw afgenomen. Op
het eisenlijstje stonden een ver-

plicht letsel en twee 'vrije' letsels. De
examinatoren hadden vooral com-
plimenten voor de brandwonden.

_3_Zandvoorts
Nieuwsblad

'S£& SCVH luidt weer de noodklok
Midteitspkm op zoek naar vrijwilligers

ZANDVOORT - Ondanks herhaaldelijke noodkreten om extra
yrijwilligers, blijft de Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulp-
erlening problemen houden. Veel vrijwilligers werken in de
oreca en hebben nu minder tijd voor het onbetaalde werk.

Het vinden van vrijwilligers die
tleine klussen willen verrichten
Joor ouderen, blijft moeilijk. Al eer-

Ier in het Zandvoorts Nieuwsblad

luidde de Stichting Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening de nood-
klok. Maar het tekort aan vrijwilli-

gers blijft. „Vooral nu het zomersei-

Weekenddiensten ]
reekend:

[3/14 juni 1992

JOLITIE: Alarmnummer 06-11. In
ündere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
§f - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-1 1.

Inders: tel. 023-319191 (ongevall-

en), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

ÏIUISARTSEN: De volgende huisart-
|en hebben een gezamenlijke waar-
^pemingsregeling: J. Anderson, B.
yan Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Jaardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

^eenink. Informatie daarover tij-

ens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
jen van de dienstdoende arts zijn

'zowel op zaterdag als zondag van
il.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

7.30 uur. Een afspraak is niet no-
lig. Inlichtingen omtrent de dien-
ten van dokter Flieringa worden
erstrekt via nummer 12181.
"andarts: Hiervoor de eigen tand-
rts bellen.
potheek: Zandvoortse Apotheek,
.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
ijden (alléén voor recepten): zater-

ag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
ondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

"uiten de openingstijden: informa-
fte over de regeling via tel.nr.: 13185.
jVijkverpleging: Voor spoedgevallen
fe het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
Jand 's avonds, 's nachts en in het
Weekend te bereiken via de dokter-
Sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
Se Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
|5ombert, Kochstraat 6A, Zand-
ïoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
feckestraat 17 te Zandvoort, tel.

45847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
;ing v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten ]
Veekend 13/14 juni 1992

[lervormde Kerk, Kerkplein:
ondag 10.00 uur: Gemeenschappe-

lijke Geref./Herv. dienst in de Gere-
sformeerde kerk, ds. C. van de Vate.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe-
lijke Geref./Herv. dienst in de Gere-
rmeerde kerk, ds. C. van de Vate.
rijzinnige Geloofsgemeenschap
PB:
ondag 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
hout Uitgave Weekmedia BV Hoofdred-
J M Pekelharing. Hoofd commercie: J.F
Sas

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel

02507 - 1 8648 Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort Bij geen gehoor- 020-
6451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Man-
anne Timmer.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum-
mer- 02507-30497 Kantoor geopend: maan-
dag 13-16 u., dinsdag 10-13, 14-16 u;
woensdag 9-11 u., donderdag 10-12 en 13-
17 u ; vrijdag 9-12 u.

Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel 02975-40041. Postadres-
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnum-
mer. 02975-61095. Micro-advertenties tel.

020 - 562.6271
verkoopmanager: M Chnstiaanse.

Abonnementsprijzen: ƒ16,- per kwartaal;
/ 29,. per half jaar; ƒ 52,- per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -

17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

1941.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij-
ves m.m.v. kinderkoor, H. Drie-een-
heid
pastor Th.W. Duijves, collecte Ne-
derlandse missionarissen.
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: pastor Th.W.
Duyves (RK)
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand j
Periode:
2 - 8 juni 1992

Ondertrouwd:
De Haan, Johannes Jacobus en Re-
geer, Heidi
Scholten, Gergardus en Van Winger-
den, Cornelia
Ter Cock, René André en Bahadoor-
singh, Greese Viyantie
Beumer, Alexander Ronald en Bran-
tjes, Sabrina Anne Marie
Gehuwd:
Koning, Hendrik en Koppen, Moni-
que
Geboren:
Jason Calvin, zoon van: Beuks, Ja-

cob Cornelis en Melief, Donna Caro-
lina Maria
Pauline Marloes, dochter van:
Schut, Peter en Dinnissen, Wilhel-
mina Johanna Margaretha
Overleden:
Goppel geb. Wijnoldij, Johanna
Margaretha Theodora, oud 77 jaar

zoen begint, wordt het een pro-
bleem", vertelt Mini de Wolf, coördi-
nator van de stichting. „Veel men-
sen werken in dit seizoen in de hore-
ca en hebben dus geen tijd meer
voor het vrijwilligerswerk. Daar-
naast zijn er ook vrijwilligers op va-

kantie, dus we werken met te weinig
mensen".
Het .percentage 65-plussers in

Zandvoort is acht procent hoger dan
landelijk, waardoor de behoefte aan
hulp hier ook veel nijpender is. Het
aantal hulpvragen stijgt enorm.
Toen De Wolf in dienst kwam, wa-
ren dat er zevenhonderd, nu, vijf

jaar later, zijn dat er achtentwintig-
honderd.
„Het gaatom kleine klussen, zoals

boodschappen doen, het gras maai-
en en het verrichten van kleine repa-
raties. Wie bijvoorbeeld zijn huis wil
laten schilderen moet zich tot een
schilder wenden. Het professionele
verzorgingswerk moeten gezinsver-
zorgers, thuiszorg of wijkverplegers
voor hun rekening nemen".
Al zouden er zich wellicht meer

dienstverleners melden, toch is Mini
de Wolf er geen voorstander van om
het vrijwilligerswerk te betalen.
„Het zou het karakter van het werk
aantasten", stelt De Wolf. „Ik vind
dat het werk niet elitair moet zijn,

maar voor iedereen toegankelijk. En
je moet niet vergeten dat vrijwilli-

gerswerk niet alleen goed is voor de
oudere, maar ook voor degene die
het verricht. Die kan zinvol bezig
zijn en doet contacten op. Boven-
dien geeft het werk je een goed ge-

voel".
De onkosten van de vrijwilligers

worden wel volledig vergoed, daar-
naast zijn zij goed verzekerd.

De stichting is bezig met het ont-

wikkelen van een publiciteitsplan

en wil nog meer aan de weg gaan
timmeren om vrijwilligers te wer-
ven. „We merken dat met name jon-
geren moeilijk te porren zijn voor
het werk. Dat komt waarschijnlijk
omdat zij het niet meer van huis uit

gewend zijn anderen te helpen. De
maatschappij is veel individualisti-

scher geworden", aldus De Wolf.
„Maar het kan ook zijn dat het werk
nog te onbekend is bij jongere men-
sen. Daar gaan we dan ook wat aan
doen. We zijn bezig een publiciteits-

plan op te stellen om de stichting te

promoten", aldus De Wolf.
De stichting heeft nu rond de veer-

tig vrijwilligers. „Hoe meer vrijwilli-

gers, hoe beter natuurlijk, maar met
vijf a tien extra medewerkers zijn we
al behoorlijk uit de brand."

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
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H00K
DAGELIJKS
OM
15.30, 18.45

en 21.30 uur

Kaarten:

tot 12 jaar

ƒ 9,00

Volwassenen

ƒ 12,50

ZATERDAG
13 JUNI
GEEN
AV0NDFILM
MAAR
NACHTFILM
OM
24.00 uur

Kaarten a

ƒ 12,50 p.p.

DAGELIJKS OM 13.30 uur
Kaarten: tot 12 jaar
Volwassenen
Nederlands gesproken.

BABAR
ƒ 9,00
ƒ12,50

Gezellig naar de middagfilm en daarna eten bij Mc.
Donalds (Hamburger, Franse Frietjes en Frisdrank)

voor maar f 12,50 p.p. minimaal 6 pers.

Info Circus Zandvoort 18686 of Mc. Donalds 16001

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT

Tel. 02507-18686/19535

Achter de schermen
Nell Vreugdenhil-Minderhoud

'Jk ben een regelneef

• Nell Vreugdenhil-Minderhoud: „Ik heb last van een ontzettend vervelend en akelig plichtsbesef. Ik ben van een
generatie met een zeer sterke arbeidsethiek". Foto Bram stijnen

ZANDVOORT - „Ik ben een
regelneef. Tenminste, dat zeg-
gen mijn kinderen". Aan het
woord is Nell Vreugdenhil-
-Minderhoud, oud-raadslid en
-bestuurslid van D66 in Zand-
voort. Sinds vorige maand
doet zij het op politiek vlak wat
rustiger aan. Toch blijft zij nog
deel uit maken van de steun-
fractie, want 'dingen regelen'
was niet het enige wat haar
aantrok in de politiek. Ook
emancipatie speelde daarbij
een belangrijke rol. „Dat heeft
met je rechten te maken. Daar-
voor moet je regelmatig op je
strepen gaan staan".

door Joan Kurpershoek

Nell Vreugdenhil heeft zich eigen-
lijk nooit zo erg aangesproken ge-

voeld door de dorpspolitiek. Dat
zegt zij na bijna vijftien jaar actief

geweest te zijn op dit vlak. „Ik vond
het meestal iets kermisachtigs heb-
ben. Vooral in Zandvoort. Ik heb de
politiek hier altijd vergeleken met
'De gemeenteraad van Zwinderen',
een rubriek van Piet Bakker die
vroeger in de Elsevier stond. De ge-

meenteraad die hij beschreef, was
de klungeligheid ten top. Er werden
uitspraken gedaan als: 'Ik ben teuge
omdat ik teuge ben'. Dat schijnt hier
ook nog wel eens voor te komen. Ze
zeggen wel dat Zandvoort model
heeft gestaan voor die verhalen van
Bakker".

„Toch heb ik nooit een verkiezing
overgeslagen. Kiezen is een recht, en
daar hoor je gebruik van te maken".
Het blijkt ook niet zo vreemd dat zij

zich zo lang met de Zandvoortse po-
litiek heeft bezig gehouden, sinds zij

er in 1977 bij betrokken raakte. Door
een stap die zij nog niet eerder had
overwogen. Naast haar werk - eerst
op de Karel Doormanschool, later

op de Van Heuven Goedhartschool -

had zij haar hobby's, zoals bijvoor-

beeld toneelspelen bij 'Sandevoer-
de'. Ook met het bekende Sinter-

klaastoneel stond zij op de planken.

Leuke mensen
Eind 1977 riep een aantal D66 le-

den uit deze gemeente belangstel-

lenden op om een 'Kring Zandvoort'
op te richten. „Daar kwamen een
hele hoop leuke mensen op af, die
ongeveer hetzelfde dachten en de-

zelfde instelling hadden". Het jaar
daarop stonden gemeenteraadsver-
kiezingen al voor de deur. „Tot die

tijd had ik altijd op de PvdA ge-

stemd, omdat er - voor mij - niets

beters was in Zandvoort. D66, waar-
op ik bij de landelijke verkiezingen
stemde, bestond hier nog niet. Dat
initiatief kwam dus als geroepen".
„We moesten in razend tempo een

verkiezingsprogramma in elkaar
stampen. Daarom waren we op een
aantal punten maar tégen, als we
niet vóór waren. We lieten ons niet

hinderen door enige kennis van za-

ken. Tegenwoordig is dat uiteraard
anders, we zijn nu professioneel ge-

worden. Maar we hadden in die tijd

natuurlijk ook wel goede ideeën. Zo
hebben wij als reactie op de vorige
structuurschets het plan geopperd
om de voetbalvelden in noord te ver-

plaatsen en op die plek woningen
neer te zetten. Nu gebeurt dat alle-

maal, maar wij werden toen voor
gek verklaard".

D66 behaalde dat jaar direct al een
zetel in de Zandvoortse gemeente-
raad. Raadslid Tom van Erp ver-

huisde echter in 1981 naar een ande-
re gemeente. „Daardoor moest ik de
raad in", vertelt Nell Vreugdenhil.
Het werk van een eenmansfractie is

echter bijzonder zwaar. Bij de vol-

gende verkiezingen ruilde zij haar
raadszetel in voor de voorzitters-

stoel in het plaatselijke bestuur van
D66.

Welletjes
Een flink aantal jaren later, toen

zij het 'welletjes' vond', werd zij

tweede penningmeester ('een rustig

baantje') en bleef dat tot vorige
maand. In totaal had zij er toen veer-
tien jaar als bestuurslid op zitten.

„Ik ben nu 66, nu 'mag' ik echt met
pensioen, zoals iemand tegen me
zei. En ik zit tegenwoordig vaak in
mijn caravan in Drente. Dan kun je
geen bestuurslid blijven, vind ik. Bo-
vendien zijn er nu mensen genoeg
voor een goede opvolging".

Jarenlang is dat wel anders ge-

weest. Door het tekort aan mensen
kon Nell zich niet landelijk profile-

ren, hoewel de landelijke politiek
haar eigenlijk meer interesseerde.
„Ik ben wel gevraagd als kandidaat
voor de Provinciale Staten. Maar
toen was ik al raadslid". Zij wilde de
afdeling Zandvoort niet in de steek
laten. „Ik heb last van een ontzet-

tend vervelend en akelig plichtsbe-
sef. Ikben van een generatie met een
zeer sterke arbeidsethiek. Als je

daar eenmaal mee behept bent, raak
je dat niet irieer kwijt. Bovendien
staat in het reglement van D66 datje
niet meer dan één bestuurlijke mag
vervullen. Dat is om belangenver-
strengeling te voorkomen".

,

Emancipatiecommissie
Toch is zij wel op regionaal en

landelijk niveau werkzaam geweest,
onder andere als lid van de emanci-
patiewerkgroep Noord-Holland en
het Politiek Emancipatie Active-
rings Centrum (PEAC), een advies-
commissie voor het hoofdbestuur
en de kamerfractie van D66. „Daarin
kreeg ik het onderwerp 'sexueel ge-

weld' toegewezen, waarover ik toen
ook een nota heb geschreven. Toen
er later een landelijke nota ver-

scheen, dacht ik: ze hebben de mijne
gebruikt". Voor het PEAC-bulletin
schreef zij interviews met vrouwen
in 'mannenberoepen'.

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter be-
kende personen uit deze ge-

meente. Deze week Nell
Vreugdenhil-Minderhoud.

Ook in Zandvoort was zij op deze
gebieden actief, onder andere als

medeoprichter en voorzitter van de
plaatselijke emancipatiecommissie,
die inmiddels door gebrek aan be-
langstelling is opgeheven. Later
maakte zij deel uit van een werk-
groep van het Eerste Lijns Samen-
werkings Overleg (ELSO).

De specialistische kennis die Nell
Vreugdenhil zich over emancipatie
verwierf, werd op veel plaatsen er-

kend. „Schriftelijke vragen die ik

voor een kamerlid had opgesteld,
werden ongewijzigd ingediend. Zij

vond het goede vragen. Dat werd la-

ter bevestigd door het feit dat het
kabinet er nauwelijks antwoord op
kon geven. Op sommige vragen
moet - geloof ik - nog steeds ant-

woord komen". Indirect sturing ge-

ven aan politiek Den Haag, beviel
haar uitstekend. „Op dat vlak had ik
graag wat meer willen doen". Het
kwam er niet van, door de verplich-
tingen in Zandvoort.
Die gemeentelijke politiek blijft zij

nog actief volgen via de steunfractie
van D66. Een partij overigens waar
de afgelopen jaren een flinke verjon-
ging heeft plaatsgevonden, onder an-
dere met Hennie Oosterbaan als

nieuwe voorzitter. „Bij die mensen
bruist het allemaal nog, bij ons raak-
te dat er een beetje uit. Daarom heb
ik geen spijt dat dk uit het bestuur
ben gestapt, ook al denk je natuur-
lijk dat je onmisbaar bent. Dat heb-
ben ze altijd tegen me geroepen.
Maar uiteraard is niemand onmis-
baar, dat blijkt ook nu. Je mag dus
niet boos worden als ze niets doen
met je advies. Ze hoeven het ook met
altijd met mij eens te zijn. Dat is van
twee kanten zo. Maar ze vinden wel
dat ik een 'visie' heb", zegt zij met
een glimlach. „En dat is natuurlijk
heel prettig".

Nell Vreugdenhil 'zonder visie' is -

voor wie haar kent - ondenkbaar.
Het kan ook bijna niet anders, zou je
denken, als je vader een 'vrijdenker'

was en je grootvader Mullié nog sa-

men met Wibaut de SDAP in Zee-
land (waar Nell zelf ook is geboren
en opgegroeid) heeft opgericht.
„Daarvan krijg je natuurlijk wel wat
mee", zegt zij. Ook haar eigen kinde-
ren zijn volgens haar 'links georiën-
teerd'. „Maar dat heb ik hen niet
bewust meegegeven".

Irritant
De 'frisse en nieuwe ideeën' waren

indertijd voor haar de beweegrede-
nen om voor D66 te kiezen. „Ik ben
geen socialist en rechts spreekt mij
niet aan. Van bovenaf iets opleggen
vind ik heel irritant. D66 is links
liberaal en wijst op de verantwoor-
delijkheid van het individu. Dat
sprak mij aan, daarbij voel ik mij
thuis".

Het regelen van allerlei zaken
heeft haar nog het meest aangetrok-
ken bij al haar werkzaamheden. „Ik
ben een regelneef. Tenminste, dat
zeggen mijn kinderen". Was een ma-
nagementfunctie dan niet iets voor
haar geweest? „Dat had me wel gele-

gen", geeft zij toe. „Toen ik in Mid-
delburg net van de kweekschool
kwam, beviel het onderwijzersvak
mij niet. Ik ben toen bij Vroom &
Dreesman gaan werken, waar ik in

een razende vaart opklom. Maar
toen ik trouwde, moest ik er weg.
Anders was ik waarschijnlijk wel be-
hoorlijk hoog gekomen". Na nog
tien jaar in Den Haag gewoond te

hebben verhuisde zij in 1959 met
haar gezin naar Zandvoort, waar zij

op de Karel Doormanschool kon be-
ginnen. „Daar vond ik dat werk wèl
leuk".

Niet bescheiden
Nell Vreugdenhil is niet beschei-

den, zegt zij, en zal dan ook niet
gauw een blad voor de mond nemen.
„Bescheidenheid siert de mens,
maar zonder die eigenschap kom je

verder', zegt een spreekwoord. Vroe-
ger, als voorzitter, moest ik natuur-
lijk wel uitkijken met mijn persoon-
lijke mening. Toch heb ik die altijd

wel naar voren gebracht, maar dan
in situaties buiten die functie om.
Als je je als bestuurslid profileert,

moet je je terughoudend opstellen.
Maar zodra je optreedt als bewoner
van Zandvoort, heb je het recht om
uitspraken te doen. Anders kun je
nooit je mond opendoen".

In de gemeentepolitiek van Zand-
voort mag er wat Nell Vreugdenhil
betreft heel wat veranderen. Na een
periode van opleving heeft die op-
nieuw af en toe trekjes van de 'Ge-

meenteraad van Zwinderen'. „Ik
verbaas me regelmatig over de min-
achting die-ten toon wordt gespreid
ten opzichte van de burgers", zegt
zij. „De stichting Zandvoort-Zuid
bijvoorbeeld is met een uitstekend
rapport gekomen in verband met de
nieuwe verkeersplannen. Maar zij

krijgt geen enkele inhoudelijke reac-
tie op haar argumenten. Het enige
datje kunt verwachten, is een brief-

je, 'dat het algemeen belang voor
gaat boven het eigen belang'. Zo'n
antwoord getuigt van minachting
van de burger. Hij wordt niet serieus
genomen. Met de inspraak die er is,

wordt weinig of niets gedaan".

Steunfractie
„Ook in de gemeenteraad wordt

nauwelijks nog op argumenten inge-

gaan. Ik krijg regelmatig last van
plaatsvervangende schaamte als ik

op de publieke tribune in de raads-
zaal zit. Een goede, inhoudelijke dis-

cussie maak je bijna met meer mee.
Dat geldt ook voor dq commissiever-
gaderingen. Dat zijn kleme raads-
vergaderingetjes geworden, sinds
die in de raadszaal worden gehou-
den. Vroeger, beneden in het raad-
huis, waren de sfeer en de discussies
veel informeler. Daardoor kon er
ook veel beter zaken gedaan wor-
den". Toch wil zij indirect nog wel
invloed blijven uitoefenen op de
dorpspolitiek. Met name door haar
lidmaatschap van de steunfractie
van D66. „Maar ik blijf er niet meer
voor thuis".
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Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Nieuw in Zandvoort

Spareribs/kip lijn

kado ontbijt/brunchlijn

02507-16368
Spareribs of kip met stokbrood,

sauzen, salades, stokbrood en

kruidenboter

f 1 8,50 per persoon

Kado ontbijt c.q. brunch
serveren wij zeer luxe bij U thuis

Uiteraard verzorgen wij op
aanvraag ook andere

maaltijden.

Tussen 18.00 uur en 21.00 uur

7 dagen per week

De traiteur is

Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur

Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur

r^ t

S Wg 1 Wegens Vakantie

% \^ffi) & gesloten van
» m̂ m s

14 juni t/m 28 juni

J. van Campen & Zn.,
Corn. Slegersstraat 2, Zandvoort

Voor al uw
Schoenreparaties & Sleutelservice

Voor plaatsing en exploitatie
van speelautomaten
,,'n deal op maat"

tsras
Automaten Exploitatie bv

Hilversum
Uw man in Zandvoort, tel. 02507-16325

tel. 035-830511/852990

AART VEER
Groente en Fruit

vraagt

VERKOOPSTER en

ZATERDAGHULP
tel. 14404; na 19.00 uur 12888

HOERWiKIK DIE KOFFIEPOTTEN

KWIJT

DIEIKZOVOORDEUGHEB

INGEKOCHT

't staat in de krant
iedere week weer

AANGEBODEN VAKANTIEWERK
In de maanden juni t/m augustus gaan veel van onze vaste bezorgers op
vakantie.

Wil jij dit werk in jouw omgeving overnemen, dan staat hier een goede
beloning tegenover.

Tevens zoeken wij voor deze periode medewerkers die in

groepsverband voor meerdere dagen per week beschikbaar zijn.

Vanuit een centraal punt ga je dan met één van onze auto's mee om in

diverse plaatsen wijken te bezorgen. Ben je in het bezit van een
-(groot) rijbewijs, een groep begeleiden kan ook..

Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen we je hulp goed gebruiken voor
een vaste wijk in jouw omgeving.

Vul nu snel onderstaande bon in en stuur deze naar
Interlanden Spreigroep, Antwoordnummer 15002, 1000 PW
Amsterdam (een postzegel is niet nodig) of bel tijdens

kantooruren naar 020-6138444.

NAAM .

ADRES

POSTCODE WOONPLAATS

TELEFOON RIJBEWIJS A/B/C/D/E

LEEFTIJD

Ik ben beschikbaar van t/m

voor O Bezorging in eigen omgeving

O Bezorging in groepsverband vak. 92

ZMERDAGOGHTEND
|V|I|S|I |e| ZATERDAG ACADEMIE
VISIE B.V.

Vermande -IVIO
Samenwerkend in

Educatie

De Zaterdagacademic

verzorg! (mondelinge)

cursussen op de zaterdag-

ochtend van 9 tot 12 uur.

Er wordt opgeleid voor

erkende diploma's en

certificaten.

Voor de examengerichte

opleidingen wordt examen-

garantie geboden. Verder

is er een telefonisch spreek-

uur voor problemen met

het huiswerk.

De cursussen worden
gegeven in de plaatsen

Amsterdam, Arnhem,

Den Bosch, Den Haag,

Eindhoven, Leeuwarden,

Rotterdam, Utrecht,

Zaandam en Zwolle

en vangen aan vanaf

19 september.

Introductie PC-gebruik. Werken mei MS-DOS
Tekstverwerken met WordPerfect

PDI modules MG.1. MG.2. MG.3 en MD.1

AMBI modules HE.0 en HE.1

Basiscursus public relations

Public relations. NGPR-A en NGPR-B

Praktijkdiploma marketing

Marketing NIMA-A en NIMA-B

Managemcnt-assistent(e)

Munaaement middenkader 1 en 11

Logistiek manaaement

Basiskennis boekhouden

Praktijkdiploma boekhouden

(ook deelcertificaten)

Moderne bedrijfsadministratie

(ook deelcertificaten)

3raktijkdiploma loonadministratie

Basisdiploma belastingrecht

Praktijkdiploma distributie

Toerisme/recreatie (SEPR 1 en SEPR II)

9 O

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93

dhr/mw
STUDIEGIDS

In open envelop, zonder

postzegel, zenden aan

ZATERIMGACADEMIE
antwoordnummer 234

X200 VU Iclystad

tel. 03200- 26 8 95

straal

postcode/plaats

telefoon

Mijn interesse gaal uil naar

Gevr.

Part-time

AFWASHÜLP
Strandpaviljoen

21

TEL 15524

Je voelt je nu nog lekkerder
in een Peugeot 106.

SLECHTS 300 STUKS.

TOTAAL VOORDEEL:
1.800,-.

ACHTERSPOILER.

METAALLAK
"VERT FLUORIDE"

SPATBORD-
VERBREDING.

SPECIALE
STOOTLIJSTEN.

LICHTMETALEN
VELGEN.

PEUGEOT 106 TROPHY

35 WATT SPEAKERS.

RADIO-CASSETTE-
INSTALLATIE MET

KEYCARD BEVEILIGING

TOTAAL VOORDEEL:
TOT 1.000 -.

VLOERMATTEN (VÓÓR
MET DIXIE-LOGO). —

V

^'V;
SPECIALE

DIXIE'-SIGNATUUR.

PEUGEOTJ06 DIX1E.

Nu bij Peugeot: vele spe- waarde van 3-000-, waarvoor u 1.000,- waar u niet omheen kunt. van dit grote voordeel, kom dan

ciale modellen. Vol extra extra's. slechts 1.200,- betaalt. Twee uitvoeringen, die zo snel mogelijk bij ons langs.

Zoals de 106 Trophy Of de 106 Dixie (vanaf beperkt leverbaar zijn. JE VOELT TE LEKKERDER
(vanaf 22.850,-), met extra's ter 21.150,-), met een voordeel tot Dus wilt u nog profiteren IN EEN PEUGEOT.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT.
DYNAMISCH OP WEG.

AÈBw/ RENE MEIJER
L / SPECIAALVLOEREN

KURK LAMINAAT PARKET NATUURSTEENTAPUT

BESTAAT 3 JAAR

Dit vieren wij

3 weken lang!!

Bij aankoop van een:

KURK-, LAMINAAT-, PARKET- Of

GRINDVLOER

krijgt u elke

10e m2

GRATIS*
DE AANBIEDING GELDT VAN

6 t/m 27 JUNI 1992.

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag
t/m vrijdag 9.30-17.00 uur

Donderdag
koopavond 19.00-21.00 uur

Zaterdag 10.00-17.00 uur
Maandags gesloten

KENNEMERLAAN 167, IJMUIDEN.

TEL: 02550-36565
' Uitgezonderd speciale aanbiedingen en excl. lijm, lak, ondervloer, ace. en loonkosten.

JNT ZICH NOG WEL EVEN OMDRAAIEN
(De nieuwe collectie is tttchnoj niet binnen)

Voorkom verloren uren. Begin de werkdag produktiel mei PCT. Want PCT rijdt

's nachts en levert vóór de ochtend. Bel voor inlormatie: 03402 - 59900

EXPRESDISTRIBUTIE MET IN-NIGHT-SERVI
ÊfopCT
c e ^m

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neen daarom geen risico, maar laat het

over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

IBKENDE
VKHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

WtZK
BERICHT BESTEMD VOOR DE INWONERS VAN DE

GEMEENTE ZANDVOORT.

Vanaf 15 juni 1992 t/m 26 juni 1992 zullen medewerkersvan

het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland de watermeters

opnemen in de gemeente Zandvoort.

Zij komen uitsluitend WATERMETERS opnemen en

kunnen zich legitimeren.

Wij verzoeken U plantengroei, isolatiemateriaal e.d. te

verwijderen, zodat de meterput goed te bereiken is en de

,

meter afgelezen kan worden.

Voor informatie kunt u bellen naar het Waterleidingbedrijf

Zuid-Kennemerland, afdeling Verbruiksadministratie,

telefoonnummer 023-240424, toestel 45.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland iWkili

Postbus 6085
2001 HB Haarlem
Stephensonstraat 38

Telefoon (023) 2404 24
Fax (023) 2474 92
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Softballers nu trotse bezitters van wisselbeker

Clicks/TZB zegeviert in sterk softbaltoernooi
ZANDVOORT -De blijdschap was groot in het
Zandvoortse kamp na afloop van een zeer spannende
en mooie softbalfinale tussen de dames van
Clicks/TZB en de Blue Birds uit Leiden.
Het Zandvoortse team van Vleeshouwers/Draijer won
uiteindelijk met 7-6 en daarmee het toernooi.
Het was, na 1988 en 1991, de derde maal dat het
Zandvoortse softbalteam de finale haalde en ook won.

door Aaldert Stobbelaar

De wisselbeker, die in 1987 be-

schikbaar werd gesteld door Ben
Koning, is nu definitief eigendom
geworden van Clicks/TZB. De win-
nende werpster Elfride Boeree werd
gekozen tot 'The best player', terwijl

Nieke Valkestijn de beste slagvrouw
werd. Het was Boeree, die in de ope-
ningswedstrijd tegen Badhoevedorp
de Zandvoortse defensie prima leid-

de en maar één base-hit moest toe-

staan. Dat gebeurde pas in de laatste

inning waardoor Badhoevedorp het
enige puntje kon scoren tijdens deze
wedstrijd. Clicks/TZB had inmid-
dels door 'hits' van onder andere
Boeree, Rijnders en catcher Valkes-
tijn een 6-0 voorsprong genomen. In-

geborg van Keulen kon door goed
slagwerk van Ria van Dam en Mari-
an de Vries de 7-1 eindstand bewerk-
stelligen.

In de tweede wedstrijd moesten de
Pirates het ontgelden. In de eerste
drie innings gaf de Amsterdamse
formatie partij door de defensie
goed gesloten te houden. Slechts
twee runs kon Clicks/TZB toen sco-
ren. In de vierde inning viel de be-
slissing. Door twee fouten van Pira-

tes kwamen Rijnders en Van Keulen
op de honken. Door een verre klap
van Boeree liepen de Zandvoortse
softbalsters uit naar een 5-0 voor-
sprong. Daar bleef het niet bij. Het
Zandvoortse slaggeweld hield aan
en de uiteindelijke uitslag werd op
14-0 bepaald. Door de twee zeges
plaatste Clicks/TZB zich voor de fi-

nale.

Favoriet voor de eindzege, het Ben-
nebroekse BSM, won de eerste par-
tij vanEDO met 4-2, maar moest een
nederlaag incasseren tegen Blue
Birds, na een zinderende partij: 5-6.

Daardoor liep BSM een finale plaats
mis. De finale plaats ging naar Blue

Birds, omdat dit team EDO met 10-5

van het veld sloeg.

In de strijd om de derde en vierde
plaats bleef BSM met 5-3 Badhoeve-
dorp de baas. EDO, dat met 14-4 Pi-

rates terug wees, werd uiteindelijk

vijfde. In de grote finale tegen Blue
Birds nam het team van Vleeshou-
wers/Draijer, via goed slagwerk van
Boeree, Van Keulen, Valkestijn en
De Vries een 2-0 voorsprong. De
Blue Birds kwam via een twee pit-

ter, een stootslag en twee kostbare
fouten niet alleen op een 3-2 voor-
sprong maar kreeg daardoor drie
honken vol. Coach Vleeshouwers
vroegom een time-out waardoor het
Zandvoortse team rust kreeg. Pit-

cher Smit werd op de heuvel vervan-
gen door Boeree, die de moeilijke
taak kreeg om de derde nul te ma-
ken. Dat gebeurde ook mede door
een fraaie vangbal van derde honk-
vrouwe Castien.

Foutje
Calista van Keulen maakte, een

eerder gemaakte fout, weer goed
door via een fraaie klap de honken te
bereiken. Conny van Houten zorgde
dat Van Keulen kon scoren. Van
Houten werd weer binnen geslagen
door een opofferings-stootslag van
Castien. Dat betekende dat
Clicks/TZB een 4-3 voorsprong had
genomen. In de laatste slagbeurt
nam Clicks/TZB verder afstand,
mede door goed slagwerk van Conny
van Houten: 7-3.

De Blue Birds zorgde voor span-
ning door in de gelijkmakende slag-

beurt terug te komen tot 7-6. Goed
werk van pitcher Boeree en een aan-
gooi van Ingeborg van Keulen op
catcher Valkestijn zorgden er voor
dat de overwinning in Zandvoort
bleef.

Clicks/TZN moest winnen om in het bezit te komen van de wisselbeker. Af en toe hing het erom, maar het team won! Foto Bram Stijnen

Oekraïnse coureur doet mee met Lada

Hezemans beheerst de Pinksterraces
ZANDVOORT - De tienduizend bezoekers die naar de Pink-

sterraces kwamen, mochten niet klagen. Behoudens de schitte-
rende Ferrari's en Porsches trad voor het eerst een coureur uit
de Oekrane op in een bijna versleten Lada Samara. Tot grote
prestaties kwam de viervoudige Russische en achtvoudige Oek-
ranse kampioen Leonid Protasov niet.

Prestaties werden er echter veel schotelden het talrijke publiek een
geleverd door Toine Hezemans in de
strijd om de Ferrari-Porsche Chal-
lenge. Toine Hezemans, zoon Mike
Hezemans en Rinie van der Velden

Van derMoolenJeugdkampioen

Snelschaaktitel voor Dambrink
ZANDVOORT - Tijdens de laatste schaaka-

vond bij de Zandvoortse Schaak Club bleek
Louis Dambrink de beste snelschaker te zijn.

De sterkstejeugdschaker van het afgelopen sei-

zoen werd Florian van der Moolen. Op deze
laatste avond werden de prijzen aan alle kam-
pioenen uitgereikt.

De strijd is gestreden, het schaakseizoen bij de Zand-
voortse Schaak Club zit erop. Vorige week donderdag-
avond werd voor het laatst dit sezioen een bezoek ge-

bracht aan het Gemeenschapshuis. Daar nam Florian
van der Moolen de eerste prijs in ontvangst, omdat hij

clubkampioen bij de jeugd werd. Het gehele seizoen
heeft hij laten zien de sterkste jeugdschaker van Zand-
voort te zijn. Met twintig punten uit 22 wedstrijden was
Florian van der Moolen voor iedereen ongenaakbaar.
Jeugdleider John Ayress reikte de fraaie beker uit. Een
bijzonder goede tweede plaats was er voor Nanouk Mar-
quenie. De jeugdige dames deden het trouwens beter
dan vorige seizoenen. Voor Rebecca Willemse was er
een vierde plaats weggelegd, pal achter Thomas Hesse,
die derde werd en voor Henk Willemse die vijfde werd.
De volledige eindstand was: 1. Florian van der Moolen,

2. Nanouk Marquenie, 3. Thomas Hesse, 4. Rebecca Wil-

lemse, 5. Henk Willemse, 6. Bas van der Meij, 7. Niels
Filmer, 8. Bart Timmermans, 9. Mariska Boukes, 10. Mare
Habets, 11. Sandra Beugel, 12. Remco de Roode, 13. Marti-
ne Botman, 14. Jan Koning, 15. ShannaPaap, 16. Dominic
Hoogendijk.

Snelschaak
Op de laatste speeldag van dit seizoen werd er gestre-

den om het clubkampioenschap snelschaken. De acht-
tien deelnemers speelden in poule's van zes om een
plaats in de finale groep te veroveren. Nadat er ruim 250
partijen, van ieder maximaal een kwartier, gespeeld
waren kon Louis Dambrink de eerste prijs in ontvangst
nemen. De tweede plaats ging naar Dennis van der
Meijden terwijl Jack van Eijk met de derde plaats ge-

noegen moest nemen.

Direkt na de prijsuitreiking werd er nog een simul-
taanwedstrijd voor de jeugdige schakers gehouden.
Geen van de schakers wist zijn partij tegen Dennis

van der Meijden, John Ayress en Ilje Mollerus te win-
nen. Toch dient vermeld te worden dat Martine Bot-
man, Sandra Beugel en Thomas Hesse, hun tegenstan-
der knappe remises afdwongen.

Op de eerste rij de prijswinnaars met daarachter de overige jeugdige schakers. Foto Bram Stijnen

bijzonder spectaculaire race voor.
Hezemans jr. kon langdurig de aan-
stormende Ferrari van Rinie van der
Velden uit de buurt houden van de
aan kop rijdende Hezemans sr. Ech-
ter toen Van der Velden zoon Heze-
mans voorbij streefde ging hij op
jacht naar de koppositie van Toine
Hezemans.
In de slotronden heeft Van der

Velden van alles geprobeerd om de
koppositie over te nemen, maar He-
zemans hield knap stand en won de
prachtige race.

Ben Pon die in deze race ook aan
de start verscheen, streed eveneens

in de voorste gelederen mee. In 1968
had Pon afscheid genomen van de
racerij, maar zijn heroptreden
dwong veel ontzag af. In zijn Por-
sche 911 had Pon lange tijd uitzicht

op een eervolle eindklassering. Een
spin in de laatste ronde zorgde er
echter voor dat Pon terug viel naar
een zesde plaats.

Veel spanning
Traditioneel brachten de races in

de Produktietoerwagen klassen bij-

zonder veel spanning. Zo streed de
Haarlemmer Marco Mok op het
voorste plan mee in de klasse tot

veertienhonderd cc. Met zijn Suzuki
heeft hij gepoogd de andere Suzuki's
van Ame de Jong en Tappel bij te

houden.. De Jong hield echter zowel
Tappel als Mok achter zich.

In de klasse tot tweeduizend liter

beheerste Allard Kalff op de hem
bekende wijze de race. Met zijn Alfa

Zaalvoetballers komen
in beslissend stadium
ZANDVOORT - Op donder-

dag- en vrijdagavond worden
de finales gespeeld in het 22e
Zandvoortmeeuwen zaalvoet-
baltoernooi. Inmiddels zijn, op
een uitzondering na, alle halve
finalisten bekend. Ook is dui-
delijk dat de eerste kampioen
bij de recreanten Rabbel Boys
is.

Door een paar sensationele ont-

wikkelingen is in de eerste divisie A
Sam Sam er toch nog ingeslaagd
zich te kwalificeren. Sam Sam boek-
te twee forse overwinningen en
kwam zodoende in het bezit van een
beter doelsaldo danHB dat afvalt.

Sam Sam klopte eerst Café de Ka-
ter met 9-4 en maakte vervolgens
korte metten met Radio Stiphout:
11-2.

Plavuizen behaalde in deze afde-

ling de eerste plaats door een 6-3

overwinning op de bekerwinnaar
van vorig jaar, Play In.

In 1 B hebben Auto Versteege en
Big Mouse zich geplaatst voor de
halve finale. Auto Versteege kwam
daarin terecht door een zwaar be-
vochten 1-1 gelijkspel tegen Hind-
store.

Bij de veteranen is de spanning te'

snijden. Café de Kater won mét
maar liefst 12-2 van Niveau Offset.

De Kater gaat met elf punten aan
kop en is uitgespeeld. Banana's is de
enige overgebleven concurrent, om-
dat Fritures d'Anvers een zeer onge-
lukkige 3-2 nederlaag leed tegen Se-

kura. Banana's bleef in de race door
een 5-2 zege op Jaap Bloem/HB,
maar moet de laatste wedstrijd te-

gen Sekura met zes doelpunten ver-

schil winnen om De Kater op doel-

saldo voorbij te gaan.
Programma vanavond: 18.45 uur

Nihot/Take Five - Repropartners,
19.30 uur Fritures d'Anvers - Jaap
Bloem/HB Vet, 20.15 uur Kruisfinale
2e divisie, 21.00 uur kruisfinale 2e di-

visie. 21.45 uur kruisfinale Ie divisie,

22.30 uur kruisfinale Ie divisie. Vrij-

dagavond vanaf zeven uur is de Pelli-

kaansporthal het strijdtoneel van de
wedstrijden om de eerste tot en met
de vierde plaatsen in zowel Ie als 2e
divisie.

verwees Kalff de BMW van Tommy
Coronel naar een tweede plaats en
Van der Heiden, met een Alfa, moest
genoegen nemen met een derde
plaats.

Tom Langeberg liet er in de Pro-
duktietoerwagens boven tweedui-
zend cc. geen gras over groeien. De
Lotus bleek sneller te zijn dan de
Mercedes van Van Dedem. Kroy-
mans, eveneens in een Lotus, ver-

richtte knap werk door de derde
plaats op te eisen.

Voor het eerst sinds lange tijd vie-

len er op het Zandvoortse circuit een
paar gewonden. De laatste race in de
strijd om de Opel Ascona Cup werd
niet afgemaakt. Halverwege de race
botste een groot aantal auto's op el-

kaar. Uit de wrakstukken kwamen
gelukkig slechts twee gewonden te

voorschijn. Tom de Jong uit Heem-
stede en Wim Mentink uit Beunin-
gen, werden naar het Kennemer
Gasthuis te Haarlem vervoerd. Men-
tink hield aan de botsing een hersen-
schudding over en De Jong had een
behoorlijke vleeswond en twee ge-

broken ribben opgelopen.

Feestvreugde
en vuur gedoofd
ZANDVOORT - Een feestje dat een

groep Duitsers in de nacht van zater-

dag op zondag hadden gebouwd, is in

het water gevallen. De toeristen had-
den een groot kampvuur gemaakt op
het strand en waren, voorzien van de
nodige spiritualiën, aan het feesten.

De politie verzocht hen echter het
vuur te doven, waar zij gevolg aan
gaven. En zo doofde ook de feest-

vreugde.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Stijging Chess
schakers opde
speelsterkte-lijst
ZANDVOORT - Olaf Cliteur,

Ben de Vries en Ton van Kem-
pen van de schaakvereniging
Chess Society hebben het afge-

lopen half jaar een lichte stij-

ging gemaakt op de nationale
ELO-rating lijst.

Jammer is het voor de Zandvoor-
ters dat de succesvol verlopen com-
petitiewedstrijden pas meetellen
vanaf de eerste klasse.

Ondanks een gering aantal partij-

en zijn de drie spelers van Chess, die

op de nationale speelsterkte-lijst

vermeld staan, weer enigszins geste-

gen. Deze speelsterkte wordt in de
schaakwereld uitgedrukt in zoge-

naamde ELO-rating. De hoogst ge-

plaatste Zandvoorter op deze lijst is

Olaf Cliteur. Hij steeg het afgelopen
half jaar wederom 59 plaatsen. Zijn

collega-topscorer van Chess Society,

Ben de Vries pakte negen plaatsen
terwijl Ton van Kempen goed was
voor een stijging van veertien plaat-

sen.
Cliteur behoort inmiddels tot de

sterkste zeven procent schakers van
Nederland. Ben de Vries valt daar
nog net een paar plaatsen buiten en
Ton van Kempen mag zich rekenen
tot de sterkste tien procent van de
landelijke schaakbond, die zo'n 39-

duizend leden telt. De grootste stij-

ging zit echter nog in het verschiet.

Daar door een computerstoring het
Hoogoventoernooi van januari 1992

nog niet is meegeteld, valt te ver-

wachten dat op de editie van 1 sep-

tember Olaf Cliteur wederom een
stijging door gaat maken van niet

minder dan vierhonderd plaatsen.

Duiven hadden het

zwaar te verduren
ZANDVOORT - Door het

slechte weer werden de duiven
van Postduivenvereniging Plei-

nes zaterdag niet gelost. Dat ge-

beurde nu een dag later, toen
het eigenlijk nog slechter was
voor de duiven. Echter s' mor-
gens zeven uur werden de dui-

ven gelost vanuit Orleans en
Roye. Beide vluchten hadden
een zeer slecht verloop. Door de
vele regenval kregen de duiven
een behoorlijk nat pak hetgeen
de tocht er niet gemakkelijker
op maakte.
Toch slaagden de duiven er in

het hok terug te vinden. De
vlucht vanaf Roye telde een af-

stand van ongeveer 325 kilome-
ter en de eerste duif landde om
één minuut voor twaalf op het
hok.
De uitslag was: H.Lansdorp 1.

B.Alferink 2. R.Sinnige 4, 8, 15.

Combinatie Van der Wal en
Romkes 6, 7, 12. H.Heiligers 9.

H.TerollO. P.Koopman 11. Com-
binatie P. en M.Bol 13. J.P.Heere-

mans 14.

De vlucht vanuit Orleans ging
over een afstand van maar liefst

535 kilometer. Ook in deze
vlucht hadden de duiven het
zwaar te verduren. Het doorzet-
tingsvermogen van de duif is

echter erg groot. Om zes minu-
ten voor vier werd de eerste duif
geklokt en die was van H.Heili-

gers.

Uitslag: H.Heiligers 1, 4. P.Bol
2, 3. B.Alferink 5, 9. R.Sinnige 6,

15. Combinatie Van der Wal en
Romkes 7, 12, 13, 14. E.Paap 8.

J.Heeremans 10, 11.

Zeilseizoen

van start

ZANDVOORT - De zeilwedstrijd 'de twee
daagse van Zandvoort', werd door de goe-
de weersomstandigheden een voortreffelij-

ke opening van het seizoen. De Watersport
Vereniging Zandvoort begroette 36 deelne-
mers waaronder de helft Zandvoorters.

Vanat het zuidelijke strand werden zowel
op zaterdag als zondag twee wedstrijden

gevaren. Het leek er in de beginfase op dat
het sterke deelnemersveld met te weinig

wind te doen kreeg. Doch toen de baan
werd uitgelegd nam de wind toe uit het

noord-westen. Dat was voldoende om een
paar spannende races af te werken.

Het waren uiteindelijk Jan Visser en Peter
Loos die met een Prindle 19 de overwinning
opeisten. De tweede plaats ging naar Peter

Snijders en Tom Brouwer met een Nacra
6.0.

De eenmansboot, een Hoby 14, van se-

crataris van de WVZ René Bos, bleek snel

door het water te gaan en was goed voor
een derde plaats, terwijl Kees en Dennis
Vrijer met een Prindle 18.2 als vierde eindig-

den.

Rabbel Boys prolongeert titel

ZANDVOORT - In het 22e zaalvoetbaltoer-
nooi van Zandvoortmeeuwen vielen deze week
de eerste beslissingen. Zo viel de uitstekende
prestatie op van Rabbel Boys. Dit team dat
vorig jaar al verrassend de titel pakte bij de
recreanten herhaalde deze prestatie. In de
tweede klasse A. was het Van den Heuvel ass.
dat zich plaatste voor de halve finale.

In die recreantenpoule heeft Rabbel Boys de overwin-
ning zeker niet cadeau gekregen. Toch slaagden de
mannen van Cees Schuiten er in de titel wederom te

pakken. Rabbel kwam in het bezit van de titel door een
zwaar bevochten 4-3 overwinning op Reproproof en een
op de valreep bewerkstelligd 3-3 gelijkspel tegen Lam-
mers Boys.

Bij de veteranen zijn de belangrijkste kanshebbers
Fritures d'Anvers en Banana's. D'Anvers kwam de afge-

lopen week niet in actie maar Banana's rukte op, door
een 5-2 overwinning op Jaap Bloem/HB vet. Laatstge-
noemd team is door deze nederlaag uitgeschakeld.
D'Anvers en Banana's gaan. in een onderling duel, vol-

gende week donderdag, uitmaken wie de nummer één
wordt.

Halve finale

Van den Heuvel ass. klopte concurrent REA met 6-3

en is daardoor zeker van een halve finale plaats in de
tweede klasse. REA blijft kanshebber maar voelt de
hete adem in de nek van Bad Zuid, dat Nachtwacht met
5-0 zaalvoetballes gaf. In 2 B is de situatie nog erg
onduidelijk. Establo, Trefpunt, Luiten bv en Studio Z
aan Zee zullen deze week de beslissing moeten forceren.

Plavuizen Specialist heeft de beste papieren in 1 A,

door een fraai 5-1 zege op Aannemer Winter. Voornaam-
ste kandidaat op de tweede halve finale plaats is Sam
Sam doch Play In en HB Beveiliging zijn nog niet

uitgeschakeld. In 1 B deed Hindstore goede zaken door
met 2-1 te winnen van Snoeks. Auto Versteege maakt
eveneens een goede kans door 3-1 zege op Pim Janssen
Sport, terwijl Big Mouse ook nog een belangrijke kandi-
daat is voor het spelen van de kruisfinale.

Nieuwe 'jufs' bij Zeeschuimers

• De nieuwe 'jufs' van de Zeeschuimers: (v.l.n.r.) Saskia Wester, Ditte Valk, Ingrid Kraaijenoord, Vivian Croes,

Arlette Sandbergen en Ingrid Duivenvoorden.

ZANDVOORT - De
kunstzwemafdeling
van de Zandvoortse
Zeeschuimers heeft
er sinds vorige week
een uitbreiding van
haar trainstersbe-
stand bij. De zwem-
sters Ingrid Duiven-
voorden, Ingrid
Kraaijenoord, Saskia
Wester, Ditte Valk,
Arlette Sandbergen
en Vivian Croes
slaagden voor het
KNZB-diploma
'kunstzwemtrainster
A'.

Voor Arlette Sandber-

gen is dit diploma een be-

vestiging van haar kwali-
teiten. Zij werkt al een
jaar lang met veel toewij-

ding als trainster aan de
badrand. Saskia Wester,
Vivian Croes, Ingrid
Kraaijenoord, Ingrid Dui-
venvoorden en Ditte Valk
zijn zelf nog volop als

kunstzwemsters actief

voor de Zeeschuimers.
Kampioen van Noord-
Holland worden en toe-

gangslimieten halen voor
de komende nationale
kampioenschappen zijn

voor hen belangrijke za-

ken. Alle dames hebben
inmiddels een bevoegd-
heid als künstzwem- offi-

cial gehaald. Arlette
Sandbergen en Saskia
Wester nemen zelfs regel-

matig plaats op de jurys-

toel om andere kunst-
zwemsters te beoordelen.

Tand
In totaal werden vorige

week achttien kandida-
ten in het Sportfondsen-
bad Haarlem door de exa-
mencommissie uitge-

breid aan de tand ge-

voeld. De verrichtingen
van de Zandvoortse meis-
jes werden daarbij met
spanning gevolgd door de
trainsters Van de Aar en
Ter Heijden.

Elke kandidaat had de
opdracht een moeilijk
kunstzwemfiguur aan
zes beginnende kunst-
zwemsters uit te leggen
en in de praktijk te onder-
wijzen. Ook het instude-

ren van een 'uitvoering

op muziek' behoorde tot

de examenopgaven.

Na het uitreiken van de
diploma's ontvingen alle

nieuwe Zeeschuimers-
trainsters een T-shirt met
hun eigen naam en de toe-

voeging van 'juf'. Want zo
worden de trainsters van
de Zeeschuimers door de
kunstzwemsters aange-
sproken.
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Win uw eigen oranje
sporttenue...

Aanvallen » Want deze maand staat Renault helemaal in het Dan heeft Renault een prima wedstrijd voor u U schrijft 'n

teken van Oranje Daarom maakt u nu kans op de dioom van iedere splinternieuw voetballied De beste inzendingen verdienen de seizoen-

sportieve voetballiefhebber de Renault Clio RL 1 2 Orange kaarten De Renault EK-akties lopen tot 22 juni 1992.

En u hoeft er niets voor te doen Uw kanskaart ligt al bij ons Dus haal snel het deelnameformulier bij uw dealer. Vraag gelijk

klaar U wilt een seizoenkaart voor uw favoriete club?
~'

-„ even naar de voorwaarden.

1

L U maakt kans op de Clio,

ook zonder het schrijven

l - voetballied

s "-.«V-

.*** KANS OP DE CUO
MAA

.mtf EN/OF EEN
orAN.vÜrtvoorde

VERZORGINGSCENTRUM
ONZE WONING te DIEMEN

Wij zoeken voor ons wijkgericht verzorgingshuis (1 76 bewoners) een aantal
nieuwe kollega's die een positieve instelling hebben en het leuk vinden met
oudere mensen om te gaan.

Wij hebben onze (buurt) bewoners veel te bieden zoals: tijdelijke opvang op
onze ziekenboeg, een afdeling groepsverzorging, meerzorgkamers, maal-
ti]dvoorziening en natuurlijk, het allerbelangrijkste, een prettig woonklimaat.

In het kader van het substitutie-project welke 1 juli jl. van start is gegaan met
het verpleeghuis Gaasperdam waarbij professionalisering van geïntegreer-
de zorg uitgangspunt zal zijn zoeken wij voor onze afdeling groepsverzor-
ging een gediplomeerd:

- BEJAARDEN ZIEKENVERZORG(ST)ER
Werktijden: 15.30-21.30/7 op 7 af

(21 uur per week met mogelijkheid tot uitbreiding)

Tevens hebben wij plaats voor een ervaren

- BEJAARDENHELPENDE
Werktijden, op oproepbasis in onderling overleg.

Wij bieden een gezellige werksfeer, mogelijkheden tot bijscholing, regel-

matig werkoverleg en een salaris conform CAO-bejaardenhuizen.

Mocht je geïnteresseerd zijn in bovenstaande funkties, dan kan je je

sollicitatiebrief binnen 10 dagen na plaatsing advertentie richten aan: de
heerH. Hubers, direkteur Onze Woning, Berkenstede 36, 1 112 CC Diemen.
Voor telefonische informatie kun je terecht op a.s. maandag, dinsdag en
woensdag van 9.00 tot 1 2.00 uur bij Hans Kraakman, a.i. Hoofd Verzorging,
tel.nr. 020-6993131.

Autobedrijven Rïn
Cunestraat 10, 2041 CD Zandvooi c, Tel 02507-13360 (showt) RENAULT

GEEFT JE

LEVEN KLEUR

ƒ -" ** J
.\'

EI^lMllJliiUM
ELKEWEEK HET DAGELIJKS NIEUWS?
AA:ZiJè^X

WEEKM1MII1 geeft u meer!

BASTIEN EN BASTIENNE
KLEINSTE OPERA

IN KOMEDIE VAN HOUT
Het Amsterdams Marionettentheater "Komedie van Hout"
organiseert in juni een serie voorstellingen van Mozarts
pastorale "Bastien en Bastienne' Dit kleine muzikale won-
der gunt u een blik in Mozarts wereld van poëzie en fanta-

sie, van kinderlijke humor en vrolijke onbevangenheid
De taal van de marionet is de muziek. Niet alleen de
marionetten zijn uit het beste hout gesneden; de poppenspe-
lers en musici vormen een voor Nederland uniek ensemble.

De voorstellingen vinden plaats m het Amsterdams
Marionettentheater "Komedie van Hout", Nieuwe Jonker-

straat 8 (bij de Nieuwmarkt) in Amsterdam op zondag 14,

zaterdag 20 en zondag 21 juni. Op zondag is de aanvang
16.00 uur en op zaterdag 20.30 uur
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
betalen onze lezers ƒ 7,50 per persoon in plaats van ƒ 10,-

(max. 4 per bon). U kunt plaatsen reserveren bij de Komedie
van Hout, tel. 020-6208027.

VRIJDAG

NEDERLAND-
SCHOTLAND

De Schotten zijn zuinig

UW BAKKER NIET

6
<
h£

!!
ve

) . Qqsaucijzen **,ïjO

E.K. Schnitt 9,75

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Gevraagd:

WINKELMEISJE
Bakkerij Keur
Raadhuisplein 2. Tel. 12404.

iedereen leest

de krant

altijd en overal.

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel. 17093

r
ZOMERPLANTEN

Groot .

HV . ........ —...-.».« assortiment.

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Mest voor geraniums
en bloeiende

zomerplanten
Speciale mengsel

voor het vullen van

plantenbakken

5,-5- P- zak

Div. bloembakken
-Roodsteen -Plastic en

Grieks Aardewerk

Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Laatste kans voor Miljoentrekking van de Postcode Loterij!

Wie wordt de Zomer
Miljonair?9

GRATIS DEELNAME AAN HITBIIMGO

PosÈbarrttrekefltna:ommn

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering (020-6208027) kan ik de voorstelling

"Bastien en Bastienne" bijwonen op . juni met . perso-

nen a ƒ 7,50 p p (max 4 pers per bon).

Naam
Adres

Postcode Woonplaats

WEEMHEH geeft u meen1

BACK T0 THE SIXTIES

IN SOC. DE MANEGE
Zaterdagavond voor

ongebonden mensen weer
sfeer, dansen en muziek uit

de 60er jaren,

life entertainment v.a. 25 jaar.

Corr. gekleed. Entree ƒ 15,-

Info 16023

Persoonlijk Post«ode-totr»j

LOTne 2652
O <te heer G mevrouw

Henrty Huisman
Uitzendstraat 89
1234AB Surprtj

3f ü3 f ikwümeeöosn
Postcod* Loterij en tiftömi

"

één van «te vete prtjasn. Ik

watterofttegsïng eenmaal
aangegeven bedrag vaa
schrijven. Voan

Ü1 tol &f 10,- per
drie maanden tegelijk

lioteft

< =rO TT

Si.
V) 3
~° %
ia öa 2

5*
3

Oete bon invullen en opstu
<en in bijgaande em slop
Envelop iatA.7 Oan
Antwoordnummer 1950"? ƒ 25 m

"^•^T"

Een miljoen is niet niks. Dat vindt Henny Huisman ook, en hij wil hem dolgraag bij u komen uitreiken.'

Opnamen
[

Hitbingo!

Nog maar twee weken en dan
trekken we "alweer het Zomer
Miljoen. Als u ook de kans
wilt grijpen om onze Zomer
Miljonair te worden, en u
bent nog geen deelnemer,
stuur dan nu de WIN-EEN-
MILJOEN-BON in!

Want voor slechts één tientje

in de maand maakt u kans op
meer dan 150.000 prijzen. Van
een tientje tot een ton. En vier

keer per jaar het Kwartaal
Miljoen! Plus elke week kans
op een Hitbingo van 25.000
gulden, want daar doet u,

helemaal gratis, óók aan mee.
Bovendien steunt u met uw
deelname waardevolle pro-

jecten voor mens en natuur.

Doe dus mee en vul de bon nü
in; het kan nog nèt!

Bent u nog
géén

deelnemer?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u

de postcodecijfers2661
(Bergschenhoek), 3360
(Sliedrecht) of 7532 (En-

schede) 7 Dan kunt u zich

aanmelden voor de vol-

gende opnamen van Hit-

bingo. Bel op weekda-
gen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit'

De winnende
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Steden en mensen
bij galerie

Aeckerstijn
ZANDVOORT - Bij galerie Aec-

kerstijn aan de Grote Krocht 29 ex-

poseren twee beeldende kunste-
naars.

Jan van der Putten exposeert werk
op doek en papier, met 'de stad' als

thema. Harry van Beek maakt
mensfiguren in brons. Jan van der
Putten uit Duizel is gebiologeerd
door het stadsbeeld. De mathemati-
sche opbouw van een stad trekt hem
aan met een centrumplein als klop-
pend hart, dooraderd door straten,

de kunstmatige bebouwing gecom-
bineerd met de haastige, krioelende
mensenmassa. „Ieder rept zich in

eigen richting en laat een spoor na",

is de mening van de kunstenaar, die

zelf ook een herkenbaar spoor wil

trekken door middel van zijn kunst.

De beeldhouwer Harry van Beek
maakt mensfiguren in brons met
een bruin-groen patiné. Hij ziet zijn

mensen als een tweeeenheid tussen
man en vrouw.

De expositie duurt tot en met 12

juli. De officiële opening is op zon-
dag 14 juni om drie uur. De schrijf-

ster Annemiek Remmen verricht de
officiële opening.

Orgelconcert
ZANDVOORT - Henk van Ameron

speelt enkele orgelwerken uit de
Suite du deuxieme ton van Nicolas
Clerambault. Ook het Haarlems Ka-
mermuziek Ensemble, de docenten
van Muziekcentrum Zuid-Kenne-
merland en spelers uit het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest
verlenen medewerking, evenals de
Zandvoortse gitarist Leo Sanders.

Het concert wordt besloten met het
zesde orgelconcert van Handel.

Te zien en te horen, zaterdag 13 juni
om vier uur 's middags in de Her-
vormde Kerk aan het Kerkplein in

Zandvoort.

TTp kust O
I C keur QC

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Korte tips

Luv steekt draak met
pessimisme
ZANDVOORT - De Euro-A-

merican Theatre Foundation
brengt de komedie Luv in Cir-

cus Zandvoort. Deze Engels
gesproken productie wordt op
de zaterdagen 13 en 20 juni en
op vrijdag 19 juni opgevoerd.
Aanvang kwart over acht.
De Zandvoorter Michiel Drommel

speelt een van de echtgenoten van
een dame die met twee heren ge-

• Het happy drietal, met de Zandvoortse Michiel Drom-
mel rechts.

trouwd is, in de komedie Luv. Luv is

een Amerikaanse productie. De
Zandvoorter was al eens te zien in de
serie Goede Tijden Slechte Tijden.

Luv is echt een vrolijk stuk. Een
van de spelers, Harry, probeert zich
keer op keer van het leven te bero-
ven. Gelukkig voor hem slaagt hij er
niet in: 'per slot van rekening zou hij

mets meer te jammeren hebben, als

het wel zou lukken,' zo vermeldt het
persbericht. El-
len daarentegen
is volkomen ge-

lukkig, omdat
haar leven vol
tragedies zit.

Haar huwelijk
met twee man-
nen dragen tot

dit 'geluk' bij. In
Luv wordt de
draak gestoken
met het pessi-

misme.
Luv wordt om-

schreven als een
avantgardisti-
sche productie.
De doelstelling

van het Euro-A-
merican Theater
is om het En-
gelstalig theater
in Europa te

brengen.

• De hele maand juni zijn in de expo-
sitieruimte van de bibliotheek in
Zandvoort werken te zien van de
Santpoortse kunstenares Prancine
Rens. Het gaat om aquarellen. Te
zien op de openingstijden van de bi-

bliotheek.
• Beeckestijn Pop Festival, zaterdag
13 juni op landgoed Beeckestijn in
Velsen-Zuid, van 13.00 tot 21.00 uur.
Programma: 13.00-13.40 The Deep,
14.05-15.05 Hallo Venray, 15.35-16.35

Ramlin' Jeffrey Lee & Cypress Gro-
ve; 17.05-17.50 Eton Crop, 18.05-18.35

J.P. van der Mey en F. Kraaieveld,
19.05-20.05 Eleven, 20.30-21.15 Beat-
cream.
• Het Cultureel Centrum Zandvoort,
Gasthuisplein 9b, exposeert foto's

van zandkastelen van Benno Kaïser
en Peter Wiersma. Het Cultureel
Centrum is dagelijks open van half
twee tot vier uur. Een deel van de
expositie is ondergebracht in het fili-

aal van de Verenigde Spaarbank,
Grote Krocht 38 in Zandvoort.
• Cursisten van de Stichting Krea-
ter, op het gebied van beeldende
kunst, dans en theater, geven voor-
stellingen met fragmenten uit Rei-
gen van Schnitzler, over ontluiken-
de sexualiteit, en Roberto Zucco van
Koltes waarin het eigenbelang van
elk personage voorop staat. Voor-
stellingsdata: 11, 12 en 13 juni in de
binnentuin van cultureel centrum
De Egelantier, Gasthuisvest 47
Haarlem. Aanvang acht uur 's

avonds. Toegangsprijs 7,50. Reserve-
ren via 023-317183.
• In het Holland Casino is een schil-

derijenexpositie te zien, waarin Oos-
terse kennis en Westerse kunst zijn

gecombineerd.
• In de Toneelschuur in Haarlem is

op zondag 21 juni de première van
De Restauratie van Maatschappij
Discordia. Te zien tot en met 4 juli,

behalve op zondag 28 juni.

• Op de donderdagen tot en met 20
augustus organiseert de stichting
Kunstkring Thorbecke een weke-
lijkse kunstmarkt op de Grote
Markt in Haarlem. De markt begint
om negen uur en duurt tot negen
uur 's avonds. Zo'n twintig kunste-
naars zullen tijdens de manifestatie
eigen werk exposeren.

Tweede avond
structuurschets
ZANDVOORT - Woens-

dag 17 juni om 20.00 uur
wordt er op het Raadhuis
een tweede informatiea-
vond gehouden over de
Structuurschets Zand-
voort.

Dit bleek nodig vanwege de
enorme belangstelling voor de
eerste informatie-avond, afgelo-

pen donderdag. Daarop kwa-
men enkele honderden ingeze-
tenen af. Voor een groot aantal
van hen was er geen plaats in de
raadszaal, zij moesten op de
gang blijven staan.

De structuurschets is met ge-

mengde gevoelens ontvangen.
Aan de haalbaarheid wordt door
sommigen sterk getwijfeld, met
name van het slopen van flats

aan de boulevard. Bijvoorbeeld
door oud-raadslid mevrouw Hu-
genholtz: „Het is een prachtig
plan, dat getuigt van visie en lef.

Maar ik denk dat we een tweede
Tweede Wereldoorlog nodig
hebben, om dit te kunnen reali-

Kledingactie
ZANDVOORT - De kledingactie

van de Stichting Mensen in Nood
vindt komende dagen plaats. Vrij-

dag 12 juni bij de vier kerkgebouwen
en bij de Nicolaasbasisschool aan de
prof. Zeemanstraat in Noord, van
19.00 tot 20.30 uur; zaterdag 13 juni
bij de Agathakerk (Grote Krocht) en
de Nicolaasschool van 10.00 tot 13.00
uur.
Welkom zijn goede en draagbare
kleding, schoeisel, dekens, lakens en
gordijnstoffen. In goede staat en ver-

pakt in gesloten plastic zakken.

Een en ander komt ten goede van de
allerarmsten in de Derde Wereld.

Rotzooi
ZANDVOORT - De beheerder van

de camperparkeerplaats op de
Noordboulevard werd zaterdag door
de politie aangesproken vanwege de
rotzooi die daar lag. Hem werd ver-

zocht binnen een half uur de troep
op te ruimen. Dat deed hij.

Fietsensmijter
ZANDVOORT - Op eerste Pink-

sternacht om half vier, werd een
Duitser betrapt op het wegsmijten
van een fiets. Het bleek dat de fiets

was gestolen. De Duitser werd in de
cel gezet.

Vaderlandsliefde
ZANDVOORT - Een stel dron-

ken Duitsers die, nadat ze een
slok op hadden, in ene waren
vervoerd door vaderlandsliefde,
.lieten dat luidkeels zingend
merken. De bewoners rondom
de boulevard Paulus Loot kon-
den dat echter niet zo waarde-
ren. Ze konden er niet van sla-

pen en het rumoer hield aan tot

ver na het middernachtelijk
uur. De politie heeft ze verzocht
zich rustig te gedragen.

Aanpak Zandvoortselaan
start na zomervakantie
ZANDVOORT - Hoogstwaar-

schijnlijk wordt er na de bouw-
vakvakantie gestart met de re-

constructie van de Zandvoort-
selaan bij Bentveld. Het pro-
vinciebestuur heeft de ge-

meente subsidie toegezegd
voor vijfenzeventig procent
van de werkzaamheden. Er
moet echter wel een kleine wij-

ziging in het plan van de ge-

meente worden aangebracht.
Daarover zal het college zich
eind deze week buigen.

Als het college van burgemeester
en wethouders akkoord gaat, kan er

na de zomervakantie begonnen wor-
den met het uitvoeren van de werk-
zaamheden aan de Zandvoortselaan
in Bentveld, nabij de Bodaanstich-
ting. Op een paar details na, heeft de
provincie ingestemd met het plan
van de gemeente. De provincie geeft

echter niet haar fiat aan de in het
gemeentelijk ontwerp voorgestelde
breedte van de rijbanen van 2,80 me-
ter, omdat de weg dan te smal zou

worden. De minimale rijstrook-

breedte moet 2,75 meter zijn, plus
aan elke zijde een kantstrook van
twintig centimeter (oftewel 2,95 me-
ter per rijstrook)', stelt de provincie,
die aan het college voorstelt de mid-
dengeleider van de weg te versmal-
len.

Eerder wees de provincie het ver-

zoek van de gemeente om subsidie
voor de werkzaamheden af. Daarop
diende Zandvoort een nieuw plan in.

Het gemeentebestuur had te kennen
gegeven in beroep te gaan bij de
Kroon, als zij de subsidie niet zou
krijgen. Dat is echter niet nodig, om-
dat de provincie nu van plan is sub-
sidie te verstrekken voor 75 procent
van de kosten van de werkzaamhe-
den.
De geraamde kosten van recon-

structie van het deel van de Zand-
voortselaan, ten westen van de Bra-
menlaan in Bentveld, bedragen
ruim twee miljoen gulden. Het gaat
om een stuk met een lengte van 540
meter. De werkzaamheden moeten
voor 1 januari 1993 afgerond zijn,

omdat het Rijk op die datum de Wet
Uitkeringen Wegen zal opheffen.

(ADVERTENTIE)
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verk
Nu of nooit' Slauw slag.

Alleen bij Welcome Aalsmeer,
-. \ worden op vnjdag 1 2 juni (1 2 00-21 .00 uur) en

^ zaterdag 1 3 juni (1 0.00-1 7.00 uur) gigantische

Al!» v * kortin9en van 40 tot70% gegeven opWelcome

f
?£*!>*% * babyartikelen Ledikantjes, kommodes, kinder-

jt^f stoelen, behang, kasten, kinderwagens,

^iWSSSlhjL wandelwagens, autostoeltjes, dekbed-

«overtrekjes en nog veel

j
meer De artikelen zijn

j te bezichtigen in onze

showroom,

Turfstekerstraat63

te Aalsmeer (ind. ter.

bij de bloemenveiling).

Wekonie
HET COMPLETE BABY- EN PEUTERWARENHUIS

HALT-project nieuw in arrondissement

Lespakket moet scholieren

weerhouden van diefstal
ZANDVOORT - De leerlin-

gen van de groepen acht van de
Zandvoortse basisscholen krij-

gen lespakketten die voorlich-
ting geven over winkeldiefstal-
len. De pakketten sluiten aan
bij het HALT-project met be-
trekking tot winkeldiefstal, dat
enige maanden geleden van
start ging. Vier jongeren heb-
ben inmiddels in winkels ge-
werkt, als alternatieve straf.

'Wij pikken het niet', zo heet het
lespakket waar de leerlingen van
groep acht van de basisscholen ko-
mend seizoen gaan werken. Zoals de
titel al aangeeft is het de bedoeling
dat het pakket de leerlingen inzicht
geeft in de negatieve kanten van win-
keldiefstal. De pakketten worden
aan groep acht verstrekt, omdat de
leerlingen in deze groep de leeftijd

hebben dat ze zich gaan bewijzen.
„En een van de manieren om te la-

ten zien hoe stoer je bent, is het
plegen van winkeldiefstal", legt Mar-
co Kleijn coördinator van het
HALT-project uit. De lespakketten
zijn samengesteld door het Ministe-
rie en kosten vijftien gulden per
stuk.
Via het HALT-project (HALT

staat voor Het Alternatief) kunnen
jongeren die iets uit de winkels ste-

len, een alternatieve straf verrich-

ten. Het gaat meestal om eenvoudi-
ge werkzaamheden in winkels, zoals
vakkenvullen en het verrichten van
magazijnwerk. Omdat deze werk-
zaamheden een straf zijn, die bege-
leiding vereist, mogen ook mensen
onder de vijftien jaar dit 'werk' doen.
De straf behelst minimaal twee- en
maximaal twintig uur dienstverle-

ning. Vijf Zandvoortse ondernemers
hebben zich bereid getoond om jon-
geren in hun zaak de alternatieve
straf te laten verrichten.
Het project in Zandvoort is enige

maanden geleden gestart. Tot nu toe
hebben vier jongeren een straf uitge-

voerd. Één jongeren aan wie alterna-

tieve straf voorgesteld werd, koos
voor de gewone procedure, om de
zaak door te geven aan justitie.

„Het doel van deze alternatieve
straf is de jongeren inzicht te geven
in het winkelbedrijf," legt Marco
Klerjn uit. „Ze ontdekken dat er
hard gewerkt wordt in de winkels en
dat ondernemers gedupeerd wor-
den, als er wat gestolen wordt. Bo-
vendien zien ze de winkel niet meer
gewoon als winkel, maar krijgt zo'n
zaak een gezicht. Ze krijgen begrip

PERSONALIA
• Evelljne Bos is dinsdag geslaagd

voor het examen van het Nederlands
Opleidingsinstituut voor Toeris-
tisch kader in Amersfoort. Eerder
volgde de 24-jarige Zandvoortse de
hotelschool in Amsterdam. Wat ze
met de opleiding gaat doen weet ze
nog niet: "Eerst gaat ze even uitrus-

ten," aldus haar trotse moeder.

• M.W. van Ooijen is officieel be-

noemd tot benoemd tot gemeentese-
cretaris. De 48-jarige ambtenaar zal

zijn werkzaamheden hier over enke-
le maanden beginnen. Van Ooijen
komt uit Eemnes waar hij momen-
teel dezelfde functie heeft. Hij volgt
secretaris Gevers op, die vorige
maand in dienst van de gemeente
Veghel is getreden.

voor de mensen die er werken. Daar-
door zullen ze in de toekomst min-
der vaak stelen."

Een ander voordeel van het
HALT-project is dat de politie beter
inzicht krijgt in het aantal winkel-
diefstallen dat gepleegd wordt.
„Vroeger handelden de winkeliers
vaak zelf de diefstallen af", vertelt
politieambtenaar Rini Cappel. „Ze
grepen de jongeren m de kraag en
vroegen ze de schade te vergoeden.
Dat deden ze ook in het belang van
die jongeren, zodat die geen straf-

blad kregen. Maar zo kreeg de poli-

tie de gegevens over die diefstallen
niet." De jongeren die via HALT ge-

straft worden krijgen geen strafblad,
terwijl de politie wel de gegevens

over de winkeldiefstallen krijgt. Vol-
gens Cappel zijn de effecten van het
project al duidelijk te zien in de sta-

tistieken van het korps. Alleen jon-
geren die voor de eerste keer iets

stelen komen in aanmerking voor
dienstverlening.

Het winkeldiefstalproject is nieuw
binnen dit arrondissement. De proef
duurt tot eind december en wordt
daarna geëvalueerd. Als hij bevalt
wordt het project uitgebreid over de
rest van het arrondissement. Het
project is ontstaan op initiatief van
de politie en wordt uitgevoerd door
politie, HALT, de Ondernemers Ver-
eniging Zandvoort, de gemeente en
justitie.

(ADVERTENTIE)

EURO -AMERICAN
THEATRE
FOUNDATION

AT THE CIRCUS ZANDVOORT
Gasfhuisplein 02507-18686

8:15 pm Dfl 15

Saturday, June 13th

Fr. & Sat., June 19th & 20th

LIVE PERFORMANCES IN ENGLISH

PERFORMED AT THE
STADSSCHOUWBURG BOVENZAAL, A'DAM
RADIO AMSTERDAM GAVE IT A THUMBS-UP

„ endoor

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Een paard krijgt niet de haver
die het verdient, is een bekend ge-

zegde. De betekenis van deze
spreuk zal ook u duidelijk zijn.

Vorige week las ik op de voorpagi-
na van deze krant het verhaal over
Martinus en Dien Kemp-van Tu-
renhout uit Australië. Dit echt-

paar vertrok zo'n veertig jaar gele-

den uit onze badplaats om aan de
andere kant van deze aardkloot
een nieuw leven te beginnen.
Zandvoort vergeten konden zij

echter niet. Vandaar, dat zrj zich
nog regelmatig op de hoogte laten
houden over het wel en wee van
hun geboorteplaats. „De ontwik-
kelingen van de badplaats kunnen
we zodoende op de voet volgen,"
zo schreven ze in een brief aan het
Zandvoorts Nieuwsblad. „Dit
door de nieuwsartikelen en door
het wekelijks relaas van Bram
Stijnen," zo vervolgden zij hun
epistel.

Kijk, vooral dat laatste doet mij
deugd. Het gezegde in de aanhef
beschouw ik daarom niet op mij
van toepassing. Om die reden heb
ik ook nooit de aandrang gevoeld
om met deze rubriek te stoppen.
De brief van mijn vroegere dorps-
genoten is voor mij dan ook het
bewijs dat ook elders in de wereld
Zandvoort nog steeds een grote
plaats inneemt in ons hart. Ik
weet het, er wordt wat afgekan-
kerd in deze badplaats. Als puntje
bij paaltje komt, zijn wij het met
z'n allen meer dan eens. We kun-
nen Zandvoort niet missen. Geen
dag.

Visioen
Vorige week ook heeft u in deze

rubriek kunnen lezen over de peri-

kelen rond de terrassen in het cen-
trum. Ik schreef toen dat het een
goede zaak zou zijn, dat deze ter-

rassen uitgebreid zouden worden.
Vooral op het Kerkplein en m de
Kerkstraat bieden deze zitgele-

genheden voor menig toerist en
dorpsbewoner vaak een aangena-
me bron van verpozen. Een voor-
waarde is echter wel, dat deze lo-

catie dan voor alle verkeer afgeslo-

ten is. Dit omdat anders de voet-
gangers van de sokken gereden
worden. Welnu, ons gemeentebe-
stuur denkt daar blijkbaar anders
over. Als ik hen moet geloven zien
zij de terrassen het liefst verdwij-
nen. Laatst was ik in Maastricht.
Het 'Stetje vaan plezeer'. Het
Vrijthof is daar de grote trekpleis-

ter. Vooral van de terrassen wordt
druk gebruik gemaakt. Auto's en
fietsers zie je daar met. Om nog
maar te zwijgen van de brom- en
snorfietsers.

Toen ik daar zat, dacht ik onwil-
lekeurig aan ons dorp. Als in een
visioen zag ik ons dorpscentrum:
in de verste verte was geen auto te
bekennen, in plaats van de ver-

keersborden zag ik enkel nog pa-
rasols. Er omheen stonden stoel-

tjes waarop tevreden kijkende re-

creanten hadden plaats genomen.
IJverige obers liepen af en aan om
het de gasten zo aangenaam moge-
lijk te maken. Zandvoort, een bad-
plaats met allure. Zandvoort met
een centrum zonder verkeer. Met
een sierbestrating en bloembak-
ken. Kortom eèn badplaats waar
de voetganger zonder vrees om
aangereden te worden kan flane-

ren, winkelen en genieten van een
welverdiende vakantie of zomaar
een dagje uit.

Ik betwijfel of mijn visioen ooit
werkelijkheid zal worden. Onze
raadsleden ontbreekt het volgens
mij wat dit betreft aan politieke
moed om eindelijk eens spijkers
met koppen te slaan en 'nee' te
zeggen tegen de automobilisten
die ons dorp onleefbaar maken.

Idioot
Neen, een hoge pet heb ik niet

op voor het beleid van ons ge-

meentebestuur. Temeer daar het
zelf 't slechte voorbeeld geeft. Wat
te denken van de situatie op het
Kerkplein. 'Alle obstakels moeten
van de stoepen verdwijnen', zo
wordt al jaar en dag verkondigd. U
moet eens gaan kijken tussen Café
Koper en de Scandals. Afgelopen
weekend werd ik geattendeerd op
een wel zeer merkwaardige situa-

tie. Door de gemeente werd de vo-
rige week het plein 'verfraaid' met
een rand rond een van de aldaar
staande bomen. Pal er achter staat
een joekel van een reclamebord,
en of het niet genoeg is zette men
daarachter nog eens twee knoer-

ten van vuilnisbakken.
Door de week staan daar ter

plekke immer enkele auto's gesta-

tioneerd. Voetgangers (en dat zijn

er heel wat op deze drukste route
in Zandvoort) worden zodoende
verplicht een eind om te lopen wil-

len zij de Kerkstraat nog veilig

kunnen bereiken. Kijk, over zo'n
absurde situatie kan ik mij mate-
loos opwinden.

Ordinair
Deze week ontving ik een brief

van een mede dorpsbewoner. 'Per-

soonlijk' stond er in de linker bo-
venhoek. De naam van de afzen-
der moet ik u helaas onthouden
De strekking van de brief betrof
een meningsverschil tussen de
schrijfster en een horeca-exploi-
tant. Kortom een ordinaire ruzie
over een paar niet goed gespoelde
drinkglazen. De briefschrijfster

zou daar als klant enkele opmer-
kingen over hebben gemaakt. Van
het één kwam het ander. TJ weet
hoe dat gaat. De onderneemster
werd boos en weigerde nog verder
te tappen. De schrijfster op haar
beurt wond zich hierover zo op,

dat zij het hele verhaal op papier
zette. Ik moest zelf maar zien wat
ik er mee deed, zo werd mij ver-

teld. Welnu, beste briefschrijfster,

ik heb één ding in mijn leven goed
geleerd. Bemoei je nooit met an-

dermans ruzies. Voor je het weet
ben je zelf de gebeten hond. Trou-
wens deze rubriek lijkt mij niet

bepaald het goede medium om
conflicten m uit te vechten. Ik heb
kennis genomen van het hele ver-

haal en ik moet concluderen dat
de kool het sop niet waard is. De
brief heb ik dan ook 'gedumpt'.

'Zandvoortse' vlag
Onze wethouder Jan Termes is

redeloos, reddeloos en radeloos.
Gisteren kwam ik hem tegen. „Ik
zal niet rusten voordat dit onrecht
uit de wereld is," zo liet hij mij

weten. Op mijn vraag wat er aan
de hand was, troonde hij mij mee
naar het Raadhuisplein. Hij wees
naar boven. Tegen een blauwe he-

mel wapperde een dozijn Zand-
voortse vlaggen. Van boven geel,

van onder blauw. Midden op het
plein torende trots de nieuwe vlag
van de Stichting Zandvoort Pro-
motie. Op de vlag de tekst 'Zand-
voort meer dan strand alleen'. Tot
zover was er niets aan de hand.
Oplettend als altijd stak onze

wethouder een tweede hand om-
hoog. In zijn ogen blonk vertwijfe-

ling. „Moet je kijken wat ze nou
gedaan hebben," riep hij. Eerst nu
viel mij op, waarover Termes zich
druk maakte. Onze Zandvoortse
vlag hangt op zijn kop. Paagman
heeft de kleuren omgedraaid.
Gaat u maar kijken. Jelle Attema
stond al te filmen. Niets in dit

dorp ontgaat hem immers. „Leuk
voor het nageslacht," riep Attema.
De opmerking die ik toen maakte
sloeg in eerste instantie bij hem in
als een bom. „We draaien de vlag
gewoon om," zei ik. Blijkbaar had
hij zoveel intelect niet bij mij ver-

wacht Bewonderend keek hij mij
aan „Da's slim," zei hij.

Hij keek naar boven. Zijn blik

werd peinzend. „Dat kan niet," zij

hij. „zo kun je de tekst niet meer
lezen." Verdraaid, Jelle had gelijk

moest ik toegeven. Spoorslags ben
ik naar huis gereden en heb Paag-
man gebeld. „Foutje, bedankt,"
riep hij door de telefoon. Ter ge-

ruststelling: de vlaggen worden
weer weggehaald. Er voor m de
plaats komen nieuwe vlaggen. Dit-

maal met de kleuren op de goede
plaats. Paagman, alvast bedankt.

Trouwpartij
Aanstaande zaterdag (overmor-

gen dus) gaat de vlag uit voor onze
dorpsgenoten Rob-Jan Gansner
en Nicole Winnubst. Om 11.00 uur
geven zij in ons raadhuis aan el-

kaar het ja-woord. Rob-Jan is een
zoon van onze onvolprezen dorps-
smit Hans Gansner, broer van
Bob Gansner (eveneens onvolpre-
zen) . De familie Gansner kennen-
de, belooft het nu al een dende-
rend feest te worden. Als ambte-
naar van de burgerlijke stand is

gekozen voor Andnes van Marie.
Dit huwelijk kan dus op voorhand
al niet meer stuk.

Dit was het weer voor deze
week. Blijf lachen, tot de volgende
week.

Bram StijnenV

Mevrouw Drost
wint prijs PEN
ZANDVOORT - Mevrouw Drost uit

Zandvoort heeft de tweede prijs ge-

wonnen bij de jubileumprijsvraag
van de nv PEN Energiebedrijf

Noord-Holland, in het kader van
'Vijfenzeventig jaar stroom voor
Noord-Holland'.

Uit handen van directiesecretaris L.

v.d. Poel ontving zij een damesfiets.

Meer dan 1000 personen dongen mee
naar de hoofdprijs, een 'energiead-

vies en uitvoering daarvan ter waar-
de van 2500 gulden'. Die werd gewon-
nen door mevrouw Kloppenburg uit

Weesp.
Naast de eerste vijf prijzen werden
er honderd schakelklokken als

troostprijs uitgedeeld.



PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760. 63cm Hal

square, in-line quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en
afstandbediening Adv '2075 •

^1295.
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

^1245.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

^1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKSTW 1145.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

^1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

845.-
37 CM AFSTANDBED.m 375.-
37 CM KLEUREN-TVm 365.-

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart. ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening Adviespnjs'2550 -

1799-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

®1449.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1349.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

®1099.-
SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

mH 999.
SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST

m 849^-

M

Ik

M

STONA 70 CM
REO TELETEKST

70KV971 7, Adviesprijs
-2275.-

^1498.-

SONY CAMCORDER
F450, Topper' 3 lux, 8x zoom,

Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend.var sluitertiid "2550

SONY CAMCORDER
F375. Luxe, Sx zoom, hi-fi,

autolocus Adviesprijs "2220 -

»579.-
SONY CAMCORDER
F250,Kompakt, autofocus In-

kl accessoires Adv '2220 -

127J.-

TOPMERK CAMCORDER
E10 8 mm systeem, 4 lux,

6 x zoom, HiFi stereo "2799-

S-M649.
SONY CAMCORDER
TR45W. Handycam Hi-Fi

6 x zoom, autofocus. '2220

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502. VHS 'High Quali

8 timers. Hi-Fi stereo '1

979^
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570. VHS-HO. stereo. 8 uur

longplay, 5 koppen. '1899 -

VWVI ™

JVC HI-FI VIDEO
830, TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid "1899.

1079.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740, 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. "2095m 1199.-
PANASONIC HI-FI

F65,4koppen, VHS-HQ '1894.-

1349.-
SONY VHS-HQ VIDEO
SLV61 5, VHS-HQ, 4 koppen,

8uur,|og-shuttle,ab. "1990 -

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST. "1549 -m 799.-
GRUNDIG VHS VIDEO
VS700 ; LCD-afstandbed. 1239-

649.-
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ; HQ, afst bed. Adv '1 095.-

|m 569.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening.'1295.-

729.-
PHILIPS VHS VIDEO
6290; Afstandbediend,*1 1 95

Ou«li B

WlMQ.-

GRUNDIG 63 CM TELETEKST KLEUREN-TV
Type T63-340; 63cm Full Square beeldbuis, 49 voorkeuzezenders,

automatisch zenderzoeksysteem, infrarood afstandbediening, teletekst, CTI

schakeling (waardoor messcherpe kleurscheiding), euro-av en camcorder

aansluiting. Adviesprijs*1759,-

JVC HI-FI STEREO
3 KOPPEN VIDEORECORDER
HRD830; PERFEKTE HQ-BEELD- EN
HIFI GELUIDSKWALITEIT! .

Super stilstaand beeld en Slow-Motion,
verborgen Jog en Shuttlefunctie, Audiomix,

resttijdaanduiding, snellaadsysteem, veel

autom. functies en montage mogelijkheden.

Timer: 8 program./1 jaar vooruit. Afstand-

bediening met LCD-display. Adviesprijs*! 649.-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombina-

tie. Koelruimte op "oog-

hoogte". Adviespri)S'979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

m 779.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

879.-
MIELE KOEL/VRIES

WKMCsz
BAUKNECHT K/V

949.

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W1 200WDOJ ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/min.,

rvs trommel EN kuip. '1399.-

949,
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. '1199.-

899.-
HOLL>1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI WASAUTOM.

Effiy 629.-
STUNT! 550 TOEREN

599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs.'799.-

499.-
SS

Rl J SGARftï^^-.Ü^rschU terug a»s «
H

,ken. Makke^ DEURS* B .•..ox^rschU terug «•-
„eraeUiken.

•«?«>•»- '

Pizaam te 280 liter 2-deuf

«on u net Pr, l
sve

!frnchterat zou verg* i

d ,e moeiz«»« KOELKAST
9e\ lt .1 de prijs n»et ?ï ïaagste

p"js, l^l»\A. vakkennis en
Qdanks goe jnhouc

.service
inbegrep^ _ m̂

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening 1

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

^1398.-
BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

^1248.-
GRUNDIG 63 CM TXT

^1198.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

^1078.-
GRUNDIG 51 CM TXT

WÊ 778.-
ARISTONA 51 CMm 698.-

1 BLAUPUNKT STUNT

m 598.-
i GRUNDIG P37-440

498.-

ifü

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders 1 '1099

WtfMe,
HITACHI VHS VIDEO
M720, LCD-afstandbed. '999 -

649.
HITACHI VHS VIDEO
M730.HQ, 3 koppen '1299 -

749,
SONY VHS-HQ VIDEO
V210;afstandbediend '1110.-m 659.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed +leespen. "1445 -m 729.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635, VHS-HQ, 4 koppen,

8uur, LCD-afstandbed '1695.-m 849.-
PANASONIC VIDEO
NVJ-30, VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed +leespen '1157m 779.-

BETER&GOEDKOPER
AKAI VHS-HQ

579,-
VIDEO
VSF200, intelligent HQ

ELECTROLUX
KOELBOX
RC1 65, 37 liter

379,-

mm

houd kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs '848.-

445.-
INDESIT 2-DEURS

I Type 2023; Tweedeurs 4-

| sterren kombikast. Adv "899.-

W 495.-
|

ZANUSSI 2-DEURS

Ü3§ 595.-
PHILIPS / WHIRLPOOL

|<[§§ 645.-
I

BAUKNECHT 2304M 745.-
BOSCH 2-DEURS

I Type KSV; De nieuwe met 260

litennhoud. Adviesprijs" 11 99 -

\W\tMc.'
I
SIEMENS KS2648m 895.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering met formica bo-

venblad. Officiële garantie

255.-
145 LTR. KOELKAST

|
Cooloraft 145 liter. 2-sterren

Üi§ 345.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

E2Er 395."
|

ZANUSSI 140 LITER

\m 455.-
BOSCH KTF1540J

B 555.-
[PHILIPS 160 LITER

Ü 525.-
I ELECTROLUX
CAMPING COOLERm 225.-

LE1100TOEREN
Type W750, Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs "2199

m*iMc,
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs'1 878.-

1365.-
WASDROOG KOMBINATIE
PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en

droogt u in één machine:

1485.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewondereni Wat zegt u van

deze AEG/BCC stuntaanbie-

dmg? Adviesprijs "1549.-

1145.-
PHILIPS 800 TOERENm 895.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviespnjs*1 099.-

699.-
BAUKNECHT VW 3PR

799.-
BOSCH VWPS21 00

829.-
MIELE VWG521

1399.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien e.n verwarmen.m 219.
SAMSUNG RE570

249.-
SHARP MAGNETRON

289.-
MOULINEX FM1115

299.

h

n

ft

ft

ft

ft

ft

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv '769.-

349.-
MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT
24 liter, 850 Watt vermogen en

draaiplateau Adviespnjs"089.-

499.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Adviespnjs"899.-m 549.

M

fi

KOMBI MAGNETRON
STUNT!' 3 in 1 " Magnetron

+ hete-lucht oven + grill.m 599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750 Watt + draaiplateau.m 699.

BAUKNECHT WA6500

795.-

KÖOPZONDEB
RISICO

BCC soëelt reeds 23 jaar or

SSSr* verkoopt ujtslu.tend

rteurs leveren ons. graag

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met

REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. "1495

899.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviespnjs,'1375.-

999.-
1000 TOEREN RVS BL

1199^

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje, waar

altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. '595

348.-
INDESIT 120 LITER

428.-30
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.'665.-m 498.-
BOSCH VRIESKAST
TypeGSD1311, Adv. '848.-m 648.-
STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviespnjs'649.-m 369.-
RVS REVERSERENDm 499.-
3AUKN./BOSCH/AEG

lÈrv.a.599-"
PHILIPS /WHIRLPOOL

699.-
CONDENSDROGERm 899.-
SIEMENS CONDENS

5Ó3T5Ï 123AS67B90

üëSP»imwi.Mars»» «•^liSsoaiB T^vISsazn» ,!"^ Ifi^aaai» \

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

ti
V

Vakkundig persor

uhéeft! —

INDESIT
FORNUIS

m
R. yo-oooo

\ X
V

Type K5400; Adviespnjs'799.-W 548.-
ETNA FORNUIS 14.00m 598.-

ti

INDESIT G/E FORNUIS
K5406; Gas-elektro. "1 049.-

698.
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 0IV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed

gnll-set. Adviespnjs"1425.-

898.-
ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234?275 Adv.*1445.-

1^1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro'

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviespnjs"1 735.-

23
*z u

rA

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

§ 198.-
JIIELE DROGER

jSS^ 1199.-
JIERKCENTRIFUGE

m& 169.-

PELGRIM WASEMKAP
W/M 5. Adviespri|s "245 •

se? 128

1

lGRATjSB^ WnT |v-;::;
:

:

:

;
::;gZESTIEN:'Ei-EKTRO-SUPERS^;l^

'

,

"
' ' zaterdag .....,.......9 tot 5 uur.KOQPAVOND:

DEN HAAG ZOETERWOUDE I «Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
LEIDSCHENDAM I zoals aangegevendoor officiële Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot a uur

MAARSENBROEK I importeur of fabrikant overige filialen donderdag 7 tot 9 uur«v i.r.i.iinrM.m.n.w.iL.ii.iBM. MJ h^



Stadsfietsen

blijken vaak
niet degelijk
DE DEGELIJKHEID en

veiligheid van veel stads-
fietsen is onvoldoende,

zo vindt de Stichting Vergelij-

kend Warenonderzoek
(SVWO), nadat ze bij een test

twaalf van de dertig onder-
zochte fietsen een slechte of
matige beoordeling moest ge-

ven.

door Gerrit Jan Bel

Het ging om gewone stadsfietsen

met een dichte kettingkast, trom-
melremmen en een 3-versnellings-

naaf. De sterktetest, die het meest
bepalend is voor de degelijkheid,

was voor zes fietsen aanleiding voor
een slechte beoordeling wegens een
breuk of blijvende verbuiging van

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

• De Halfords Cumberland komt als

een van de beste uit het onderzoek.
Foto Halford

het stuur of een breuk of blijvende
vervorming van het frame na een
schoktest.
De veiligheid wordt bepaald door

de remwerking en de verlichting. Bij

vier fietsen voldeden de remmen
niet bij nat weer en twee gaven on-
voldoende licht. SVWO vindt dat zij

door de jaren heen niet veel verbete-

ring in de kwaliteit van dit soort
fietsen heeft kunnen constateren.
Naast degelijkheid en veiligheid is

ook het comfort van de fiets getest

en bekeek men in hoeverre diverse
kinderzitjes op deze gewone fietsen

passen. Dat viel tegen.

Eén fiets vleek voor een aantal
achterzitjes een te brede bagagedra-
ger te hebben (Burco Speciaal). Bij

enkele fietsen moest eerst het slot

worden gedemonteerd. Een aantal
voorzitjes kon meestal wel worden
bevestigd, maar hing dan bijvoor-

beeld scheef.

Beste koop (= goede kwaliteit voor
een redelijke prijs) zijn, zowel in da-

mes- als herenuitvoering, de Half-

ords Cumberland GL (/"780), RIH
Columbus (/"840), Ribel Orion
(ƒ850) en Union Extra (ƒ880). Be-
stellen onderzoek:ƒ 4,50 overmaken
op Postbanknummer 1477321 t.n.v.

SVWO, Den Haag en onder vermel-
ding van 'stadsfietsen'.

Fietshelmen
Steeds meer sportfietsers gebrui-

ken een fietshelm. De Consumenten-
gids (juni) testte er tien. Er is nog
veel voor verandering vatbaar, zo
vond men, maar ze bieden toch een
aanzienlijke bescherming tegen her-

senletsel en schedelbreuk. De OGK
SH-5000 <ƒ 125) en de Agu Sport Pri-

mo (ƒ 130) zijn de voordeligste goede
koop.

Wereldontvangers
Heel veel vakantiegangers doen

het: vanuit het tentje in Zuid-Frank-
rijk, het appartement in Spanje of
het hotel in Griekenland even naar
het nieuws en het weer uit eigen
land luisteren. Dat kan met een zo-

genaamde wereldontvanger: een
kortegolfradio. De Consumentengids
(juni) onderzocht zeven stuks, in de
prijsklasse van ƒ200 tot ƒ600. De
Siemens RP647 (ƒ 200) vond men de
beste koop, mede omdat de knopjes
te vergrendelen zijn en hij een wek-
ker heeft. Wie per se een heel kleine
wereldontvanger wil, moet genoe-
gen nemen met de dure en slechts
redelijke Sony ICF-SWI (ƒ500).

Rugzakken
Op Pad (nr. 4) selecteerde 24 rug-

zakken van ƒ215 tot ƒ569 en ging
daarmee uitgebreid aan de slag. Het
eindresultaat was niet dat er een be-

paalde rugzak als de beste kan wor-
den aangewezen, maar dat komt, zo
zegt Op Pad, doordat het oordeel
van rugzakgebruikers erg indivi-

dueel is. Dat heeft bijvoorbeeld te

maken met iemands lichaamsbouw.
Wel werden allerlei onderdelen (als

draagcomfort en de geschiktheid)
zo neutraal mogelijk beoordeeld en
in duidelijke overzichten weergege-
ven. Wie van de zomer met een nieu-

we rugzak op pad wil, moet daarom
zeker dit artikel lezen.

Autoverzekeringen
Verzekeringspremies kunnen per

verzekeringsmaatschappij verschil-

len. Voor autoverzekeringen geldt

bovendien dat de premies worden
beïnvloed door het zogenaamde bo-
nus/malus-systeem. AutoWeek (nr.

23) bekeek de.bonus/malus-ladders
van tien verschillende maatschap-
pijen en verwerkte de resultaten -

samen met een uitgebreide toelich-

ting - in een overzicht. Kijk en verge-
lijk zelf.

Computers
In Personal Computer Magazine

een test van acht 40-MHz 80386-com-
puters. Verder o.a. aandacht voor de
HP Scanjet IIP ('Zal qua prijs/pres-

tatieverhouding moeilijk zijn te ver-

slaan'), de Ricoh LP1200 laserprin-
ter en vier beeldbewerkingspro-
gramma's.

Groene huiskamer inrichten voor zomer
DE TUIN, het zomerse verlengstuk

van het huis, is met 'groen' behan-
gen. Aan deze levende stoffering

wordt gedurende de wintermaanden en
het voorjaar uitgebreid gewerkt; de
border wordt onkruidvrij gehouden,
het gazon bemest, nieuwe planten wor-
den gekocht en zorgvuldig geplant.

door Bram Wolthoorn

Maar op een zeker moment wil je wel eens
gaan genieten van het resultaat van al dat
gewroet in de aarde. En dan blijkt dat de tuin
eigenlijk niet écht af is zonder meubilair dat
het verblijf in de tuin aangenaam kan maken.
Gewoon om even op te zitten of om het uitge-

breide zondagmiddagbezoek op te ontvangen,
lekker in de zon.
Prachtig meubilair voor op het terras van

hout, rotan of kunststof, is overal verkrijg-

baar. Vaak is dit bekleed met modieuze kus-
sens, die natuurlijk wel 's avonds naar binnen
gehaald moeten worden. Duurzame tuinmeu-
belen zijn prijzig, maar gaan dan ook zeker
lang mee, als ze tenminste in de herfst en
winter niet aan regen en wind worden blootge-

steld. Dit meubilair is bijna net zo comforta-
bel als de zithoek binnen en is een mooie tuin
waardig. Een parasol geeft aan zo'n zitje een
feestelijk tintje.

Een tuinbank is bedoeld voor een vaste
plaats in de tuin: buiten naast de keukendeur
om snel een kopje koffie op te drinken of,

verscholen tussen geurende heesters, voor
een rustig moment voor jezelf. Tuinbanken
zijn er in alle kwaliteiten: van de goedkope
rechttoe rechtaan zitbanken tot die kunstige
voorwerpen die het predikaat 'bank' reeds
lang ontstegen zijn.

Om buiten in de zon te kunnen zitten, hoef
je niet altijd veel geld uit te geven. Voor kleine
prijsjes zijn er al prima plastic stoeltjes te

koop, die ook weerbestendig zijn. En maak de
kussens zelf in pasteltinten, want die passen
vaak het best bij de omgeving.
Heel praktisch is de buitenlamp die overdag

de zonnewarmte opslaat en deze energie als

sfeervol licht uitstraalt zodra het begint te

tuinieren >*- ~,
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• Een duurzame tuinbank kan regen en wind doorstaan en heeft z'n vaste plaats in de
tuin Tekening: C. Wolthoorn

schemeren. Snoer is niet nodig en bovendien
is de lamp verplaatsbaar. Verkrijgbaar voor
rond de honderdtachtig gulden bij een goed
tuincentrum. Tuinverlichting kan, als het in

augustus al vroeg donker begint te worden,
nuttig zijn om deuren, trapjes en doorgangen
te verlichten. Een kaars of een walmend olie-

lampje zijn wel heel gezellig maar niet meer
dan dat.

Goede tuinverlichting wórdt aangebracht in

een waterdichte behuizing. De kabels voor de
permanente verlichting moeten minstens vijf-

tig centimeter diep in de grond worden gelegd,
bij voorkeur in een leiding van kunststof. Leg
de bekabeling onder het pad, dan is de kans op
beschadiging door rigoureus spitwerk mini-
maal.

Een nieuwe vorm van tuinverlichting be-
staat uit een twaalf volt-systeem (zoals in de
auto). Een kleine transformator in de schuur
of garage die een eigen smeltveiligheid (zeke-

ring) heeft, levert de veilige laagspanning. De
meestal donkerkleurige bedrading kan nu bo-
vengronds tussen de planten en heesters ge-

vlochten worden. Er kunnen meerdere lam-
pen op worden aangesloten. Ook deze lampar-
maturen zijn volkomen waterdicht.

Tapijt van groen
De vloerbedekking van de groene huiska-

mer hoeft niet altijd gras te zijn. Een fraai

tegelplateau met een aantal strategisch ge-

plaatste potten heeft minder onderhoud nodig

en is ook heel mooi. Een alternatief voor een
gazon van gras kan een uitstoelend kruid als

penningkruid (Lysimachia nummelaria) zijn

of dicht opeen geplant Engels gras (Armeria
maritima) dat roze bloeit en nóóit gemaaid
hoeft te worden.
Het bodembedekkende halfheestertje Pa-

chysandra terminalis weet zelfs in de diepste
schaduw voor een klein groen tapijt voldoen-
de hoeveelheid matgroen blad te produceren.
Het behoudt het blad in de winter, bloeit vroeg
in het voorjaar met onopvallende gelige

bloempjes en draagt in het najaar witte besjes.

Een sierhek met elegant gesmede spijltjes is

een romantische afsluiting van de tuiningang.
Gespecialiseerde bedrijven maken elk poortje
of hekwerk op maat. Het tuincentrum heeft
adressen van deze siersmeden, die het am-
bacht nog tot in de gesmede puntjes beheer-
sen.

Bakken en braden
Het lijkt wel kamperen, dat barbecuen in de

tuin. Een gemetselde barbecue op de grens
van het terras en het gazon is geschikt voor
wie regelmatig graag buiten z'n runderlapjes
boven de hete houtskool suddert. Voor de
gelegenheids-roosteraar zijn er verrijdbare
barbecue-sets te koop.
Gebruik uitsluitend houtskool om te barbe-

cuen: houtskool brandt heel gelijkmatig en er
komen geen schadelijke stoffen bij de ver-

branding vrij. Ontsteek de barbecue met wat
brandspiritus een half uur voor er met het
echte bak- en braadwerk begonnen wordt. Na
een half uur is de houtskool heet. Het rooster
waar het vlees op ligt, is in de hoogte verstel-

baar, zodat de toevoer van warmte regelbaar
is. Gebruik geen papier om de houtskool aan
te maken: de verbrande snippers waaien on-
herroepelijk tegen het vlees aan.

Als de zon hoogzomer brandend aan de he-

mel staat, dan wil je met het reeds dik ïnge-

crèmde hoofd best even in de schaduw zitten.

Dan zijn een supergrote parasol of zo'n open-
gewerkte strandtent, de 'supershade', een uit-

komst. Parasols zijn overal verkrijgbaar; voor
een koepeltent moet je even goed zoeken.
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Stonesnacht
The Stones bestaan al dertig

jaar. En dat wordt zaterdag 20
juni met een uniek midzomer-
nachtspektakel gevierd in het
Rotterdamse IMAX-theater. Er
is een veiling van collectors
items, er zijn zeldzame platen
en boeken te koop, historische
opnamen te zien en speciaal
voor de gelegenheid is er een
plaat met acht niet eerder uitge-

brachte Stones-nummers ver-

krijgbaar. Ook de concertregi-
stratie 'At the Max', die op een
scherm van 23 bij 6 meter is te

zien, zal die nacht verschillende
malen worden gedraaid. Er wor-
den fans uit heel Europa ver-

wacht (010-4049.244).

LEIDEN HEET DE stad te

zijn van hutspot, haring
en wittebrood. Daarnaast
noemt men haar graag

museumstad,
universiteitsstad, boekenstad
of prentenstad. Sommigen '

zeggen dat Leiden alles heeft.

Leiden blijft in last
door Everhard Hebly

Haring en wittebrood. Daar is me-
nig Leidenaar aan gestorven tijdens

die gedenkwaardige 3 oktober van
het jaar 1574. De Spanjaarden had-
den onder leiding van bevelhebber
Valdez de stad zo lang belegerd dat
de honger groot was. Toen de Water-
geuzen met de platboomvaartuigen
te hulp schoten, brachten ze haring
en wittebrood mee.
De Leidenaren stortten zich ech-

ter zo gretig op het voedsel, dat me-
nigeen bezweek aan zijn vraatzucht.
Het kan natuurlijk ook aan de hut-

spot hebben gelegen, die in het verla-

ten kamp van de Spanjaarden werd
gevonden. Desondanks wordt het
ontzet van Leiden tot op de dag van
vandaag jaarlijks grootscheeps ge-

vierd met hutspot, haring en witte-

brood. Op 3 oktober gaat de stad op
zijn kop.
Ruim vier eeuwen na dato kan Lei-

den nog altijd feestvieren om het

doeltreffend standhouden tegen de
Spaanse overheersers. Het is ook
wel een beetje terecht, want het ont-
zet was het begin van een bloeiende
Leidse periode waarin de bekende
lakenindustrie hoogtij vierde.
De rijke zeventiende eeuw bracht

met zich mee dat de vele kunstschil-
ders uit Leiden (Rembrandt van
Rijn, Jan Steen en Jan van Goyen)
aan het werk gehouden konden wor-
den. Het bezit van een kunstcollec-
tie gaf de heren handelaars namelijk
meer prestige.

Maar de bomen groeiden ook in
Leiden niet tot in de hemel en in de
achttiende eeuw ging met mis. In
zulke situaties trokken inwoners
veelal naar groenere weiden. Ter il-

lustratie: in 1670 telde Leiden nog 70
duizend inwoners, honderd jaar la-

ter waren het er nog maar 30 dui-
zend. In de negentiende eeuw krab-
belde de stad weer een beetje over-
eind, maar ze is eigenlijk nooit meer
geworden zoals ze was. Tot op de
dag van vandaag, want de stad staat
al jaren te boek als artikel 12-ge-

meente, wat inhoudt dat Leiden on-

der financiële curatele van de over-
heid staat.

Leiden is dus nog steeds in last, zij

het dat er aan gewerkt wordt. De
stad staat in de steigers en de ge-

meente heeft grote plannen om het
centrum aantrekkelijker te maken.
De gemeente doet er alles aan om
Leidenaren van het nut van een win-
kel- en cultureel centrum De Sleu-
telhof te overtuigen. Daar moet dan
maar een stukje historie voor tegen
de vlakte, zo redeneert men.

Cultuur
Gelukkig is het nog niet zover,

want die historie is nu juist een van
de aantrekkelijkste dingen van Lei-

den. De stad is in veel opzichten een
monument en een dagje Leiden is

beslist geen lijden. Er is veel te zien
voor degene met belangstelling voor
cultuur. Om te beginnen de univer-
siteit aan het Rapenburg met de ach-
tergelegen Hortus Botanicus. In die

tuin worden al sinds 1594 planten
gekweekt voor onderzoek en onder-
wijs aan de universiteit. Het is er een

oase van rust zoals je nauwelijks nog
tegenkomt in stadse drukte. Het
academiegebouw dateert uit 1575 en
we hebben het nu over de eerste uni-

versiteit van Nederland.
Ze werd door Prins Willem van

Oranje aan Leiden geschonken als

dank voor het moedige verzet tegen
de Spanjaarden. Rembrandt werd in

1620 hier ingeschreven. Hij was toen
pas veertien jaar. Een inschrijving

op voorhand dus, waar hij overigens
nooit gebruik van maakte want het
schilderen trok hem nu eenmaal
meer.
Leideh doet haar uiterste best ver-

bonden te zijn met Rembrandt, die

zijn eerste 26 jaar doorbracht in de
stad van haring en wittebrood. De
WV heeft dit jaar zelfs een speciale

stadswandeling genaamd 'In het
voetspoor van Rembrandt'. De tocht
voert onder meer langs de oude
stadstimmerwerf uit 1612, waar
Rembrandt tegenover woonde. In de
vroegere schilderswerkplaats is nu
een reconstructie te zien van het ate-

lier van Rembrandt.
Het is een wandeling die aan te

• De Morspoort in Leiden
bevelen is voor liefhebers van cul-

tuur en historie. Er is volop gelegen-

heid om onderweg neer te vlijen op
een van de vele terrasjes of in een
van de horecagelegenheden. Als we
nu eens wat mogen aanbevelen, be-

zoek dan eerst even de Burchtheu-
vel die een redelijk goed uitzicht

biedt op de stad. Onderaan de trap,

aan het Van der Sterrenpad, vindt u
een goede rustplaats. Daarna is er

Reinout van Gulick/VVV Leiden

nog alle tijd de Visbrug, de oudste
brug van Leiden, het Waaggebouw,
de Waalse kerk, de Stadsgehoorzaal
of een van de veertien musea te be-

zoeken. Leiden is best mooi, maar
staat nog altijd in de steigers. De
stad blijft in last. Zoals het was, zal

het altijd zijn. Maar toch.
In dr serie steden in de buurt die zich

lenen voor een bezoek, is op deze pagina
eerder aandacht besteed aan Den Haag, Alk-
maar en Utrecht.
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Land telt evenveel fietsen als inwoners

18 19 20

Horizontaal en verticaal
worden dezelfde woorden inge-

vuld. Welk woord kunt u vor-
men met de letters uit de opge-
geven vakjes?
2-14-7-19-12-1-18

1 heldendicht; 2 tijdperk; 3 Bijb.

vrouw; 4 vissersschuit; 5 vaatwerk; 6

gier; 7 wier; 8 paar; 9 groep; 10
schaapkameel; 11 herrie; 12 rijst-

drank; 13 verpakkingsmiddel; 14

grondsoort; 15 echtgenoot; 16 nauw;
17 iedere; 18 aansteekkoord; 19 deel
v.h. been; 20 voedsel.

Oplossing puzzel vorige week: aard-
appelkroket

DE FIETS is een handig en
gezond alternatief voor
winkelen op zaterdag en

koopavond. De Nederlander
kan niet om de fiets heen. Er
zijn hijna evenveel fietsen als
inwoners in ons land. Met de
fietsdichtheid staan we op de
eerste plaats. Dit is de derde

aflevering in een korte serie, in
samenwerking met het

ministerie van Verkeer en
Waterstaat, over beperken van
het autogebruik door vaker de

fiets te pakken.

Nederland telt een aantal steden
die hoog op de wereldranglijst sco-

ren. Tianjin en Shenyan in China
spannen qua fietsdichtheid echter
de kroon volgens het Amerikaanse
Worldwatch Institute. Groningen
staat op de derde plaats, dan volgt
Peking e'n Delft is nummer vijf. Vijf-

tien miljoen fietsen nemen natuur-
lijk veel minder plaats in dan de
vijfeneenhalf miljoen auto's die

onze samenleving rijk is.

Als men daarbij bedenkt dat prog-
noses er van uitgaan dat er bij elke
twee auto's nog een derde komt, die

niet voor de deur blijtt staan, is het
duidelijk dat daar iets aan gedaan
moet worden. Wie zich, voor het
contactsleutelje om te draaien even
afvraagt of het niet beter is de fiets,

bus of trein te nemen, voorkomt,
zonder het autobezit te beperken,
dat de steden verstopt raken en het
land één asfaltvlakte wordt.

Boodschappen
Voor de dagelijkse kleine inkopen

pakt vij ftig procent van de bevolking
de fiets. Negentien procent laat ech-
ter voor de boodschappen 'om de
hoek' de auto nog niet staan, blijkt

uit een onderzoek van het Instituut

voor Sociale Kommunikatie (ISK).
Alleen als het stortregent heeft het
zin de auto voor dit soort bood-
schappen te starten en . . . het regent
veel minder vaak dan men denkt.

Als het om de grote wekelijkse in-

kopen gaat, komt de fiets er slecht

af. Slechts negentien procent haalt
die op de fiets. De auto is hier duide-
lijk favoriet.

Bij het zaderdagse recreatieve

winkelen is de fiets een bruikbaar
alternatief voor de auto. In plaats

van rondjes te rijden op zoek naar
betaalde parkeerruimte, is het wel
zo milieubewust en gezond de fiets

te pakken. Parkeren is met de fiets

geen probleem, maar vergeet hem
niet op slot te doen.
De fiets is eenvoudig aan te passen

• Bedenk een
slagzin of rijmp-

je waarin
"BOODSCHAP-
PEN DOEN" en
"OP DE FIETS"
met elkaar in

verband worden
gebracht.

aan het vervoer van boodschappen
als u ook een bagagedrager boven
het voorwiel laat monteren. Er zijn

handige manden te koop, die met
weinig moeite op deze dragers vast-

gemaakt kunnen worden. Zorg er

wel voor, de boodschappen achter
en voor gelijk te verdelen. De fiets

blijft dan bij het rijden beter in even-

wicht. De Nederlandse fietsenfabri-

kanten hebben bij het construeren
van de moderne stadsfiets rekening
gehouden met boodschappenver-
voer. Er zijn tegenwoordig fietsen in

alle maten en uitvoeringen, waaruit
een keuze valt te maken. Een fiets

moet 'passen', net als een kostuum.

Een verzekering voor de fiets kan
men afsluiten bij elke erkende fiet-

senverkoper. Vooral in de grotere

steden komen fietsdiefstallen veel-

vuldig voor. Zorg voor een goed slot

en vergeet' dit niet te gebruiken, ook
als u even de winkel in moet. Alleen

de dikke geharde beugelsloten,

waarvan de beugels zelfs moeilijk

met een betonschaar zijn te kraken,

bieden afdoende bescherming. Deze
sloten zijn niet goedkoop, ze kosten
honderd gulden en meer. De sleutels

zijn dan ook niet na te maken en de
slothouder kan niet worden uitge-

boord.
Wie met zo'n slot er nog voor

zorgt, de fiets aan een stevig object

te koppelen, maakt het de dieven
wel erg moeilijk. Zet de fiets altijd op
plaatsen waar veel mensen langs ko-

men of er het gezicht op hebben.
Iedere fietsenhandelaar kan voor
een paar gulden een persoonlijk

nummer in uw fiets graveren, wat de
politie helpt bij het opsporen van
een gestolen rijwiel.

Het vlakke land biedt een grote

variatie aan landschappen. Dit

maakt ons land tot een fietsland bij

uitstek, met een uitstekend fietspa-

dennet. Het is dan ook niet zo ver-

wonderlijk dat met de regelmaat van
de klok buitenlandse experts ons be-

zoeken om de kunst van het aanleg-
gen van fietspaden en andere voor-
zieningen voor fietsers af te kijken.

Er zijn door verschillende instanties

dan ook meer dan duizend fietsrou-

tes uitgezet, waarvan er honderd
zijn bewegwijzerd door de ANWB.

Prijsvraag
In samenwerking met het ministe-

rie van Verkeer en Waterstaat is een
prijsvraag uitgeschreven die kans
geeft op het winnen van een fiets. Als

u de slagzin onder de cartoon af-

maakt, kunt u een geheel verzorgd
dagje puzzelend fietsen winnen in

een centraal in ons land gelegen
stad. U maakt daar al puzzelend en
fietsend de kans op één Batavus
vouwfiets (hoofdprijs), en vier Bata-
vus stadsfietsen, voor driejaar tegen
diefstal verzekerd bij ENRA. AGU
Sport stelt tenslotte handige fiets-

tassen als prijzen beschikbaar.
Om mee te doen moet u de afge-

maakte zin op een briefkaart voor 16

juni zenden naar: Trudy Steen-
kamp, redactiesecretariaat Week-
media, postbus 2104, 1000 CC Am-
sterdam.
Discussie over de uitslag is niet

mogelijk. De ingezonden slagzinnen
worden eigendom van het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat.
Wie enkele weken geleden ook een

slagzin voor deze actie heeft inge-

stuurd, blijft meedingen naar de
prijzen.

(ADVERTENTIE)

[Jeolux is géén jaloezie . .

.

De kritische en goed geïnfor-

meerde relaties van

Van Reeuwijk weten wel beter

Toch haalt u met Leolux het

zonnetje in huis en maakt van

iedere woonkamer een plaatje

Informeert u maar eens bi|

Van Reeuwi|k, ze weten er

alles van

van eeuwijk
Sniep7, Tel 020-6994111
Meubelboulevard Diemen In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

É
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MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier
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Kunst en antiek

*.Veilinggebouw Amstelveen •
veilt weer

veel echte inboedels op maandag 15 en dinsdag 16 juni.

Aanvang 19.30 uur. Kijkdagen zaterdag 13 en zondag 14 juni

van 10-16 uur. Frans Halslaan 33, Amstelveen.

Tel.: 020-6473004.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.

Tel. 02507-16123.

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

(Para)medisch personeel gevraagd

SDT
Een particuliere organisatie in Thuisverpleging

zoekt voor een van haar cliënten in Zandvoort
(voor langere tijd) een

bejaardenhelpster

Werktijden van 15.00 - 18.00 uur. Bruto uurloon ƒ17,60.
Reacties vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur. Tel.: 023-250092.

Winkelpersoneel gevraagd

GEZOCHT:
Voor div. afdelingen: Vakan-
tiewerkers in juli-aug.-sept.

Vanaf 16 jaar. ALBERT HEIJN
Zandvoort. Tel. 02507-12657.

üevr. VAKANTIE-MEDEWER-
KERS in juli-aug.-sept. Kas-
sières/verkoopsters/vullers.

Vanaf 16 jaar. ALBERT HEIJN
Zandvoort. Tel. 02507-12657.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEiLTE makelaars o.g.

Tel. 02507-12614 NVM

Oproepen
Mededelingen

• 19 juni 20.15 muziekavond
Ned. Herv. Kerk Toonkunst
Koor Zandvoort, m.m.v. Fran-

ciscuskoor en solisten alg. I.

Fr. Bleekemolen. Komt u ook!

* Al die lieve, grote en kleine

mensjes: heel, heel hartelijk

bedankt voor de bloemen,
liedjes, kado's en wel zeer

verrassende dag: liefs Sara.

DAGJE UIT
VERGADERING

RECEPTIE
BEGRAFENIS

belegde broodjes
gesorteerd op. schaal bij u
thuisbezorgd. BROODJE

BURGER. Tel.: 02507-18789

• Dankzij HAAR groene kof-

fertje is Jaap nog steeds een
boffertje.

• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres'' Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

* Het was grandioos. Be-

dankt Raymond Saskia Mauri-

ce Wilma André.

• HIJ en ZIJ samen al

40 jaar blij.

• Joepie! Opa en oma ge-

ven een feestje. Irkiromahaje.

• Ouwe jongen + ouwe
meid, 40 jaar is een hele tijd.

Menigeen die tekent ervoor

dus ga vooral zo door.

• Raymond Saskia Maurice
Wilma André het waren on-

vergetelijke dagen.

• SANDER, 2 JAAR. VAN
HARTE GEFELICITEERD.

• T.k. voor weinig: EK '92, 2
zitplaatsen Nederland-Schot-
land, ƒ 190. Tel.: 12050.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

* Zandvoorts vrouwenkoor
bedankt alle zandvoortse
middenstanders en de fa. El-

res te Haarlem voor de prach-

tige prijzen.

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

Verloren en
gevonden

* De lieve mevr. die mijn por
tefeuille heeft teruggebracht

op het pol.bureau., heel har-

telijk bedankt. Weet uw adres

niet. Belt u mij.

Weggelopen of

gevonden dieren

• Weggevlogen: tamme
valkparkiet (heeft jongen)

wit/geel met rode konen.

Tel.: 02507-17210.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere-week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-
deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:
E. Berga - Amstelveen
A. v. Geffen - Amsterdam
J. Vonk - Amsterdam
C. Voorneveld - Wiinis

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler
- een klokradio
- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67
Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Huishoudelijke hulp gevraagd
voor 2 ochtenden per week.
Tel.: 02507-12020.

Woninginrichting

• 3 smeedijz. wandlampjet
2 en k+ 1 dub. leren kap ƒ 25,
smeedijz. vloer/leeslamp, le-

ren kap 130cm ƒ25,- smeed-
krantebak ƒ 7.50. Tel. 17980

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
• Mooie eiken salontaf.

120/60 ƒ50.-, 3-dlg.mmiset.
bl/wt. tegelblad, eiken rand,

smeedijz.poten ƒ 25,-: 17980

Te koop
aangeboden
diversen

• Aangeb. een partij trottoir-

tegels GRATIS af te halen,

Nassauplein 11, tel.: 19025.

* Gratis af te halen 120 trot-

toirtegels. Tel.: 02507-13783.

• LIEFDE IS: een jeep en de
boeketreeks.

TAG Casio kassa, 1 jaar oud
ƒ350,-. Tel.: 02507-19421.

* Te koop: etalagepop
(heer) z.g.a.n. ƒ400,-
Telefoon: 02507.18918.

* T.k. auto kinderstoel Stor-

chemuhle, 1 jr. gebruikt,

ƒ 175. Tel.: 14443.

• T.k. kruiwagen ƒ 25,-.

Tel.: 02507-30960.

* T.k.a. electr. rolstoel met 2

accu's en acculader, vr.pr.

ƒ300. Tel.: 02507-18478.

Te koop
gevraagd
diversen

• T.k. gevr.: rail voor vertica-

le lamellen. Lengte min. 240,

max. 350. Tel.: 02507-16522.

• T.k.a. grote eiken tafel uit

schuifbaar beiden kanten
"eettafel", massief eiken
koopje ƒ300,-. Z'voort 16064

* T.k.a. salontafel + 6 stoe-

len, vr.pr. ƒ300. Tel.: 02507-
18478.

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

Uweg 1004
2133 ME HOOFDDORP

eyst
GLAS & SCHILDERWERKEN

#2» 02503
fift 13515

Computerapparatuur
en software

*• Te koop 27 me antenne.,

merk Shakespeare van Fiber-

glass ƒ 150. Tel. 02507-18829

* T.k. 27MC-Bak Merk Cuna
CFM 2240 + GPA-antenne +
regelbare voeding, één koop
ƒ299,-. Tel.: 02507-18829.

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26.

Tel. 13529.

Muziek-
instrumenten

Gevr. voor vereniging piano

en accordeon. Tel. 02507-

17462 na 19.00 uur.

SACKSIONI Gitaarspeciaal-

zaak voor REPARATIE aan gi-

taren en alle snaarinstru-

menten. Ruysdaelstraat 7,

A'dam-Z. Tel.: 020-6794115.

Dieren en
dieren-

benodigdheden

Ontmoet de Dodo in het wild.

Benodigd: tijdmachine en
een meer dan gemiddelde
fantasie.

PAARDENSTALLING
PENSION WEIDEGANG
Ook voor Fokmerries en
opfok van jonge paarden

en paarden op rust.

Ook winterstalling,

omg. Uithoorn-Mijdrecht.

Tel. 02975-66935, na 22 uur.

Lessen en clubs

AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.

Bel v. info: 19701 of 12215.

HEB JE EEN HAVODIPLOMA
en ben je geïnteresseerd in

een opleiding tot

SECRETARESSE? Wij bieden
een éénjarige opleiding in

combinatie met betaald werk!
Informeer hiernaar op onze
OPEN DAG op 16 juni van 15
tot 17 en 19 tot 21 uur.

Deeltijd KMBO Amstelland en
Meerlanden, Startbaan 26,

Amstelveen. 020-6474726.

WAT VOOR OPLEIDING
STRAKS?

Op 16 juni van 15 tot 17 en 19
tot 21 uur is er een OPEN
DAG op het deeltijd KMBO
Amstelland en Meerlanden,
Startbaan 26, Amstelveen.

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES

KOFFIETAFELS

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75- DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

MET SPOED! Jongeman
zoekt woonruimte in Z'voort,

hr max. ƒ 700. T. 02507-15518.

Woningruil

900 RUILADRESSEN in

Amsterdam. Bel voor GRATIS
informatiefolder: 020-

588.22.55 WBV Het Oosten

Woningruil. Zaandam-Zand-
voort, idyllisch gelegen buurt

(de Oude Zwan) vlakbij Zaan-

se Schans. Br. o. nr. 764-

77808 v.d. blad.

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

ie koop snorfiets JAWA, 2

jaar oud, met verzekering tot

mei '93. Prijs ƒ500,-. Tel.:

02507-13343.

* T.k. Brommer Sparta BU
004, rijdt goed + papieren. Pr.

n.o.t.k. Tel.: 02507-17629.

• T.k. gevr.: welke heer heeft

oude Zunndapp in zijn

schuurtje staan. 02507-18560.

Vakantie
buitenland

Naturistenpark Bélézy bij

Avignon, mijn provengaalse
bung. t.h. Tel.: 01738-8828.

Auto's en
auto-accessoires

T.a. autotelefoon Selecto,

8 maanden oud ƒ 1800,-.

Tel.: 02507-19421.

* Te koop BMW 1502, moet
aan gewerkt worden.
Telefoon: 02507-18918.

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs

HARD 37,5 cphm. 06-

320.323.13 Hardlesbi.

320.326.18 Domina 35
320.324.34 S&M
320.324.14 Ruig Rijp

320.324.04 Onderdanig

Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.

Bel nu 06-9663. (75 c.p.m.).

Hete MEISJES van 18 willen

sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75 c.p.m.

HETERO-BI-SEKS DATE
06-320-331-61 (75 cpm).

Gratis mspr? 01828-11141.

Homo: zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?

06-320.330.18 (75cpm).

Meisjes 37,5 cphm
bel 06-320-

326.17 Straatmeid

327.47 Onschuldig
322.55 Vol v. boven
340.44 Les 35 + 18 jr

328.27 Lesbi
329.66 Sexlesjes

Meisjes willen wat bijverdie-

nen. Sexadressen.
06-320.330.60 (75cpm).

NATASJA doet het met
hete buurjongens van 18,

06-320.324.11 (75c/m).

Onderdanige jongens (18 jr)

bellen met strenge meesters.

S.M. voor 2 (direkt apart)

06-320.329.99 (75 cpm).

ONDEUGENDE huisvrouw-

tjes en schoolmeisjes (18

jaar) zoeken voor straks sex-

kontakt, vraag naar hun tel.nr.

Bel nu 06-9661 (75 c.p.m.).

Homojongens onder elkaar.

Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88 (75 c.p.m.).

HOMO-JONGEREN-KON-
TAKTLIJN 06-320-322-88.

Gratis inspr.? 01828-30800
(t/m 30 jr. evt. anoniem)
Homo-jongeren-privé 06-340-

340-48 (75 cpm).

HOMOKONTAKT. Zoek je

een lekkere boy van 18 jr?

06-320.330.95 (50 c.p.m.).

Hoor WULPSE Loesje tekeer

gaan met die 18 jarige jon-

gens. 06-320.324.44 (75c/m).

IK..

geef je mijn telefoonnummer,
geef je mijn adres, vertel wat
over mezelf, wacht dat jij me

belt.

320.322.23.

06/100 c.p.m.

In haar korte rokje staat

MARIETJE te liften.

06-320.320.95 (75cpm).

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

een lekkere jongen van 18.

06-320.330.87 (75 c.p.m.).

Ondeugende Pascale doet
het op de tafel. Keukensex.
Bel 06-9602 (75 c.p.m.).

PARTNERRUIL privélijn,

direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.

06-320.330.91. (75 c.p.m.).

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.

06-320.321.44 (75c/m).

Sabrina, 'n mooie meid,
eerste trio.

06-320.321.20 (75cpm).

haar

SEX VOOR 2, direkt kontakt

met huisvrouwtjes, jonge mei-

den en jongens van 18 jaar.

06-320.330.46 (75 cpm).

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr. Bel 06-9502 (75 c.p.m.).

10

Slippertjeslijn, meisjes van 18

zoeken sexkontakt 06-

320.320.36 (75cpm).

SM TELECARROUSEL direkt

apart!! Ho/He/Bi 06-340-340-

49. SM Kontaktlijn 06-320-330-

39 (75 cpm) Gratis inspreken?
01828-30599.

Suzanne heeft hele grote....!

Wie wil ze vasthouden? Bel

06-9667 (75 c.p.m.).

Telerotica! 37,5 cphm.
Zapp sex 06.96.92

SM club 06.96.91

Rijpe vrouwen 06.96.94

Frans 06.96.46

Tiener 06.96.40

Tessa is zo'n lekker opge-
wonden tienermeisje van 18,

06-320.324.22 (75c/m).

TRIO & PARTNERRUIL-LIJN
06-30-340-32 (75 cpm) zelf

gratis inspr? 01828-13799.

UITDAGEND huisvrouwtje

zo opgewonden.
06-320.330.97 (75c/m).

Vanavond al 'n afspraakje!

Altijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in).

06-9533 (75 c.p.m.).

Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogetpunt.
Bel 06-9662. (75 c.p.m.).

Voor BI-SEX afspraakjes

bel 06-320.325.01 (75cpm).
Nu ook voor trio-sex!

Vrouwen 37,5 cphm. 06-

320.328.99 . . .Rijpe Vette Vr.

320.327.70 Negerin 35+
320.329.30 Verpleegster

320.323.63 Rijpe Ordi

320.324.54 Rijp Chique

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-
vraagd voor escort en/of club

Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of

023-400130.

Wie durft een stripspel te spe-

len met CAROLIENTJE 06-

350.222.41 (50 c.p.m.).

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00

tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

ZE GEEFT
zichzelf, haar adres en haar
telefoonnummer bloot.

06-96.85.

(100 c.p.m.).

Zoek jij tel.nrs. van echte hete
meiden? Gewoon voor 'n op-

windende sexafspraak!
06-320.330.42 (75 c/m)

Jij met twee wulpse vrou-

wen? Bel Triosexkontakt,

06-320.320.92 (75cpm).

LESBI-KONTAKTLIJN vr. zkt.

vr. 06-320-328-08 (75 cpm)
Gratis inspr? 01828-15477.

Live Privé! 37,5 cphm.
EROX 06.95.06

SM 06.320.320.65

18 jr box 06.96.36
Rijp Privé 06.96.09

Alleen met jou!

MEEGENIETEN: meisjes van
18 onder de hete douche.
06-320.324.99 (75c/m)

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens (18 jr) voor
sex. Info: 06-9766 (75c/m).

Meiden 37,5 cphm. 06-320
327.06 St. Frans/Grieks

326.19 Effe vlug!

325.54 ....!.. .Topsex 25+
326.63 Ordi/Grof

326.77 Ruige Sex

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66 (75cpm).

Debbie: de eerste keer op z'n

Frans. Jeetje dat is lekker.

06-9664. (75 c.p.m.).

DIREKT apart met een meisje

of een lekkere jongen van 18

jr. voor een live heet sexge-
sprek. 06-320.330.81

(75 c.p.m.).

DUIK in bed met 'n lekkere

meid! Vraag haar tel.nummer.
Bel 06-9511 (75 c.p.m.).

Eerst wilde EVELIENTJE niet,

maar toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530 (75 c.p.m.).

Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen. 18 jr.

Luister op 06-9603 (75 cpm).

GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
naar een afspraakje met een
lekkere jongen? Of voor 'n

opwindend gesprek met 'n

hete knul. 06-9613 (75 c.p.m.).

Gewillige meisjes (18 jr) en
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij!!

Bel 06-320.330.45 (75 cpm).

U BENT WELKOM ZATERDAG 13 JUNI A.S. OP DE BOUW-

LOCATIE AAN DE LAAN VAN MEERWIJK IN UITHOORN

VV;*N1

12.00

15.00

1il^'«<;il^
,._„ is?

^mw/ïfm

Nog slechts 4

'

luxe appartementen
in Uithoorn
Momenteel zijn in aanbouw 13 exclusieve appartementen in

Uithoorn voor mensen die niet de sores willen van een tuin,

maar wel het genot van:

• ligging en uitzicht over prachtig sierwater

•ilalkon op het zuiden

• inbraakpreventie

• een oppervlakte van ca. 130 m 2

• inpandige garage/berging 27 m2

• 3/4 kamers, woonkeuken, luxe badkamer

De appartementen worden geraliseerd onder de bepalingen

van het Garantie Instituut voor de Woningbouw (GIW).

• Koopsommen v.a. f 327.000,- vip:n,

• 100% hypptheek mogelijk

• De oplevering is gepland rond augustus 1992!.

ïvLlUiJ bd

Lenstra
Makelaars o.g.

Amstelplein 22-24

1423 CN Uithoorn

Telefoon 02975-4001

1

Openingstijden:

ma./vr. 09.00-17.00

za. 10.00-13.00

Dit is een project van

UBA Bouw b.v.

Als je houdt van jong (18 jaar)

bel dan Bianca en Petra.

06-320.324.33 (75c/m).

BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur

020 - 6340507 - 6328686.

Als het klikt willen deze
meiden vaker sexkontakt
06-320.320.55 (75cpm).

Dame bezoekt ook invalide-

en bejaarde Heren. Br. o. nr.

795-77802 v.d. blad.

Diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.

Dag-nachtserv. 020-6424800.

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22
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Autorubriek SHOWROOM verschi|nl elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.. Amsterdams Stadsblad,

Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen!.

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en

20.00 uur. Tel. 020-6Ó5868Ó. Fax 020-665Ó321.
Schrilleli|k: Vul de bon in en zend deze oan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven- kan ook: Het Parool, Wibautstraal 131

Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gosthuisplem 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dog in Hel Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranlen en m Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-pri|s ƒ 5,91
mm-pnjs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zi|n excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

BX 10-'85, fel rood, LPG,
i.z.g.st., ƒ4750. Expocar
Trading 020-6153933/6692610.

...- ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ60,- per dag

incl. BTW en verzekering

o.a. BX, ZX en 9 pers. busje

Tel. 020-6932750'

S. Stevinstraat 12a, A'dam

Citroen BX Cannes als nw.

16.000 km, b.j. 8-'90 van part.

Inruil mogelijk. Tel.:

075-351723.

Citroen occasions. Keuze uit

50 stuks, alle types.

Visa Garage, Houtmankade
37, A'dam. Tel. 020-6278410.

H.H. hand,, tegen inruilpnjs: BX
16 RE, LPG, wit, 1-'89, ƒ 12.500.

BX16RE, LPG-o.b., wit, 9-'88,

/9.950.BX14TE,LPG,juni'89,

ƒ 1 1.500. BX 14 RE, LPG,4-'88,

ƒ9.950. BX 14 E, LPG, 4-'87,

ƒ7.250. BX 16 RE, LPG (lichte

besch.), 1-'89, ƒ11.750.

Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam.
Tel.: 020-6627777/6627797.

Daihatsu

Daihatsu Cuove, b.j. '87, 55.000
km, APK okt. '92, 1e eig., i.g.st.,

wit. 02503-11509, na 2 u.<

NIEROP-DAIHATSU b.a.:

Cuore TS aut. km. 28.000, '90.

Charade TS diesel, km.

120000, '88

Vancouverstraat 2-12, Amster-

dam-West, 020-6183951

l.v.m. lease-auto t.k. DAIHAT-
SU CUORE CX rood nov. '91,

nieuw ƒ 16.500, vr.pr. ƒ 14.000.

Tel.: 075-285970 na 18 u.

Daihatsu Cuore, 5-drs, sunroof,

zwart met. 7500 km, sept. '91

Autobedrijven RINKO
Curiestr. 10, Zandvoort,

Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424

Fiat

127 Super, bruin met. 1981,

58.000 km. nieuwe remmen,
Apk. 12-92, ƒ 950.-

Centrum Auto's 020-6250096

Hat Croma I.E., 2 L, 88.,

tr.haak., sunroof, elec. ramen.
Vr.pr. ƒ11.950. 020-6158704.

Rat Panda 45, b.j. '85, APK '93,

i.pr.st. ƒ3500.-. Tel.: 020-

6437150, te Amstelveen

Fiat Ritmo, 60I., 9-'82, blauw,

74.000 km, in goede staat,

ƒ 1900. Tel.: 02503-28970.

Alfa Romeo

33, 1.3 met. 1.7 IE, 16 V motor,

S bak, alarm op afstand, 4 x

'Ilectr. ramen, sport uit). +
sprst. verl., q.v., a.v. intr.

1 ƒ 14.950.

Centrum Auto's 020-6250096
I

Alfa Romeo 33, '87, APK tot

=B3, 77.000 km, incl. radio. Prijs

f 10.500, 02990-48549.

• „SHOWROOM":
De autorubriek voor

Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.

Elke week in Het Parool en

e uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

BMW
BMW 316 1 .8, 4-'82, getint glas

Nwe Apk., ƒ 2950. Expocar

Trading 020-6153933/6692610.

T.k. BMW R 75/7, b.j. '77,

kleur blauw. In goede staat.

Vr.pr. ƒ6500. 02990-34313.

T.k. van 1e eig. BMW 318i Tou-

ring, diam.zwart metall., zonw.

glas, cv., sept '90, ƒ37.500.

BMW 730i AUT., juni '88, kl.

zwart met., zonw. gl„ el.

sch./kanteldak, ABS, ƒ 37.000.

BMW 2002 Targa Cabriolet

(Baur), bruin met., beige int.,

verk. i.z.g.st., juni '74, ƒ 18.500.

Berebeit, Amsteldijk 25,

A'dam, 020-6627777/6627797.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size en S10.

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.

Luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

Tevens importeur van STARCRAFT:
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Rfth Weels

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.

T.k. Fiat Panda 34, b.j. nov.'84,

vraagprijs ƒ 4.500.

Inl.: 020-6479480.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen

Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel".: 020-6470909

Rat Uno 55 S, m.'88, nw. APK,
nette auto, 3 drs., ƒ6.450.

Tel.: 020-6105478.

Ritmo 60 L. silver 1986, grijs

met., luxe uitv. bumpers en
spiegels in kleur ƒ 5.950.-

Centrum Auto's 020-6250096

Ford

FORD VAN NES- WEESP
FIESTA 1.1 C3 DRS. ROOD 12-87 11.000,-

ESCORT 1.6 CLX 3 DRS. ROOD 01-91 25.900,-

ESCORT 1600 GT WIT 06-90 22.500,-

ESCORT 1800 DIESEL 3 DRS. ZWART 10-89 19.000,-

ESCORT 1300 SPECIAL 3 DRS. WIT 05-88 14.900,-

ESCORT 1.4 INJ. BRAV. 3 DRS. GRIJS 10900KM 21.000,-

ESCORT 1.6 EUROPA 3 DRS. WIT 13000KM 19.850,-

ESCORT 1.4 EUROPA 3 DRS. ROOD 36000KM 18.950,-

DIVERSE ESCORT'S 1400 3 DRS. 1987 T/M 1991 V.A. 12.000,-

ORION 1400 INJ. ZILVER 01-91 24.700,-

ORION 1600 CL GRIJS 04-87 16.500,-

SIERRA 2000 CL KOMBI BLAUW 02-88 17.900,-

SIERRA 1800 TURB. DIES. KOMBIROOD 04-90 23.500,-

SIERRA 2000 CL 4 DRS. GRIJS 07-87 15.000,-

SCORPIO 2.0 INJ. CL 5 DRS GRIJS 09-89 24.900,-

PEUGEOT405GR 1900 BLAUW 01-89 23.500>

V.W. JETTA CL K6 BLAUW 09-87 13.500,-

MITSUBISHI COLT 1.5 GL AUT. GOLD 07-88 14.500,-

ASCONA 1600S 4 DRS AUT. BLAUW 04-86 9.500,-

FIESTA 1100 ROOD 04-83 4.500,-

ESCORT 1.1 L 3 DRS. GOLD 05-83 4.900,-

HOGEWEYSELAAN 97 WEESP TEL. 02940-15443

FORD VAN NES - WEESP

Citroen

abrio, 2 CV 6, club, b.j. 10-87,

e eigen. 68.000 km, ƒ5500,-.

| Autobedrijf Wim van Aalst

Tel.: 02979-84866.

Gitroen BX 1.9 Sport. Bouwj.
#86. Prijs ƒ 10.450.

^utobedr. Brouwer.
"Ie Jan Steenstr. 42-48.

iel. 020-6763829.

TIMO DE BRUYN
oor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered.
:

Rryz. Verk. van losse' onderd.

|el 020-6680820 en 075-702625

iREKHAAK incl. montage voor

w Citroen BX, ƒ 325, incl. btw.

1 De Citroenspecialist

:|René Spaan, Visserspad 11

Krommenie, tel. 075-281193

Sanaf/85 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

.specialist in Zaanstad.
Garage Rene Spaan, tel.

075-281 193/353788.

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*
C.AX11TRE5drs5-88/10.750
C. AX 1 1 RE 9-87 ƒ 9.700

C. BX TGD Break4-89 ƒ 23.750

C. BX1.6RE 6-89 ƒ 19.900

C. BX Diesel 5-80 ƒ27.500

C. BX1.9TZI 2/91 ƒ29.500
Renault 5 SL 6-88 ƒ 11.750

Fiat Uno Lido 2-89 ƒ 12.950

Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600

Rat Panda Jolly 6/88 ƒ 8.950

Peugeot 309 All. 2-87 ƒ12.500
Peugeot 505 Com.D90 ƒ 24.500

Peugeot 205 XS 2/88 ƒ 15.950

Peugeot 205 Acc.6/88 ƒ 13.750

Seat Malaga D 12/89 ƒ 11.950

Subaru 1.6 DL 6/87 ƒ 7.950

Skoda Favoriet 1/91 ƒ 12.950

Renault 19 Cham.5/90 ƒ 18.900

3-12 maanden garantie

"Vraag onze voorwaarden

Vele financ. mogelijkheden

OTO-ICI CITROEN
Hogeweyselaan 21

WEESP
0294Q-16661

AUTOBEDRIJF

JONGSMA
Off. Ford Comm. Agent,

Curiestr. 10, Zandvoort
Nieuw.-Noord,

Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424,

biedt aan inruilauto's:

Ford Resta 1.4 Ct, 3 drs., '90,

Escort 1300, 3 drs.,'83,

Escort 1.3 CL, 3 drs., '87,

Sierra 1.6 CL, 3 drs., '89, met
open dak + zonw.glas,

Incl. 12 mnd. Bovaggarantie.

Escort 1.3 CL, '87, wit, 62.000

km. APK tot Mrt '93. Vr.pr.

ƒ9500, 075-214333.

ESCORT 1 ,6 CL, 5 versn. getint

glas, radio, grijsblauw metallic,

okt. '86, ƒ7900, 075-157896.

FORD SIERRA COMBI 1.6,

11/83, rood metallic, APK.
JAN WALS, 02902-1697.

Sierra 2.0. Laser, 1985, blauw

met., autom. stuurbekr., get.

glas, LPG, in nw. staat, 84.000

km. ƒ 7.950.-

Centrum Auto's 020-6250096

Sierra 2.3 diesel, 1988, rood,

5-drs., geheel in nieuw staat,

5-bak. ƒ 13.900.-

Centrum Auto's 020-6250096

Sierra Diesel 2.3, m.'84, 5-drs.,

stuurbekr., antraciet, ƒ4950.
Expocar Trading 020-6153933.

Honda
Honda Accord 2. OEX-PSM
grijs metall., sch.dak, b.j.'86.

f10.500. Tel. 02975-64788.

Hyundai

Afgesproken

!

Binnen 2 jaar bij inruil

minimaal 70% terug
*

AUTOKROOY
TT. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.: 020- 6310615.

* Uitgezonderd Sonata.

T.k. Ford Escort 1100 L Bravo,

oj. nov. '82, APK, div. ace.

f2900. 023-241419.

Meer Garage
HYUNDAI DEALER

Ook voor uw
'OCCASIONS
Linnaeuskade 5-7,

.

Amsterdam .

'•

020-6929548

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?

Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u
contact met zo'n 761540 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort,
in Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en '

huis-aan-huisbladen die in Groot Amsterdam worden
verspreid. Totale oplage 761540 exemplaren.

Geefnu uw advertentie

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo

spoedig mogelijk in de autorubnekSHOWROOM Ik sluit een betaal-

eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in

Naam

Adres-

Postcode + Plaats

Telefoonnummer

=3^.
4 dagen zo'n 761540
vonkende verkoop-

contacten.

_ Handtekening

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor

1 letter. Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost
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prijs excl

6% BTW
prijs incl

6% BTW
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Rookoverlast in onze parkeer-

garage op de Overtoom 557.

De schade bleefgelukkig

beperkt. In overleg met assuradeuren
gaat een groot deel van onze kollektie

weg met gigantische kortingen.

Tot maar liefst 70%.
Zorg dat u er snel bij bent, dan

paktu de beste koopjes!

MÈÜ BELSTAD
Daarvind je het wel.

AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020-6184733/6830551.

M



ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

TOÜBMMEDS,
andvi

^mrfP ^nrai

Donderdag 18 juni 1992 Los nummer ƒ 1,75 52e jaargang nummer 25 l/Sfeek 4^eó ia Editie 22 Oplage: 5.150

Politie komt op
begroting ruim
drie ton tekort
ZANDVOORT - Zandvoort

heeft te kampen met weer een
nieuwe financiële tegenvaller.
De tekorten bij de gemeentepo-
litie zijn groter dan vooraf
werd aangenomen. In de be-
groting van 1991 werd al uitge-
gaan van een tekort van 96 dui-
zend gulden. Het tekort blijkt
echter 333 duizend gulden te
bedragen. De gemeenteraad
was al enkele maanden op de
hoogte van de tegenvaller. In
een rapport, dat tot vorige
week vertrouwelijk was, staat
hoe de tekorten op de begro-
ting van de gemeentepolitie
zijn ontstaan.
De voornaamste oorzaak van het

begrotingstekort is het overwerk
van de politie. Op de begroting van
1991 werd uitgegaan van 5500 uur
overwerk. Het aantal begrote uren
overwerk is echter flink overschre-
den, met 1700 uur. Voor die over-
schrijding hebben de onderzoekers
van VB Accountants geen verkla-
ring kunnen vinden. Dit levert een
overschrijding op van 110 duizend
gulden. Ook is er een bedrag aan
dertigduizend gulden teveel aan on-
regelmatigheidstoeslagen uitbe-
taald. De aanpassingen van salaris-

sen, die door het Rijk werden door-
gevoerd, bijstand tijdens evenemen-
ten, de schietpartij in de Haltestraat,
waarin de politie flink wat onder-
zoeksuren gestoken heeft en de
overval op het postkantoor droegen

ook bij aan het begrotingstekort.
Volgens VB Accountants worden

de gemaakte overuren onvoldoende
gecontroleerd. Dagelijks worden de
aanwezigheidsuren vermeld op pre-
sentielijsten. Deze lijsten dienen als
basis voor de invoer in een geauto-
matiseerd systeem. Per periode van
vier maanden wordt vanuit dit sys-
teem een overzicht aangemaakt
waarop de uit te betalen uren aan
overwerk en onregelmatigheidstoe-
slagen vermeld staan. De controle,
of het aantal ingevoerde uren aan-
sluit met de uren op de presentielij-

sten, vindt echter intern niet plaats.
Of er bij het invoeren fouten zijn
gemaakt heeft VB Accountants niet
onderzocht. Wel adviseert de ac-
countant om de interne controle in
de toekomst te verbeteren.

Perikelen
In het rapport staat ook dat de

toekomst weinig goeds belooft, om-
dat het aantal formatieplaatsen bij

de Zandvoortse politie afneemt van
54,5 naar 48,2. Dat zou betekenen dat
er nog meer overuren gemaakt moe-
ten worden.
De raadsleden zijn al enkele

maanden op de hoogte van de peri-

kelen, die tijdens besloten vergade-
ringen besproken werden. Woens-
dag kwam er een eind aan de ge-
heimzinnigheid. Toen stond de poli-

tiebegroting namelijk op de agenda
van de vergadering van de commis-
sie Bestuurlijke Zaken.

Vervolg op pagina 3

Operettevereniging

nog springlevend
ZANDVOORT - De Zand-

voortse Operette Vereniging
(ZOV) zit weer in de lift. Na
een terugval van het ledenbe-
stand blijkt sinds deze week
dat de operetteklanken in
Zandvoort nog lang niet ver-
stomd zijn. Zaterdag en zon-
dag gingen de leden op het
Raadhuisplein de boer op om
de plaatsgenoten te stimuleren
lid te worden van deze vereni-
ging. De actie werd een succes.
Er meldden zich meer zanglus-
tigen aan dan was voorzien.

De ZOV wordt weer nieuw leven in
geblazen. Dat de operettevereniging
bestaansrecht heeft, werd dit week-
end overduidelijk bewezen. De vere-
niging heeft de laatste tijd te kam-
pen gehad met een afname van het
aantal leden. Tot voor kort had het
koor nog maar 35 leden. Te weinig
om een uitvoering naar toehoren op
de planken te kunnen zetten. Vol-
gens het bestuurslid Gerrit Vrees
zat de vereniging dan ook dringend
te springen om minstens tien extra
leden.

De ledenwerfactie overtrof dan
ook zijn stoutste verwachting. Er
meldden zich maar liefst negentien
nieuwe leden aan. De ZOV is met dit

aantal weer op volle sterkte. Met
haar 54 leden kunnen de repetities

weer worden gestart. Deze beginnen
in de maand september. Volgens
Vrees verheugt hij zich het meest in
het feit, dat weer veel jongere inwo-
ners de weg naar de Zandvoortse
operettevereniging hebben gevon-
den. „Hiermee is het voortbestaan
van de ZOV gewaarborgd."
De ZOV bestaat volgendjaar op de

kop af 45 jaar. De leden en het be-
stuur van de vereniging vinden dat
deze mijlpaal gevierd moet worden.
Het jubileum wordt groots opgezet.
In de schouwburg zal in de maand
oktober van het volgendjaar de ope-
rette 'Der Zigeuner Baron' van de
componist Johan Strauss worden
opgevoerd. Voor het echter zover is,

laat de ZOV nog menigmaal van zich
horen.
Op 9 en 10 juli vindt in het Circus

Theater een zomerconcert plaats.

Optredende solisten zijn Amand
Hekkers, Tineke Groen en Wim de
Vries. Tijdens dit concert zal een
compilatie ten gehore worden ge-

bracht uit onder andere 'Frau Luna',
'Maske im Blau' en 'De Sound of
Music'. In oktober van dit jaar krij-

gen de Zandvoortse inwoners alvast
een voorproefje van 'Der Zigeuner
Baron'. Dit concert wordt gehouden
in Gebouw 'De Krocht'.

Mariaschool tevreden met
maatregelen Prinsesseweg
ZANDVOORT - De Maria-

school is tevreden met de
maatregelen die de gemeente
neemt om de verkeerssituatie
bij de school te verbeteren. Dat
zegt directrice M.A. Snijders-
Blok in een reactie.

De Mariaschool heeft lange tijd

aangedrongen op maatregelen om
ade verkeerssituatie voor de school-
jkinderen te verbeteren. De voorstel-
len, die de school heeft gedaan, zijn
door de gemeente overgenomen. Dat

Waterstanden B
Datum
1

8

jun

19 jun

20 jun

21 jun

22 jun

23 jun

24 jun

25 jun

26 jun

HW
06.19
06.55
07.35
08.15

08.55
09.56
10.51

11.43

00.15

LW
02.00
02.41

03.10
03.46
04.10
05.06
06.06
06.54
08.15

HW
18.46

19.26
19.59
20.46
21.20
22.10
23.09

12.55

LW
14.46

15.10
15.35
15.54

16.56
17.35
18.35
19.34

20.45

: Vaanstanden:
• LK dinsd. 23 juni 08.13 u.
Doodtij 24 juni 23.09 u. NAP+55cm
—u

betekent dat zowel de stoep bij de
hoofdingang van de school, als de
stoep aan de andere kant van de
Prinsesseweg verbreed wordt. De rij-

weg wordt daardoor versmald. Het
parkeren, dat nu nog gevaarlijke si-

tuaties oplevert, zal dan tot het ver-
leden behoren.
„Als het erg druk is, parkeren de

mensen hun auto bij de school. Kin-
deren, die dan over willen steken
kunnen dan niet zien of er auto's aan
komen. Ze missen het overzicht om-
dat ze te klein zijn. Aan hetbegin van
het schooljaar hebben we ouders ge-

vraagd hun auto daar niet meer neer
te zetten. Dat werkt prima. Maar als

het mooi weer is, of als er kermis is,

dan parkeren toeristen hun wagen
daar wel," aldus Snijders-Blok.

De maatregelen gaan de gemeente
ruim dertienduizend gulden kosten.
Directrice Snijders-Blok is tevreden
over het resultaat. „We moeten kij-

ken wat de kosten zijn en hoe vaak
er gebruik gemaakt wordt van het
oversteken. We kunnen dan conclu-
deren dat dit de beste oplossing is.

Er zijn nog nooit ongelukken ge-

beurd, maar wel bijna-ongelukken.
De gemeente heeft toegezegd de
maatregelen zo snel mogelijk uit te

voeren. Daar ben ik heel blij om."

Zandvoort lijdt aan Oranje-koorts

ZANDVOORT - Zandvoort
lijdt aan oranje-koorts, die
vanavond in een groots feest
kan ontaarden. Verschillen-
de etablissementen spelen in
op de gekte. Cafés zoals Le
Berry, Snookerbar en La
Bastille laten de voetbalfans
aan hun trekken komen door
de wedstrijden in het kader
van het Europees Kampioen-
schap uit te zenden.

Vrijdag was het een 'gekken-
huis' in La Bastille. Het café in de
Haltestraat was propvol met oran-

je-fans- Toen Nederland pok nog
een 1-0 zege op de Schotten boek-
te, kon de avond helemaal niet

'(< meer stuk.

j|
Maandag was het weer zover. De

| uitbaters van La Bastille, Mathieu
\ enMichel, hadden hun oranje pet-

ten opgezet en de hogedruk-claxons
stonden klaar om eventuele doel-

punten van Van Basten en Berg-
kamp feestelijk te begeleiden. Zo'n
dertig fans hadden zich op barkruk-
ken en stoelen voor het televisietoe-

stel opgesteld.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld

Le Berry en Snookerbar heeft La
Bastille geen groot scherm, waarop
de wedstrijden worden vertoond.
„We hebben het er wel over gehad",
zegt Mathieu, „maar we hebben er te

weinig ruimte voor. Nu hebben we
een klein beeld, maar dat is ook wel
knus en gezellig."

Spanning
De kroegbazen in Zandvoort spe-

len goed in op de oranje-gekte. Ook
veel winkels zijn oranje gekleurd.
Bij La Bastille hangen oranje para-
sols aan het plafond en laten twee
gigantische Nederlandse driekleu-

ren er geen twijfel over bestaan wie
de favoriet voor de Europese titel is.

Volgens Mathieu zijn de voetbala-
vonden van commercieel

\
belang

voor de Zandvoortse cafés. „"We ver-

dienen er wel aan. Normaal heb ik

wat meer eters, maar nu wordt er
veel meer gedronken. De meters
bier vliegen over de toonbank."

Als de wedstrijd begint, is de span-
ning voelbaar. Het GOS heeft duide-
lijk indruk gemaakt in het duel te-

gen de Duitsers. Elke goede actie
van het Nederlands elftal wordt be-
geleid met het 'la, la, la, la-gezang'.

Het liedje komt echter uit de spea-
kers, die bediend worden door Mat-
hieu. Het publiek wil wel meezin-
gen, maar de echte spontaniteit ont-
breekt.

In de rust is Koos Alberts aan de
beurt. Zijn homage aan het Neder-
lands elftal vindt nauwelijks gehoor
bij de feestelijk uitgedoste fans in
het café in de Haltestraat. De span-

• Gespannen
kijken de voet-

balliefhebbers

naar het televi-

sietoestel in La

Bastille. On-
danks de aan-

moedigingen van

de barkeepers
~*d komt het publiek

niet echt los.

Daarvoor is het

duel tegen het

GOS te matig. Na
de remise over-

heerste de te-

leurstelling. Van-
avond verwacht

Mathieu Emmen
van La Bastille

een echt feest. Er

moet dan wel ge-

wonnen worden
van de Duitsers.

Foto Bram Stijnen.

ning is te groot.
De tweede helft laat hetzelfde

beeld zien. Oranje domineert,
maar komt nooit echt los. Zo zit

het ook met het publiek in La Bas-
tille. Als Marco van Basten scoort
is de vreugde groot. Na enkele se-

conden maakt de euforie plaats
voor teleurstelling. Het doelpunt
wordt wegens buitenspel afge-

keurd. Als in de herhaling blijkt

dat het doelpunt wel zuiver was,
wordt de Deense scheidsrechter
uitgemaakt voor alles wat rot is.

De Europese eenwording schijnt

opeens een heel eind weg.
Als de wedstrijd afgelopen is,

wordt er weer gezongen. Toch
overheerst de teleurstelling. Vana-
vond moet er gewonnen worden
van de Duitsers. Iedereen is ervan
overtuigd dat dit een moeilijke
klus wordt. „Maar als we dat win-
nen, wordt het echt een gigantisch
feest", belooft Mathieu.

cro.ïKil^rJXWas'iïr ;^a332Kirrj rs

• Experts van de Explosieven Opruimingsdienst uit Culemborg onderzoeken het stuk strand ter hoogte van
'Helios' op explosieven. Morgen gaat de EOD verder met het onderzoek.

Folo Bram Stijnen

Strand gevaarlijk door explosieven
ZANDVOORT - Het strand

ter hoogte van kampeerders-
vereniging 'Helios' blijkt bij

lange na niet veilig. Vorige
week zaterdag vonden strand-
bezoekers ter hoogte van paal
63.250 enkele op scherp staan-
de explosieven, afkomstig uit
de Tweede Wereldoorlog. De
gemeente heeft het stuk strand
met dranghekken afge-

schermd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
verklaarden de Duitse bezetters het
westelijke gedeelte van Zandvoort
tot een zogenaamd 'spergebied'.

Bang voor een invasie door de geal-

lieerden vanuit zee, werd dit gedeel-

te van de badplaats tot verboden ge-

bied verklaard. Ten behoeve van een

vrij schootsveld werden alle huizen,
inclusief de hotels, vanaf de plek
waar nu de Burgemeester Engel-
bertstraat is met de grond gelijk ge-

maakt.

Na de oorlog werd begonnen met
de wederopbouw van Zandvoort.
Voor het echter zover was, diende
eerst alle overbodig geworden am-
munitie vernietigd te worden. De ge-

vaarlijke goederen werden in zoge-

naamde springputten verzameld,
waarna een ontploffende handgra-
naat het spul onschadelijk moest
maken. Niet alle explosieven werden
vernietigd. Dat bleek de afgelopen
jaren uit de verschillende vondsten
van oorlogstuig in de duinen en op
het strand.

Vooral op het strand vormen de ex-

plosieven een probleem. Door het

verlengen van de IJmuidense pier is

de golfstroom langs de Zandvoortse
kust veranderd. „Het oorspronkelij-

ke strandniveau is de laatste jaren

met meer dan een meter gedaald",
vertelt R. Jonker van de Bloemen-
daalse reddingsbrigade. „Door de
vloed wordt het strand steeds verder
afgekalfd, waardoor de explosieven
bloot zijn komen te liggen."

Vrijdag stuurt de EOD experts
naar het stuk strand achter 'Riche'

om te onderzoeken hoeveel explo-

sieven er precies liggen. Daarna zal

bepaald worden wanneer de grana-
ten opgeruimd worden. Of het overi-

ge gedeelte van het strand dan ook
veilig is, kon Jonker niet zeggen.
„Het zou mij niets verbazen als in de
loop van de tijd nog meer oorlogs-
tuig naar boven komt", aldus de
Bloemendaler.

Zwerver steelt

collectebus
ZANDVOORT - Een 29-jarige man

zonder vaste woon- of verblijfplaats
werd zaterdag rond twaalf uur 's

middags aangehouden nadat was ge-
constateerd dat hij samen met een
onbekend gebleven man een collec-
tebus uit de katholieke kerk aan de
Grote Krocht had weggenomen. De
verdachte is voor onderzoek in de
cel gezet.

Duitsers stelen

strandstoelen
ZANDVOORT - Drie Duitsers wer-

den vrijdagnacht aangehouden,
rond vier uur, nadat iemand ze had
zien sjouwen met strandstoelen over
het parkeerterrein van Gran Dorado.
Bij onderzoek bleken de stoelen van-
af een strandpaviljoen te zijn wegge-
nomen. De politie heeft de 'heren' in
de cel gezet.

WZÊWEËM.

3
Druivenpluk
Jeannette Harder verzamelt

meisjesboeken, plukt drui-

ven en is een kustlielhebsler. Zelf

gaat ze op vakantie naar Spanje,

maar bezoekt ook andere kusten.

En ze houdt natuurlijk ook van
Zandvoort en de omgeving. Dat

moet ook wel als VVV-informatrice.

Big Mouse
Big Mouse bleek geen ban- g-
ge muis in het zaalvoetbal- 3
toernooi, maar was met recht 'big'.

Dit team werd kampioen. Ook het

spel in de tweede divisie van het

toernooi was bijzonder spannend.
Zelfs een verlenging bracht geen
beslissing en strafschoppen moes-
ten uitkomst bieden.

Te voet en te fiets
'Wandelend en fietsend ga q
je pas echt reizen. Je komt *7
meer mensen tegen en ziet meer
van het land', zegt Fokko Bos van
Peid a Terre. Zijn winkel is gespe-
cialiseerd in gedetailleerde kaarten

en gidsen.

Bezorging: tel. 17166

(vrijdag 9-12 uur)

Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648

Bestuur ZOO
betreurt
vertrek leden
ZANDVOORT - Het bestuur

van de Zandvoortse Omroep
Organisatie betreurt het ver-

trek van de drie programma-
raadsleden. "Juist nu we een
programma hebben, een strak
organisatieschema en een goe-
de samenwerking met de raad
van belang is," zegt bestuurslid
Vincent Huijing.

"De programmaraad bestaat uit

negentien leden. Echt rampzalig is

het niet dat drie leden hun lidmaat-
schap hebben opgezegd. Maar het is

natuurlijk wel jammer. We kunnen
hun medewerking goed gebruiken.
Juist nu we nieuwe plannen hebben
en ervan uitgaan dat er nu echt een
goed plan ligt", aldus bestuurslid
Vincent Huijing in een reactie op het
vertrek van Rini Cappel, Theo Hil-

bers en Emmy van Vrijberghe de
Coningh. Het drietal zegde het lid-

maatschap op omdat er verder geen
raadsleden aanwezig waren op de
vergadering van 9 juni. Volgens het
drietal kenmerkt dat de betrokken-
heid van de Zandvoorters bij de om-
roep, die niet representatief meer
zou zijn voor Zandvoort. Ook zei het
drietal geen vertrouwen meer te

hebben in het bestuur.
"Van dat laatste zijn wij niet op de

hoogte gesteld," zegt Huijing. "Wij
hebben alleen vernomen dat ze op-
stappen omdat er te weinig andere
leden waren." Het bestuur was niet
uitgenodigd op de bewuste vergade-
ring. "Dat vonden we geen stijl. Vol-
gens de statuten moet er bij elke
programmaraadsvergadering een
bestuurslid aanwezig zijn."

De programmaraad vergaderde af-

geslopen dinsdag opnieuw. Aan de
orde kwam onder andere de aanstel-

ling van een interim-hoofdredacteur
voor zes maanden. De interim-hoof-
dredacteur moet de periode over-
bruggen die de selectie-commissie
nodig heeft om de definitieve hoofd-
redacteur aan te stellen. De raad
ging akkoord met het voorstel.
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Natuurlijk, die kram moet ik hebben.

Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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* Voor postabonnecs gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
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Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 l'A
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FAMILIEBERICHTEN

Met ontroering hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons geacht bestuurslid

J. Waaning

Gedurende zeven jaar heeft hij zijn beste krach-

ten gegeven aan de belangen van bewoners en

personeel van onze beide huizen.

Zandvoort, 15 juni 1992

Bestuur en directie van
Het Huis in de Duinen
Huis in het Kostverloren

ADVERTENTIES

MIDZOMERNIGHT
in Zandvoort

Soc. DE MANEGE
heeft zaterdagavond een
grandioos programma tot 03.00
uur in de nacht.

Live muziek, entertainment en dj's

in drie verschillende zalen; v.a.

21.00 uur koffie

van het huis op
het terras.

Uitsluitend ongeb.
mensen
v.a. 25 jr.

Corr. kleding a.u.b.

Entree ƒ15,-

;; winti»*»,rooit««»

JSO

FLEXA BET0NVERF

. slijtvast op tegels, balkons en

in garages

• slipvast

• verfrist grauw beton

. gemakkelijk aan te brengen

met een rolborstel of een

kwast

KEUR
Paradijsweg 2
Zandvoort

tel. 02507-15602

Zandvoorts Nieuwsblad

Fa. P. Kleijn
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ZANDVOORT - Er wordt
nog een oplossing gezocht voor
de problemen bij het invalide-
parkeren in het dorp. Menig
gehandicapte automobilist
komt bij een invalideparkeer-
plaats in het winkelcentrum in
cle problemen doordat de be-
taalautomaat tientallen me-
ters verderop staat. Wethou-
der Ingwersen sluit niet uit dat
de gewone parkeermeter weer
terugkomt bij de invalidenpar-
keerplaatsen.

Volgens wethouder Ingwersen,
verantwoordelijk voor het parkeer-
beleid, is er nog geen oplossing voor
gevonden. „We zijn daar nog niet

uit", zei hij onlangs op vragen van
deze krant. „Dat is nog in studie.

Maar het is een lastige kwestie. En
we mogen die mensen ook geen vrij-

stelling geven", aldus Ingwersen.
Vrijstelling geven is voor een ge-

meentebestuur onmogelijk omdat
het parkeergeld tegenwoordig par-
keerbelasting is.

Het probleem doet zich met name
voor op die plekken, waar de par-

keermeters zijn vervangen door één
automaat op een centrale plaats tus-

sen de parkeerplaatsen. Zoals bij-

voorbeeld op de Grote Krocht. Die
staat echter enige tientallen meters
verwijderd vanaf de invalidepar-
keerplaats. Voor sommige mensen
(de meesten kunnen zich moeilijk

Parkeerplaats
invaliden krijgt

misschien meter
verplaatsen) levert dat grote proble-
men op. Een probleem dat zich
dreigt uit te breiden, omdat de ge-

meente op korte termijn alle par-
keermeters wil vervangen door be-

taalautomaten.

Overwegen
Een van de gebruikers, Gerard

van Engelen, wijst op de oplossing
die de gemeente Haarlem heeft ge-

vonden. „Bij de invalidenparkeer-
plaatsen hebben ze een gewone par-
keermeter laten staan. Daar kun je

dus direct in een meter naast je auto
betalen en hoefje niet helemaal naar
zo'n automaat toe". „Die mogelijk-
heid zullen we overwegen", aldus
wethouder Ingwersen. „Misschien
is dat voor Zandvoort ook wel een
goede oplossing".
De afgelopen jaren is her en der in

het dorp en langs de noordboule-
vard al een aantal betaalautomaten

geplaatst. In totaal zijn er nu nog 766
parkeermeters die vervangen moe-
ten worden door een centrale auto-
maten. Dat worden er zesenveertig:
dertig ticketautomaten langs en in

de omgeving van de Boulevard Pau-
lus Loot en veertien plaatsautoma-
ten in het centrum. Hiermee is een
bedrag gemoeid van 775.000 gulden.

In april van ditjaar is er al een eerste
krediet voor beschikbaar gesteld.

Daarvan is 23.000 gulden, als extra
opbrengst afkomstig uit de verhoog-
de pachtsommen voor de diverse be-
waakte parkeerterreinen in Zand-
voort.

Meer optreden
Volgens Van Engelen moet er in

het dorp meer opgetreden worden
tegen mensen die zonder vergun-
ning hun auto op een invalidenpar-
keerplaats parkeren. Soms wordt

die ook gebruikt als losplaats voor
vracht- en bestelwagens. „Daardoor
kan ik heel vaak mijn auto niet
kwijt. Soms moet ik wel drie keer op
een dag naar het dorp rijden om één
keer boodschappen te kunnen doen.
Er moet veel meer opgetreden wor-
den, maar de politie rijdt gewoon
door. En er wordt wel eens gezegd:
die parkeerplaatsen zijn steeds leeg.

Maar als ze steeds vol zouden staan,
zou dat betekenen dat er veel te wei-
nig invalidenparkeerplaatsen zijn".

Van Engelen wijkt nu af en toe maar
naar Haarlem uit om boodschappen
te doen. De situatie is daar beter,
zegt hij.

Evenementen
Voor een ander probleem is in

Haarlem echter geen oplossing te

vinden: evenementendagen in Zand-
voort. „Het wordt ons vaak onmoge-
lijk gemaakt om mee te doen aan
evenementen", zegt Van Engelen.
„Als de straten worden afgesloten,
worden de invalidenparkeerplaat-
sen voor ons onbereikbaar. Dan
moeten we dus ergens anders een
plaats vinden, maar dat is altijd een
eind van het centrum af. Die afstand
moet je maar nèt kunnen overbrug-
gen. Als je dat niet kunt, moet je het
evenement maar uit je hoofd zetten.

En hoe drukker het is in het dorp,
des te verder weg moet je je auto
parkeren. Des te minder mensen
met een handicap kunnen het dorp
bereiken".
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Ondertrouwd:
De Jong, Goos en: Lieben, Arriënne
Elizabeth.
Veldman, Paul Louis en: Nieuwen-
huis, Arlette Angenies.
Gehuwd:
Peters, Ralf Jürgen en: Haanscho-
ten, Hillegonda Margaretha.
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daal, Yvonne Jeannine.
Hendriks, John Siegfried Frits en:

De Graaff, Evelyn Daniëlle.

Gansner, Rob Jan en: Winnubst, Ni-

cole Josepha Maria.
Geboren:
Miquel, zoon van: Van den Broek,
Ronald en: Eefting, Diana Louwe-
rentia Berendina Hinderika
Overleden:
Gerritsen, Hendrik Leonardus, oud
70 jaar.

Van Moppes geb. Gammisch, Wil-
helmina Pauline, oud 87 jaar.

Spronk geb. Rolsma, Henriëtte
Francisca Dorothea Wilhelmina,
oud 84 jaar.

Menzel geb. Grinda, Emma, oud 89
jaar.

Bos, Simon, oud 81 jaar.

Begroting
Vervolg van voorpagina

Ook maandag was de politiebegro-

ting onderwerp tijdens de commis-
sievergadering Financiën. Veel is er

echter niet over gezegd. De raadsle-

den vonden dat er te weinig informa-
tie was. PvdA-fractievoorzitter Jean-

nette van Westerloo: „Het commen-
taar van de politie op het rapport
ontbrak en er was ook geen ambte-
lijk advies."

Het ambtelijk advies wordt binnen
enkele weken verwacht, waardoor
het mogelijk is de problemen met de
politiebegroting voor de zomerva-
kantie te behandelen in een gecom-
bineerde commissievergadering.
Tot die tijd onthoudt het college zich

van commentaar. Ook de politie wil

niets zeggen totdat het college het

ambtelijk advies behandeld heeft.

'Onze slagzin blijft goed hangen
'

Bibliotheek wint
landelijke prijs
ZANDVOORT - De openbare

bibliotheek aan de Prinsesse-
weg 34 heeft een prijs gewon-
nen. De medewerkers deden
mee aan een wedstrijd die uit-

geschreven was door het Ne-
derlands Bibliotheek en Lek-
tuur Centrum, vanwege het
honderdjarig bestaan van de
bibliotheek in Nederland.

"We vonden het heel leuk om mee
te doen aan de wedstrijd en natuur-
lijk zijn we heel blij met de prijs, een
kleurenets," vertelt Ini Simmelink,
hoofd van de openbare bibliotheek.
Omdat er dit jaar op de kop af een
eeuw lang openbare bibliotheken in

ons land zijn, schreef het NBLC, een
overkoepelende organisatie voor bi-

bliotheken, een wedstrijd uit. De me-
dewerkers moesten een cryptogram
oplossen. Daaruit kwam een aanzet
voor een slagzin, die natuurlijk afge-

maakt moest worden.
Het begin van de slagzin luidde:

7Een grote schat ...' De Zandvoorters
vulden aan? 'dat is voor mij, heel veel

boeken op een rij'. "Hij blijft heel
goed hangen," stelt Ini trots. Met de
oplossing wonnen de bibliotheek-
medewerkers de tweede prijs. De
eerste prijs, gewonnen door een fili-

aal van de gemeente bibliotheek van
Rotterdam, was ook een kleurenets,
maar dan een maatje groter. Simme-
link weet niet meer hoe de slagzin

van deze winnaar luidde: "Hij blijkt

dus minder goed hangen," grapt ze,

maar dan serieus: "Het was echt een
goede. Toegespitst op het biblio-

theekwerk." Behalve deze bibliothe-
ken waren er nog acht andere geno-
mineerden bibliotheken, die aanwe-
zig waren tijdens de prijsuitreiking.

Saamhorigheid
Het prijsvraagcryptogram was le-

vensgroot en heboen de medewer-
kers opgehangen. "Zo konden we tij-

dens elke pauze ons hoofd erover
breken. Dat was leuk. Samen puzze-
len schept saamhorigheid." En daar-
na werden er tal van slagzinnen ver-

zonnen, waar uiteindelijk de win-
nende uitgekozen werd. De ets is

nog niet te bewonderen in de biblio-

theek. "We zoeken een goede plek
om hem op te hangen. Daar wordt
aan gewerkt."

Amstelveners
trappen deur in
ZANDVOORT - Twee Amstelveen-

se jongens van vijftien en zestien
jaar wilden zich vrijdagnacht rond
vier uur hardhandig de toegang ver-

strekken tot een hotel aan het Bur-
gemeester van Fenemaplein. Zij wa-
ren bezig de deur te vernielen en
verklaarden tegenover de politie dat
ze een slaapplaats zochten.

B Weekenddiensten i
Weekend:
20/21 juni 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via

telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-

dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-

arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-

woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

| Kerkdiensten ]
Weekend 20/21 juni 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dhr. J. Lasthuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate,
viering H.A.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. J.H. Marwitz,
Heemstede
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-

meviering
Zondag 10.30 uur: Sacramentsdag,
woord/communieviering, dames
Wassenaar/Bleijs
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Ini.: R.

van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

Achter de schermen
Jeannette Harder

'Ik ga zelf altijd naar Spanje'

• De kantoor-
houdster in

Zandvoort van
de Regionale
VVV Zuid-Ken-
nemerland, Je-
annette Harder,
achter de balie.

„Als Amerika-
nen vragen gaan
stellen, is het net
een examen".

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - „Ik ga zelf
altijd naar Spanje op vakan-
tie". Dat zegt Jeannette Har-
der, kantoorhoudster van de
Regionale VVV Zuid-Kenne-
merland vestiging Zandvoort.
Maar ook over haar eigen regio
is zij erg enthousiast. Dat moet
ook wel: jaarlijks staat zij op de
vakantiebeurs in Stuttgart om
bij de buitenlanders Zuid-Ken-
nemerland aan te prijzen.
„Dan voel ik me best trots op
onze streek".

door Joan Kurpershoek

„Het is een prachtig gebied", zegt
Jeannette Harder over Zuid-Kenne-
merland. „Anders zou ik hier ook
niet wonen". Met plezier vertrekt zij

jaarlijks naar de beurs in' Stuttgart,

om daar tien dagen lang haar woon-
omgeving te promoten. „We hebben
toch een ontzettend leuke streek
waar van alles te vinden is, van thea-
ter tot en met duinen en bos. En
natuurlijk een strand dat uniek is

vanwege de lengte en het grote aan-
tal strandpaviljoens". De promotie
is een verantwoordelijke taak voor
de Zandvoortse, die haar eigen
plaats heeft op de stand van het Ne-
derlands Bureau voor Toerisme.
Naast die van Alkmaar en Amster-
dam. „Die leer je daardoor goed ken-
nen, en dat is altijd handig".
Maar als het vakantie is, trekt zij

met de auto naar Spanje, samen met
de familie Hoogland. Dat doet zij al

elf jaar. „We gaan altijd eerst een
dag of tien naar Ibiza, daarna trek-

ken we via de Spaanse, Franse en
Italiaanse kust langzaam huis-
waarts. Dat is een vaste route gewor-
den. In Spanje hebben we al heel
veel vrienden gekregen. En veel vas-
te adressen, zelfs al vaste kamers
om te overnachten". Het was dus
niet vreemd dat zij voor Spaans
koos, toen de VVV-medewerkers er -

naast Duits, Frans en Engels - nog
een buitenlandse taal bij konden le-

ren. Sommigen kozen voor Spaans,
anderen voor Italiaans.

Druivenplukken
„Vaak doen we in Frankrijk ook

nog een paar wijnkastelen aan. Ik
heb ook een keer meegedaan met
een druivenpluk-campagne. Dan zie

je het eens van een hele andere
kant". Een wijnproeverscursus
heeft zij nog niet gevolgd. „Dat zou
ik wel willen, maar daar heb ik nog
geen tijd voor gehad. Dat zal wel pas
na mijn pensionering gebeuren.
Waar ik nog wel eens tijd voor vrij-

maak, is koken. Doordeweeks wordt
dat voor me gedaan en dat is natuur-
lijk heerlijk, al help ik natuurlijk wel
mee als er gasten zijn. Maar ik geniet
er ook van als ik voor ons gezin
kook, dan probeer ik ook meestal
iets heel exclusiefs te maken".
Een andere hobby van haar is het

verzamelen van meisjesboeken uit

de jaren 1900 tot 1950. „Zoals bij-

voorbeeld de boeken van Joop ter

Heul. Daar loop ik echt allerlei rom-
melmarkten en veilingen voor af".

Meer nog dan in haar vrije tijd

krijgt Jeannette Harder tijdens haar
werk - 'al zestien jaar met veel ple-

zier bij de WV in Zandvoort' - met
ontzettend veel mensen te maken.
Naast klanten tewoordstaan aan de
balie bestaan haar voornaamste
werkzaamheden bestaan uit het
boeken van reserveringen van reis-

bureau's en particulieren, plus af-

spraken maken met kamerverhuur-
ders, pensions en hotels, zo'n hon-
derdvijftien adressen in totaal.

Computer
„Ik heb nu al aanvragen voor 1993

liggen", zegt zij, wijzend op een map
vol formulieren van buitenlandse
reisbureau's. „In september beves-
tig ik die aanvragen. Dat gaat nu
allemaal nog met de hand, binnen-
kort doen we dat met de computer.
We zijn pas in Oost-Kapelle wezen
kijken hoe het systeem daar functio-
neert".

„De bussen komen rond april en
mei. Als dan alles volgens planning
gaat, loopt het op rolletjes. Maar dat
gebeurt niet altijd. Soms sta je wel
voor verrassingen, dan komen er
veel meer of minder gasten. Dan
kunnen de schema's de prullebak in

en moet er flink geïmproviseerd
worden".
Veel gasten reserveren vooruit

een appartement of kamer, maar er

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het

Zandvoorts Nieuwsblad op
zoek naar de 'mens' achter
bekende personen uit deze

gemeente.

Deze week een interview
met Jeannette Harder.

zijn er ook veel die pas om een ka-

mer vragen als zij aan de balie van
het WV-kantoor staan. Vooral dat
laatste komt steeds meer voor, in

vergelijking met vroeger. „Met Pa-
sen of Pinksteren staan ze wel eens
stomverbaasd te kijken als alles al

vol is. Maar ze zijn natuurlijk niet

alléén gekomen". De meest voor de
hand liggende verklaring van deze
verandering is, dat veel mensen te-

genwoordig korte vakanties opne-
men en pas op het laatste ogenblik
beslissen waar zij heen gaan Verba-
zing is er ook regelmatig over het
feit dat er in een badplaats als Zand-
voort maar één camping is. Naar
kampeerplaatsen blijkt veel vraag te

zijn.

Kweekschool
„Sommige buitenlanders kijken

ook wel vreemd op als ze voor be-

paalde diensten of folders moeten
betalen. Die denken dat we een rijks-

instelling zijn, maar dat is niet zo.

Als je dan uitsluitend aan dienstver-

lening doet, red je het niet. Dat is

begrijpelijk als je bedenkt dat we
alleen maar met gediplomeerde
krachten werken". Dat geldt ook
voor Jeannette zelf. Na haar middel-
bare schooltijd ging zij naar de
Kweekschool ('het werken met kin-

deren trok me aan') maar later koos
zij voor een baan in het toerisme, bij

de ANWB. Daar bleef zij een paar
jaar, in die tijd behaalde zij haar
toerisme-diploma. Toch ging zij

daarna in het Zandvoortse kinderte-
huis Groot Kijkduin aan de slag,

maar de laatste keuze - een paar jaar
later - viel op de plaatselijke VVV.
De eigen folder van de Regionale

VVV Zuid-Kennemerland is in vijf

talen uitgevoerd, want er komen di-

verse nationaliteiten aan de balie.

Vooral Duitsers, maar de laatste tijd

ook steeds meer Fransen en Italia-

nen. Dat laatste waarschijnlijk door-
dat de regionale VVV al een paar
jaar ook op de beurs in Milaan staat.

Klanten te woord staan vindt Jean-
nette Harder wel het leukste werk.
Daarbij komen vaak onverwachte
momenten dingen voor, zoals de
buitenlander die het circuit maar
verschrikkelijk klein vond. Later
bleek dat hij alleen de ingang had
bekeken. Of de vrouw die niet meer
wist hoe de naam was van het pen-
sion waar zij ooit had gelogeerd. Van
haar de vraag of het VVV misschien
het telefoonnummer wist. „Als het
even kan, proberen we dat wel uit te

zoeken", zegt Jeannette. „Maar dan
moet ik er zelf bij komen omdat ik,

als enige Zandvoortse op het kan-
toor, het dorp het beste ken".

Italianen
Elke nationaliteit blijkt wel iets

opvallends te hebben. „Italianen ko-

men meestal in grote groepen, van
bijvoorbeeld zes man. Die willen

meestal bij elkaar op één adres.

Amerikanen stellen vragen tot in het
oneindige, ook al wordt de rij wach-
tenden daardoor steeds langer. Zij

willen zoveel mogelijk weten omdat
ze heel Nederland in drie dagen wil-

len bekijken. Als zij vragen gaan stel-

len, lijkt het wel een examen".
Duitsers klagen nogal eens over de

steile Hollandse trappen, of over te

kleine bedden. „Vaak nemen ouders
de kleine kinderen bij zich in bed.
Dan komt er bijvoorbeeld een echt-

paar dat om een tweepersoonska-
mer vraagt. Als ze weglopen, blijken

zij nog een klein kind bij zich .te

hebben, dat door de balie uit het
zicht was gebleven". •

•

;

Het VVV probeert altijd 'maat-'

werk' te leveren, zegt Jeannette Har-
der. „We kijken wat de wensen zijn-

van de klant en laten hem dan zelf'

kiezen uit een aantal mogelij khe-l

den. Om kwaliteit te garanderen!
gaan we af en toe - als we er tijd voor.

hebben - kamers bekijken, vooral op'

nieuwe adressen. Het komt wel eens;

voor dat we zo'n adres moeten afwij-

zen. Dat zijn heel vervelende mo-
menten, maar wel noodzakelijk.
Want als de klant niet tevreden is,;

krijgt niet de kamerverhuurder
maar de VVV de schuld. Bovendien;
is het heel belangrijk dat onze gas-;

ten tevreden zijn. Al heb je dat na-
tuurlijk niet altijd in de hand. Zoals
bij die toeristen die een ander pen-_

sion wensten, omdat het behang in*

de slaapkamer zo wit was".

Blauwe Wumpie
Volgens Jeannette is een tevreden

badgast belangrijk voor de toekomst
van Zandvoort. „Vooral als je wil

laten zien dat je kwaliteit kunt bie-

den". Zij toont zich nauw betrokken
bij die toekomst. Maar ze is hier dan
ook geboren en getogen. „Ik ben een
kleindochter van Blauwe Wumpie".
bevestigt zij. Dat was de 'scheld-

naam' van Willem van der Mij e, die

aanvankelijk een melkhandel in de
Koningstraat had maar later als

stoelenman op het strand werkte.
Van haar 43 levensjaren heeft Jean-
nette Zandvoort maar twee jaar in-

geruild voor een andere gemeente,
en dat was dan nog Bloemendaal,
dus toch nog dezelfde regio. „Maar
ik ben en blijf een Zandvoortse. Hoe-
wel mijn vader uit Haarlem komt.
Dus eigenlijk vertegenwoordig ik
Zandvoort èn Haarlem. Net als de
Regionale VVV dus".

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor

uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant. Postbus 26,

2040AA Zandvoort. Te lange brieven

kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor

dat is gevestigd aan het Gasthuisplein

12 in Zandvoort. De redactie is

telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Hond in nood
Helaas kunnen honden, door hun

grote aantal, niet meer hun behoefte
doen waar zij maar willen. En dier-

vriendelijk Nederland buigt zich al

jaren over dit strontprobleem. De ge-

meente Zadnvoort, zomers belegerd
door een viervoudig aantal honden,
komt om van de rot riekende bruine
bouwsels en besteedt al maanden

raadsvergaderingen aan deze over-

last. Jammer toch dat. toen ze net
een simpele oplossing gevonden
hadden, ze verzaakten het af te ma-
ken.

Hondentoilet. een bordje boven
een omheinde zandbak, waar een
groepje niet-Zandvoorters met grote
waardering naar kijkt. Helaas trekt

deze bewonderde blik snel weg en
komt er een walgende uitdrukking
voor in de plaats. Vol afgrijzen staan
de toeristen toe te kijken hoe een
volhardende baas zijn hond tot de
enkels de stront in drijft. "Ga maar
poepie doen!", roept hij dan ook nog
vrolijk. Het kleine hondje liep op
zijn tenen een droog stukje zand te

zoeken met af en toe een smekende
blik naar het baasje. De reactie van
de.toeschouwers die dit diermishan-
delende tafereel bijwoonden, liet

niets te raden over en het zal niet

veel gescheeld hebben of actiegroe-

pen als Greenpeace en Dierenbe-
scherming waren ingeschakeld.
Vluchtend voor een escalatie van dit

incident holde de man, onder het
roepen dat hij zijn hondenbelasting
betaald had en dat hij het gvd niet

kon helpen dat ze die bakken niet

schoonhielden, richting huis.

Wij weten dat honden gewoonte-
dieren zijn en het heel makkelijk te

leren is dat ze hun behoefte moeten
doen in een door ons geregeld plek-

je. Het werkt, echt! Maar zet er in

ieder geval genoeg neer en houdt ze
dan ook heel regelmatig schoon.
Mensen met honden betalen 88 gul-

den per jaar aan hondenbelasting,
daar kun je toch op z'n minst wel
een schone bak zand voor neerzet-
ten.

.lochem bi\



KONICA-EFP-20
Kleinbeeld camera

met ingebouwde
flits

PENTAX PC 606W
Volautomatisch
Flitst vanzelf

Pf" S patwaterdicht 298,-

FUJI DL-180-T
met ingebouwde
telelens

Volautomatisch

RICOH-RZ-700
Volautomatisch met
35-70 zoomlens

Flitst vanzelf 398,

PENTAX-90-WR
Volautomatisch
autofocus

Flitst vanzelf 38-90
zoomlens

i+f\f\
spatwaterdicht O"".

NIKON TW ZOOM
37-105 zoomlens
anti rode ogen flits

Professionele QQQ
mogelijkheden ^7S90

9

'

MINOLTA 8000 i

voor de professionele

amateur
uitgebreide mogelijkheden
uiterste precisie

35-105 zoomlens vol-

automatisch -f ftQQ

SONY TR 45

Handicam l79ö,~

VIDEOTAS 59,

Uw FOTO'S

in 1 uur ontwikkeld en
afgedrukt 1 p. st.

^«iMBiatiHfüJ<

Maandagochtend geopend

Voordelig en nog gratis

parkeren ookf

NU T/M 27 JUNI DUBBELPRINT A 1,20 alléén bij ontwikkelen en afflpukken

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

< NAAIMACHINES ZANDVOORT
PRINSENHOFSTRAAT 7 «ZT 02507-20072
t/o garage Versteege Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
KLEDINGREPARATIE

P. E. M. Stokman
reparatie alle merken

TTTTTTTfTrTTTTTTTff

Speciaal voor
vaderdag:

Bij aankoop van een 2-delige combinatie

een Cottonfield

boxershort CADEAU!

b
MODE
Grote
Krocht 23

Tel. 02507-18412. Ook zondag geopend.

Vanaf 1 mei zijn wij elke
avond geopend!

ma. t/m vrij. tot 21.00 uur
za. en zo. tot 20.00 uur

De enige echte special
shop in Zandvoort.

Nieuw in Zandvoort

Spareribs/kip lijn

kado ontbijt/brunchlijn

02507-16368
Spareribs of kip met stokbrood,
sauzen, salades, stokbrood en

kruidenborer

ƒ 18,50 per persoon

Kado ontbijt c.q. brunch
serveren wij zeer luxe bij U thuis

Uiteraard verzorgen wij op
aanvraag ook andere

maaltijden.

Tussen 18.00 uur en 21.00 uur

7 dagen per week

De traiteur is

Dagelijks geopend van 13.00 tof 21.00 uur

Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur

* r^ /f

<9&
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UJe Qutte, Moine

Voor gewoon, riant tafelen

met mooi weer kan dit ook op ons terras.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
Maandag gesloten.

Paradijsweg 2a: Vrijst. karakteristiek woonh.
met besloten achtertuin. Ind. beg. gr. entree, hal,

toilet, woonk. met open haard, open keuken met
inbouwapp., 1e et. slaapk., badk. met ligbad en
tweede toilet, overloop met vlizotrap naar vlie-

ring. Vr.pr. ƒ185.000,- k.k.

Patrijzenstr. 30: Zonnig driekam.app. op 2e et.,

balkon aan zuid- en noordzijde. Uitzicht over dui-

nen. Ind. entree, ruime hal, ruime eetkeuken met
inb.app., woonk. met balkon zuid, 2 slaapk.,

badk. met douche en wastafel, serv.k. ƒ307,-
p.m. Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 145: Modern tweekam.app.
(vh 3) op 9e et. Uitzicht over zee en duinen. Ind.

entree, hal, toilet, grote L-vormige woonk. met
kunststof schuifpui, balkon zuid/oost, open keu-
ken met eetbar, badk. met ligbad en wastafel,

slaapkamer. Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 61/43: Vierkam. mai-

sonnette op 9e et. Schitterend uitzicht over zee
vanuit woonk., slaapk. en keuken. Ind. 9e et. en-
tree, hal, woonk., ruime keuken, toilet, 8e et.

royale hal, badk. met bad en douche, 3 slaapk.
Serv.k. ƒ438,50 p.m. Vr.pr. ƒ 179.000,-k.k.

OPEN HUIS
Cort v.d. Lindenstraat 2/30, zat. 20/6 van 13.00-
15.00 uur. Uniek gelegen vierkam. maisonnette
op 3e en 4e etage, balkons west. Ind. 3e et. en-
tree, hal, gang, toilet, L-vormige woonkamer met
marmeren vloer, luxe open keuken, 4e et. 3
slaapk., luxe badk. met dubbele wastafel, ligbad

en apart toilet. Serv.k. ƒ 330,- p.m. excl. verwar-
ming. Vr.pr. ƒ225.000,- k.k.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantién

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 '/Fax 02507-17596

Oft^'i^cto^tden.zae^.êcc'tecuc

Wij zoeken

^nnin S7ZA en ns
u-ooi*; Ps'ycA0.?ociaarMiii'/£t- ar C/üi'xi'c-oitc/ci^zpc^

""ip l/c-&{uic/'-£
l

Procfuctec-éc-ct/e..

REPRESENTATIEVE, ENTHOUSIASTE

ENQUÊTEURS M/V
voor uitbreiding veldwerkzaamheden in de regio

Heeft u doorzettingsvermogen, voldoet u aan het volgende:
20-55 jaar

opleiding (MBO MEAO HEAO)
sociale vaardigheden
flexibele instelling

op variabele tijden beschikbaar zijn

plezier en uitdaging zien

Dan bieden wij:

aantrekkelijke werkzaamheden op zelf te bepalen tijden.

Uw reacties naar Postbus 404 2040 AK Zandvoort T.a.v. H. J. Planting

Groot

Frans

stokbrood
400 gr.

1,79

Graskaas

kilo

8,95

V.l

Kempische
Ham
100 gr.

2,49

Kersen

500 gr.

«1,911

Kom-
kommer

p.st.

0,98

Vloer-

tarwe-

2,25

Cham-
pignons

250 gr.

1,79

Whiskas
Kattevoer

bundel
3 blikken

a 400 gr.

4,99

„MALTA'S"
Nieuwe

aardappelen

zak ca. 2lé kilo

3,98

Runder-

gehakt

kilo

8,98

Pers-

sinaas-

appelen

3,98

CELSIUSSTRAAT 192

Je voelt je nu nog lekkerder
in een Peugeot 205.

GETINT GLAS

VAN BINNENUIT
VERSTELBARE

BUITENSPIEGELS.

EXCLUSIEVE
'COLORLINE'-
SIGNATUUR.

NIEUW IN HET GAMMA:
IN BENZINE EN DIESEL,

3- EN 5-DEURS.

IN TWEE DELEN
NEERKLAPBARE
ACHTERBANK.

STALEN
XS-VELGEN.

PEUGEOT 205 COLORLINE.

GETINT GLAS.

TOTAAL VOORDEEL;
1.800,-.

UITKLAPBARE
ACHTERZIJRUITEN.

METAALLAK
"VERT FLUORIDE

SLECHTS
300 STUKS.

SPATBORD-
VERBREDING.

EXCLUSIEVE ^^ "£""""

'TROPHY'-SIGNATUUR

GTI-

STOOTLIJSTEN.

LICHTMETALEN
VELGEN.

Nu bij Pevigeot: vele spe

ciale modellen. Vol extra extra's. geld zijn uit te drukken.

Zoals de opvallende

Peugeot 205 Colorline (vanaf

PEUGEOT 205 TROPHY.
lijke extra's die moeilijk in van 3.000,-, waarvoor u nu Dus wilt u nog profiteren

slechts 1.200,- betaalt. van dit grote voordeel, kom dan

Of neem nu de Peugeot Twee bijzondere uitvoe- snel bij ons langs.

205 Trophy (voor 23.805,-) met ringen, waarvan de Tropy be- JE VOELT JE LEKKERDER
23.950,-), met veel aantrekke- opvallende extra's ter waarde perkt leverbaar is. IN EEN PEUGEOT.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL BTW, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT,
DYNAMISCH OI'W'HG.



eer aan als winnaar
ZANDVOORT De finales van het Zandvoort"
meeuwen zaalvoetbaltoernooi waren bijzonder
spannend. In de tweede divisie bracht zelfs een
verlenging geen beslissing en moesten straf-

schoppen uitkomst bieden. Zeer verrassendwon
hier Studio Z aan Zee. Van den Heuvel ass.

moest genoegen nemen met een tweede plaats.
In de eerste divisie troffen Plavuizen en Big

Mouse elkaar in de finale. Big Mouse bleef, na-
dat het al snel een 3-0 voorsprong had genomen,
met 3-2 aan de goede kant van de score en kwam
voor een jaar in het bezit van de wisselbeker.

door Aaldert Stobbelaar

Door een ruime 9-1 zege van Bana-
na's op Sekura werd eerstgenoemd
team de kampioen in de veteranen
klasse. De Banana's kregen door die
laatste uitslag een beter doelsaldo
dan Café de Kater. In de strijd om
de derde en vierde plaats bij de
tweede divisionisten maakte REA
duidelijk dat er meer in had gezeten
dan de uiteindelijk derde plaats. In
deze strijd bood Fred Hehl Auto al-

leen in de eerste helft nog knap te-

genstand, maar in de tweede helft

was het alles REA wat de klok
sloeg. Na een 5-3 ruststand voor
REA, voerde dit team het tempo op.
Daardoor werd die tweede helft

slechts een formaliteit gezien de
13-3 overwinning voor REA.

Sterk
Derde in de eerste divisie werd

Auto Versteeg. Het team van coach
Eli Paap maakte er met tegenstan-
der Sam Sam een leuke en goede
partij zaalvoetbal van. Na een 1-0

ruststand slaagde Auto Versteege
erin uit te lopen naar een 3-0 voor-
sprong. Sam Sam kon daar slechts
een doelpunt tegen over zetten: 3-1.

Big Mouse begon de finale tegen
Plavuizen zeer sterk. Het team met
uitblinker Piet Jan Drommel in het
doel, liep binnen een kwartier uit

naar een 3-0 voorsprong. De strijd

leek gestreden. Plavuizen drong
daarna wel aan, maar de uitvallen
van Big Mouse waren gevaarlijk.

Toen Plazuizen vlak voor de doel-

wisseling de stand terugbracht naar
3-1 was de spanning terug.
In de tweede helft probeerde Pla-

vuizen met snel zaalvoetbal de scha-
de weg te werken. De kansen waren
er zeker wel, doch Piet Jan Drom-
mel hield voorlopig met goede red-
dingen zijn doel verder schoon.
Naarmate de strijd tegen het einde
liep trok Plavuizen zelfs met een
meevoetballende doelman ten aan-
val. Daardoor ontstonden vele ha-
chelijk momenten voor het doel van
Big Mouse. Met nog twee minuten
te gaan, slaagde Plavuizen erin de
afweer van Big Mouse te doorbre-
ken: 3-2.

Plavuizen rook de gelijkmaker
maar leek definitief geklopt te zijn

toen Big Mouse een strafschop
kreeg toegewezen. Deze werd echter
gemist, doch de tijd was voor Pla-

vuizen te kort om de gelijkmaker te

forceren. Big Mouse was dan ook de
terechte winnaar.

Spanning
Was de finale in de eerste divisie

spannend, die spanning werd in de
finale van de tweede divisie duide-
lijk overtroffen. Het was al verras-
send dat Studio Z aan Zee de finale
had bereikt, maar dat dit team ook
zou winnen was minstens zo verras-
send. De overwinning kwam tot

stand vooral door een enorme inzet
met daarbij goede individuele acties
van de spelers.

Nadat Studio Z aan Zee een 1-0

voorsprong had genomen kwam
Van den Heuvel ass. op dreef. Met
twee zeer harde en onhoudbare
schoten kwam dit team op een 2-1

voorsprong. In de tweede helft

vocht Studio Z aan Zee voor elke
meter van de Pellikaan sporthal-
vloer. Dat leverde al snel de gelijk-

maker op. Het technisch wat betere
Van den Heuvel kwam toch weer op
voorsprong, maar opnieuw wilde
Studio Z aan Zee van geen opgeven
weten. Door twee fraaie doelpunten
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• Auto Versteeg was duidelijk de meerdere in de wedstrijd tegen Sam Sam. Het team won met 3-1

kwam dit team op een 4-3 voor-
sprong. Toen de doelman van Stu-
dio Z aan Zee voor twee minuten
straf naar de kant werd gezonden
kon Van den Heuvel de gelijkmaker
scoren. In de sensationele verlen-
ging wisten beide teams eenmaal te

scoren waardoor de uitslag op 5-5

kwam. De strafschoppen moesten
tenslotte de beslissing brengen. Die
werden uiteindelijk door Studio Z

aan Zee beter genomen. De organi-
satoren waren weer blij dat het toer-

nooi achter de rug was. Het spel
verliep dan ook wat moeizamer dan
andere jaren. "Een paar ploegen lie-

ten het vlak voor het begin afwe-
ten", vertelde Hans Jongbloed
"Daardoor kwamen we wat in de
problemen en speelden sommige
teams minder wedstrijden. Dat is

dus zeker niet de bedoeling. Toch

ben ik van mening dat het goed ge-

lopen is en volgend jaar gaan we ze-

ker door".

Volgens mede organisator Hans
Alblas moet er toch wat aan de op-
zet gesluiteld worden. "We overwe-
gen een andere opzet om het inte-

ressanter te maken. Het spannings-
element moet er in komen. We zul-

len daar nog wel over praten. Wat

i i
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Foto Bram SUjneri

dit toernooi betrof was er wat min-
der publieke belangstelling maar
het zaalvoetbal was zeker niet '•

slecht. Zoals vroeger, toen de sport-

hal afgeladen was, krijgen we het
niet meer. Toen deden aanspreken-
de namen mee. De profvoetballers
mogen of willen niet meer. Toch
proberen we, misschien met een an-

dere opzet, het geheel weer aantrek-
kelijker te maken", aldus Alblas.'"

Succes a
ZANDVOORT - Het adspi-

ranten team van Clicks/TZB is

als overwinnaar uit de bus ge-

komen op het toernooi van de
Pino's in IJmuiden. Het team
van coach Eugenie van Soest
bleef in dit toernooi ongesla-
gen.

De eerste wedstrijd werd gespeeld
tegen DSC'74 uit Haarlem. Het
Haarlemse team scoorde in de eer-

ste slagbeurt slechts twee punten.
Dat kwam mede door het goede pit-

cherswerk van Myra van der Mije,

die de strijd goed onder controle
had. In de gelijkmakende slagbeurt
stelde Clicks/TZB orde op zaken.
Vijf speelsters slaagden er in de
thuisplaat te halen: 5-2.

In de tweede inning zorgde Myra
van der Mije, met tweemaal drie
slag, voor twee nullen, snel gevolgd
door de derde nul. Die kwam tot

stand door een fraaie aangooi van
Chantal Pouw naar het eerste honk
van Wies van der Hoek. Clicks/TZB
had de smaak te pakken in de twee-

• De succesvolle adspiranten van
Clicks/TZB

Foto Bram Stijnen

Simpele overwinning
Clicks/TZB pupillen
ZANDVOORT - Clicks/TZB
pupillen A startte de competi-
tie aarzelend, maar is inmid-
dels een goede middenmoter
geworden.

Zaterdag speelde het team de ne-
gende competitie wedstrijd tegen Pi-

no's in IJmuiden. Het werd een pri-
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Voetbalsucces
voor Karina Mietes

ZANDVOORT - De Zand-
voortse Karina Mietes
kreeg ditjaar voor het eerst
de uitnodiging van de voet-
balbond om deel uit te ma-
ken van de Haarlemse se-

lectie.

De voor het HaarlemseTYBB
uitkomende Zandvoortse maak-
te daar dankbaar gebruik van en
afgelopen weekend het succes
compleet door met het meisjeer
team, onder vijftien jaar, NedeP'
lands Kampioen te worden.

Tot vorig jaar kwam Karina
Mietes uit voor Zandvoort-
meeuwen maar maakte de over-
stap naar TYBB omdat hier met
zeventallen werd gespeeld en in
Haarlem met elftallen. De voor-
stopper maakte indruk op de
keuzeheren en verwierf zich een
vaste plek' in het Haarlemse se-

lectie elftal. Vorige week zater-

dag werd de finale gespeeld in
Woerden tegen de teams van de
districten Groningen, Gelder-
land en Gouda. Mede door het
goede voetbal van Karina Mie-
tes won Haarlem respectieve-
lijk met 2-1, 2-0 en 6-0 en daar-
mee de nationale titel.

ma partij, gewonnen door de Zand-
voortse softbaltalenten met maar
liefst 22-7. In de eerste inning maak-
te Clicks/TZB meteen duidelijk wat
de bedoelingen waren. Het Zand-
voortse team kreeg drie honken be-
zet door vier wijd, een honkslag en
een geraakte slagman. Hierna sloeg
Manon Zijlstra een schitterende
driehonkslag en de eerste drie pun-
ten waren binnen. Mike van de Waal
denderde hierover heen met een
schitterende homerun en door
agressief honklopen werd de eerste
slagbeurt met zeven punten afgeslo-

ten. Clicks/TZB deed verdedigend
wat van hen verwacht werd. Nadat
Pino's eenmaal kon scoren door het
enige Zandvoortse veldfoutje vond
pitcher Manon Zijlstra het genoeg
en zond de tweede slagman met drie
slag naar de dug-out. Het infield liet

zich eveneens niet onbetuigd. Zo wa-
ren er goede aangooien van tweede
honkman Dustin Visser en korte
stop Dennis Greeff op eerste honk-
man Mike van de Waal. In de tweede
inning waren de pupillen van
Clicks/TZB met hun gedachten er-

gens anders want Pino's kwam terug
tot 7-10. Na een donderspeech van de
coaches was Clicks/TZB weer opti-

maal gemotiveerd en ramde in de
derde slagbeurt zeven punten bin-

nen. In de laatste inning scoorden de
Zandvoorters nog vijf punten.

Buchel organiseert

seminar voor arbiters
ZANDVOORT - Sport-

schoolhouder en judo-offici-
al Wim Buchel is er in ge-
slaagd een seminar te organi-
seren in Zandvoort voor
scheidsrechtercommissies
uit 26 Europese landen. Van-
daag arriveren de zestig deel-
nemers aan dit seminar, dat
tot en met volgende week
woensdag duurt.

De eerste bijeenkomst van de
judo-scheidsrechtercommissies
vond al in 1959 plaats en dit jaar
was Nederland aan de beurt. De
Nederlandse Judobond dacht aan
het sportcentrum Papendal, maar
op aanraden van Wim Buchel
wordt Zandvoort aan gedaan. "Ik
denk dat het voor Zandvoort een
goede promotie is", zegt Wim Bu-
chel. "We hebben hier uitstekende
gelegenheden om een dergelijk se-

minar te organiseren. De judo-
bond heb ik zo gek gekregen het
hier te houden. Het heeft veel
werk gegeven maar ik vind dat
leuk om te doen".
De doelstelling van deze bijeen-

komst is een dieper inzicht en
meer eenheid te verkrijgen in de
judoarbitrage. "Dat is met de ko-

mende Olympische Spelen uiterst

belangrijk", meent Buchel. "De le-

den van de scheidsrechtercom-
missies moeten dat in hun eigen
land verder uitdragen. Bovendien
is het leuk om weer bekenden uit

de judowereld te ontmoeten".

Party
De gehele week kent een vol pro-

gramma. De bijeenkomst wordt
gehouden in het Elysee Beach Ho-
tel, waar de gasten ook verblijven,

terwijl het praktische gedeelte in

Sportcentre Buchel wordt gehou-
den. Hier wordt vanavond om ze-

ven uur ook de welkomstparty ge-

houden. Op dinsdag 23 juni om
half vijf wordt het gezelschap in

het Raadhuis ontvangen door bur-
gemeester en wethouders. Op
woensdag vindt het afscheidsdi-
ner plaats op het strand bij Buddy
Beach.

Buchel, die zich ingezet heeft
voor een perfecte organisatie
heeft er alle vertrouwen in dat het
een prima week wordt. "Ik ben er
van overtuigd dat het een goed se-

minar wordt, waarbij de scheids-
rechtercommissies veel zullen op-
steken maar ook van Zandvoort
kunnen genieten".

Roeiers kunnen zich inschrijven voor spektakel
ZANDVOORT - De organisa-

tie 'Ut Zandvoorts Roeispekta-
kel' is, hoe kan het ook anders,
weer bezig met het organiseren
van het Zandvoortse roeispek-
takel. Wie mee wil doen op 24
juli, moet zich nu inschrijven.

Het Zandvoortse roeispektakel

speelt zich af voor reddingspost Piet

Oud aan de Boulevard Barnaart,
aanvang zeven uur 's avonds.
Ploegen bestaande uit vijf perso-

nen kunnen zich inschrijven bij

Mary van Duijn, Tollenstraat 25,

02507-16283, Robert Drommel, Nic.

Beetslaan 38, tel: 14318 of bij de red-

dingspost Piet Oud, tel: 12376. De
kosten zijn twintig gulden per ploeg.

De eerste ploegen hebben zich al

aangemeld. Als het weer op 24 juli te

slecht is, vindt het roeien plaats op 7

augustus.

De organisatie zoekt nog vrijwilli-

gers die ideeën hebben voor spelle-

tjes op het droge, of die materiaal
beschikbaar hebben. Ook financiële

steun is welkom.

de slagbeurt. Achter elkaar passeer-
den de spelers van het Zandvoortse
team de thuisplaat. Prima honklo-
pen van Stephan Pouw en Tom Krol,
maar ook rake klappen van Chantal
Pouw, Lisa van der Mije, Kanita
Schultz-en Myra van der Mije zorg-
den voor vele punten. Uiteindelijk
won Clicks/TZB met 13-2.

Fraaie acties

In de tweede wedstrijd moest
Clicks/TZB het opnemen tegen de
Rangers. Dit team nam in de eerste
slagbeurt een 3-0 voorsprong. Ri-

chard Vlaming voorkwam een hoge-
re achterstand door twee fraaie ac-

ties op het tweede honk. Clicks/TZB
kreeg in de eerste slagbeurt Marcel
Paap op het eerste honk, maar de
volgende slagmensen werden uitge-

maakt.

In de volgende slagbeurt van Ran-
gers, hield Clicks/TZB het hoofd
koel en de verdediging gesloten. In
de gelijkmakende slagbeurt liet

Clicks/TZB zien hoe softbal ge-

speeld moet worden. Met fraai slag-

werk werd een 7-3 voorsprong geno-
men. Rangers gaf het niet op en
kwam in de laatste inning door vier-

maal te scoren langszij. Pitcher Lin-
da Schmidt bleef de spanning de
baas en stuurde de volgende slag-

man met drie slag weg. Het Zand-
voortse team slaagde er niet in te

scoren waardoor de partij in een 7-7

stand eindigde.

Onweer
De laatste wedstrijd tegen Pino's

werd gestaakt vanwege het onweer.
De coaches en de scheidsrechter be-
sloten toen, om als het onweer over
was, een estafette te lopen, zodat er
toch een winnaar uit de bus zou ko-
men. Toen het zover was zag het er
naar uit dat Pino's de snelste was.
De zeer rappe Stephan Pouw werkte
echter een achterstand weg en zorg-
de voor een Zandvoortse overwin-
ning.
Trainer/coach Eugenie van Soest

was zeer tevreden na afloop van het
toernooi. "Het is een team met ver-

schillende nieuwe, jonge spelers-

/sters. Dit is zeker in het begin van
de competitie moeilijk geweest om-
dat ze nog niet op elkaar ingespeeld
waren. Nu ga je zien dat ze weten wat
ze aan elkaar hebben en dat geeft

vertrouwen. Ook merk ik dat ze de
dingen, waar tijdens de trainingen
op geoefend is, steeds vaker gaan
toepassen, en met succes. Het is een
jong, talentvol team. Ik heb er het
volste vertrouwen in dat ze, als we
ons er samen voor inzetten, in de
toekomst een hecht en succesvol
team zullen vormen.
Hoogste slaggemiddelde: Myra

van der Mije 0.666, Chantal Pouw
0.500, Lisa van der Mije 0.500.

Elektrisch schuifdak :

Handbediend schuifdak
\

Schuifpuien/vouwwanden:

VAN DEfV
Cornwallstraat 6

1976 BD IJmuiden
Tel: 02550 - 30624

MEER WETEN?

\
D Maakt u een afspraak voor vrijblijvende offerte

j
Stuurt u mij dokumentatie

I Naam: 1

| Adres: . .

]
Postkode/Plaats:

I Telefoon:
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en oranje
Cl lllv

1

i

H

Aanvallen !! Want deze maand staat Renault helemaal in het Dan heeft Renault een prima wedstrijd voor u. U schrijft 'n

teken van Oranje. Daarom maakt u nu kans op de droom van iedere splinternieuw voetballied. De beste inzendingen verdienen de seizoen-

sportieve voetballiefhebber: de Renault Oio RL 1.2 Orange. kaarten. De Renault EK-akties lopen tot 22 juni 1992.

En u hoeft er niets voor te doen. Uw kanskaart ligt al bij ons. Dus haal snel het deelnameformulier bij uw dealer. Vraag gelijk

klaar. U wilt een seizoenkaart voor uw favoriete club? '

... even naar de voorwaarden.

sns op de Clio,

3r het schrijven

ten voetballied.

Cl

Ui

Autobedrijven Rinko
Curiesiraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.) RENAULT

GEEFT JE
LEVEN KLEUR

Mooiste marmer, ^ranift en

leisteen. Voor wand en vloer.

Ilc grootste collectie in

Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en

voorlichting.

Groot handelsprijzen v.a.

/57.-/nK incl. htw.

ABRES
De Flinesstraat IS irecht :.u Makrie

Amsterdam • 020-li!) ih m~y

ï,aaaiBïiiiïiïa)^

'n „lekkere" dag Vaderdag!
Overherndtaart

Excl voetbaltaart

LA BONBONNIERE
Thea en Ap Lammers,

Haltestraat 39A
Tel. 15584

Vrijdagavond geopend.

HALEN WE
HET WEL?
OF HALEN WE
HET NIET?

Oranje chipolatafaartje 9,-

Aardbeientaartje
met slagroom

lakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort. tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

D£ KAA£H0£K
Hallstraat 38

2042 €t\? Eanüuaort
Cel. 02507 - 15000

Bij aankoop van

500 gram kaaS naar keuze

10 EIEREN 98 cent

1la^«raïï!Êï><

DE KAASHOEK
Haltestraat 38
Zandvoort

Hij/zij zocht
Administratief personeel m/v
Wij zoeken met spoed datatypisten, telefonisten/

receptionisten, administratief medewerkers, secretaressen,

directiesecretaressen en boekhoudkundig medewerkers. Zowel
full-time als part-time zijn er volop mogelijkheden.

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,

Heemstede, Binnenweg 49.

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,

vakantie en sociale verzekeringen geregeld.

Ik vond
ir randstad uitzendbureau

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

FLEXA PRIMER EXPRESS

. kwaliteitsgrondverf

• hecht prima

• vult uitstekend

• na 3 uur overschilder-

baar

Keur
Paradijsweg 2

Zandvoort

tel. 02507-15602

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Wegens
veiligheidsoverweging

heeft

De Klikspaan géén
vergunning gekregen

van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Zandvoort, om een podium te

plaatsen tijdens Midzomernacht Festival

voor De Klikspaan.

Hopende op enig begrip en excuus aan
onze vaste klanten.

Directie en Personeel

De Klikspaan
Haltestraat 1

9

Zandvoort

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

N0VIL0N MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kurrt in Uw eigen

interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marïsstraat 13a. Tel. 15186

PRIJSKNALLER

25 lessen incl.

examenaanvraag

ƒ 1 295,-

Autorijschool

Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70

Tel. 02507-12071

* geldig t/m 15-8-'92

Zin in een
vakantie-

baantje?

Voor de periode juli tot

en met september zoekt
„Het Huis in de Duinen",
een verzorgingshuis te

Zandvoort,

MOHHIIB]

ffvakantiemedewerkers"

Er zijn mogelijkheden in de dienst huishou-
ding, verzorging en keuken. De werktijden

en het aantal uren per dag kunnen in onder-
ling overleg worden vastgesteld.

Geïnteresseerden kunnen
telefonisch kontakt opnemen
met „Het Huis in de Duinen",

Herman Heyermansweg 73,

2042 XR Zandvoort,

tel. 02507-13141.

FLEXA HOOGGLANS

• hoogglanzend

• voor hout en metaal

• in vele kleuren

• zeer duurzaam

• dekt goed

• vloeit perfect

KEUR
Paradijsweg 2
Zandvoort

tel. 02507-15602

I I I

PTT Telecom BV is een

dochteronderneming van

Koninklijke PTT Neder-

land NV en telt ongeveer

30.000 medewerkers.

PTT Telecom is toonaan-

gevend op het gebied van

telecommunicatie,

telematica en informatie-

technologie. Het bedrijf

biedt nationaal en

internationaal een totaal

pakket aan diensten en

produkten. Van consu-

ment tot multinational.

MTS-ers Elektronica
voor een startfunctie met

doorgroeimogelijkheden

U heeft een diploma MTS-Elektronica of u studeert binnen

afzienbare tijd af. U bent ambitieus en initiatiefrijk, bezit

goede contactuele eigenschappen en u bent graag veel op

pad. U zoekt een functie in een high-tech omgeving waarin u

kunt werken met de nieuwste technieken. En u zoekt een

functie met goede doorgroeimogelijkheden, met name naar

een leidinggevende positie. Dan is het aanbod van PTT
Telecom Kabel- en Radioverbindingen zeker het overwegen

waard. Voor de afdeling Montage Transmissie Apparatuur,

regio Amsterdam, zoeken wij een jonge man of vrouw die als

montagemedewerker de basis legt voor een loopbaan in

projectleiding.

Uw werkomgeving in Amsterdam

PTT Telecom Kabel- en Radioverbindingen (KRV) in

Amersfoort is verantwoordelijk voor de planning, aanleg en

instandhouding van het interlokale en internationale

telecommunicatienet en de radio- en televisieverbindingen.

De afdeling Montage Transmissie Apparatuur verzorgt

landelijk de installatie van transmissie-apparatuur en bij-

behorende hulpmiddelen van het telecommunicatienet.

De afdeling werkt verspreid over 5 regio's.

Uw functie als montagemedewerker

In een klein en wisselend team verricht u montagewerkzaam-

heden in versterkerstations en particuliere objecten.

Het gaat daarbij om de installatie van rekken, constructies en

verdelers en de installatie van diverse soorten apparatuur en

stroomvoorzieningsinstallaties.

Naarmate uw ervaring groeit, worden de projecten waaraan u

werkt ook steeds groter en complexer. Op deze wijze kunt u

binnen een paar jaar doorgroeien naar een leidinggevende

functie. Ons opleidingsprogramma ondersteunt u daarbij.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer

B. Vlug, chef Montage Transmissie Apparatuur, telefoon

(033) 69 22 30. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen

10 dagen ongefrankeerd richten aan PTT Telecom Kabel- en

,
y& Radioverbindingen, t.a.v. sectie Personeelsvoorziening en -

begeleiding, Kamer 865, Antwoordnummer 975, 3800 VD
Amersfoort.

ptt tëleüörri

amsterdam

| PTT. Waar mensen 't maken.

. W. COSTER bv m
Makelaar o.g.

UdNVM

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken.

ZANDVOORT TE KOOP
Passage 3/9

Gezellig ruim tweekamer-hoek-
appartement op 50 meter van het

strand. Ind.: ruime hal, woonka-
mer/halfopen keuken, slaapkamer,

badkamer/ligbad en wastafel, toi-

let, balkon op het zuiden.

ZANDVOORT TE KOOP
Tjerk Hiddesstraat 21

Driekamer-app., 1e etage, uitzicht

over duinen. Eigen parkeerterrein.

Ind.: hal, woonk./eetk., moderne
keuken incl. inb.app., ruim balkon,

badk./douche en wastafel, ruime

slaapk., toilet met fonteintje.

ZANDVOORT TE KOOP
De Ruyterstraat

Verb. vierk. app. op 2e et. met 2
balkons, uitz. op zee en nabij centr.

dorp en NS-station. Ind.: hal,

woon-eetk., slaapk. met balkon/-

bergkast, sik., moderne keuken/in-

b.app., badk./ligbad en wast., toi-

let/fonteintje.

Garage apart te koop.
Vraagprijs ƒ175.000,- k.k.

ZANDVOORT TE KOOP
Corn. v.d. Werffstraat

Semi-bungalow met garage en ber-

ging en fraai aangelegde tuin. Ind.:

ruime hal/garderobekast, woonk:/-
aangr. slpk., werkkamer, keuken,
douche/toilet en wastafel. 1e et. 2
slpk., ruime berging. Ged. v.v.

kunststof kozijhen/dubb. be-
glazing.

Vraagprijs ƒ 425.000,- k.k.

ZANDVOORT TE KOOP
De Ruyterstraat

Vierkamer appartement op de 2e
etage, met balkon-Z. Ind.: hal,

woonk. met open haard, keuken, 3
slpk., badkamer met douche, ge-

scheiden toilet met fonteintje.

Vraagprijs ƒ 169.000,- k.k.
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Openluchttheater
ZANDVOORT - Greetje Bijma en

naar kwintet treden morgenavond
p in het Openluchttheater Bloe-
mendaal. De zangeres, die in 1990
onderscheiden werd met de Boy Ed-
gar-prijs, laat zich inspireren door
beelden die ze tegenkomt op straat,

in de natuur, in films en in boeken.
Een andere inspiratiebron vormen
de pakkende composities van haar
'huiscomponist' Alan Laurillard, die

ook deel uitmaakt van het kwintet,

pe toegangsprijs bedraagt twintig

gulden. De voorstelling begint om
half negen. Zondag 21 juni treedt de
operettevereniging Hulsbergen op in

liet theater. Aanvang twaalf uur, en-

tree bedraagt vijf gulden.

Open huis
Ripperdakazerne

ZANDVOORT - De Ripperdaka-
zerne in Haarlem houdt op zaterdag
20 juni een open huis. Het evene-
ment wordt gehouden in het kader
van de naderende sluiting van de ka-

zerne. Verder vliegen er helicopters

over de kazerne en landen er bij goed
weer om ongeveer kwart over tien

parachutisten op het exercitieveld.

Voor de laatste keer is de lesaccom-
modatie van de koksschool te be-

zichtigen. Bezoekers kunnen een
keer gratis meeëten van het solda-

tenmaal. Verspreid over het terrein

zijn er verschillende activiteiten

voor kinderen, waaronder een po-
ging tot het breken van het wereld-
kookrecord.

TC kust O
I C keur Ot

tips & suggesties

Gasthuisplein -12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS
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Concert van Toonkunstkoor

• Het Toonkunstkoor trad in 1988 ook op in de Hervormde Kerk. Morgen is

het weer ZOVer. Foto Archief Weekmedia

ZANDVOORT - Het Toonkunstkoor Zandvoort geeft vrijdag
19 juni een concert in de Hervormde Kerk in Zandvoort.
Het Pranciscus Koor uit Amstelveen verleent zijn medewerking aan het

optreden.
Er worden werken vertolkt van Handel, Haydn, Franck, Mozart, Beetho-

ven en Fauré. Frans Bleekemolen heeft de algehele leiding. Kaarten kosten
7,50 gulden. Aanvang 20.15 uur.

• KORTE TIPS •
• De hele maand juni zijn in de expo-
sitieruimte van de bibliotheek in
Zandvoort werken te zien van de
Santpoortse kunstenares Francine
Rens. Het gaat om aquarellen. Te
zien op de openingstijden van de bi-

bliotheek.
• Zondag 21 juni is de première van
De Restauratie van Maatschappij
Discordia in de Toneelschuur. Te
zien tot en met 4 juli, behalve op
zondag 28 juni.

• Op de donderdagen tot en met 20
augustus (met uitzondering van He-
melvaartsdag) organiseert de stich-

ting Kunstkring Thorbecke een we-
kelijkse kunstmarkt op de Grote
Markt in Haarlem. De markt begint
om negen uur en duurt tot negen uur
's avonds. Zo'n twintig kunstenaars
zullen tijdens de manifestatie eigen
werk exposeren.
• Het Cultureel Centrum exposeert
foto's van zandkastelen van Benno
Kaiser en Peter Wiersma. Het Cultu-
reel Centrum is dagelijks open van
half twee tot vier uur. Een deel van
de expositie is ondergebracht in het
filiaal van de Verenigde Spaarbank,
Grote Krocht 38 in Zandvoort.
• Kinderen kunnen op zondag 21
juni uileballen en ganzekeutels ana-
lyseren in het Pieter Vermeulen Mu-
seum in IJmuiden. De activiteit

houdt verband met de tentoonstel-
ling 'Speuren naar sporen', die tot 18
september te bezichtigen is. Kinde-
ren die mee willen doen, kunnen van
elf tot vijf uur terecht het museum
aan het Moerbergplantsoen 20 in IJ-

muiden.

Vier optredens
tijdens festival

ZANDVOORT - In de
badplaats wordt zaterdag
voor de zesde maal het
Midzomernachtfestival ge-

houden.

Vier muziekgroepen op even-
zovele podia in het centrum en
de her en der opgestelde buiten-
bars en eettenten zorgen voor
de gezelligheid. Organisator An-
dries Filmer van Café Neuf in de
Haltestraat, zijn mede horeca-
-ondernemers en de Stichting
Promotie Zandvoort (SPZ) heb-
ben hun zaakjes al rond. Even-
als voorgaande jaren zal het
centrum tijdens deze 'langste

nacht' weer bol staan van de
meest exotische klanken, gepro-
duceerd door een keur aan ar-

tiesten. Bekend is de groep 'So-
led out and the Trouble Hor-
nes'. Zij zullen optreden ter

hoogte van Café Neuf. De groep
'Ron and Friends' speelt op het
podium dat staat opgesteld aan
de kop van de Haltestraat, nabij
La Bastille. Het 'Quintet Carlo
de Wijs' zal de muziek verzor-
gen op een podium aan het
Kerkplein, terwijl 'Willy Lati-

no's Carribean Showband' naar
verwachting heel het Gasthuis-
plein op zijn grondvesten zal la-

ten schudden. Aanvang is om
zeven uur.

foto voor de behandeling

„Zomer in aantocht'

Kleurtje nodig?
Geurtje nodig?

Even bij de GAPER
binnenlopen

voor exclusieve

J DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE

SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31 - 2042 JD Zandvoort

Tel. 02507-12513

PORTRET
FOTO'S

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

tel. 13529, Zandvoort

.'* 'f
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GEEN ZIN OM TE KOKEN?
NEEM EEN
SATÉ v.d. HAAS MEE

1 O Cf|
met sla - stokbroodje - kruidenboter I £* yOU

BROODJE BURGER
Schoolstraat 4

Tel. 18789

Geopend ^^nrasang/

1 1 .00 's morgens - 1 .00 's nachts

vrij. + za. 11 .00 's morgens - 3.00 's nachts

DINSDAG GESLOTEN

Voor al uw

vakantie en

zakenreizen

^J" Ontdek het bij

^TOERKOOP IReisburo

ZON VAART
Grote Krocht 20

tel. 12560 aiaaiiTi

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graat Juweeltjes in o a Essen

Eiken, Anegre, Mahonie, Beuken en Kersen

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt Met

ronde of rechte kanten In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren Koel, warm, fel of

dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang

Dus praktisch altijd kamerbreed'

KEUZE IN
WANDEN!

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met

fantasie-decors Vrolijk, stemmig, exclusief don-

ker of licht of in prachtige midden-tinten, teveel

om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten

Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,

contrasterend of -heel apart- spiegelstnps 1

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf' klassiek,

modern en hyper-modern In legio afwerkingen

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren Naar

keuze met of zonder praktische kastinteneurs

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Postcode Loterij helpt natuurprojecten

Nestkastjes voor
uilen
De zorg voor ons milieu is de

laatste decennia steeds groter

geworden. Dat is een goede
zaak. Daarom is bijvoorbeeld

de VN-milieuconferentie in

Brazilië heel belangrijk.
Maar dat geldt ook voor
kleine natuurprojecten.

Bijvoorbeeld de projecten van

de Stichting LONL. Dat staat

voor Landelijk Overleg Na-
tuur- en Landschapsbeheer. Zij

streeft naar behoud en ontwik-

keling van het Nederlandse
landschap, waarin leefruimte is

voor mens, dier en plant.

De stichting verzorgt projec-

ten van de meest uiteenlopende

aard. Een paar voorbeelden. In

Zeeland is een groot tekort aan

nestkasten voor uilen en andere

roofvogels. LONL gaat daar
honderd kasten plaatsen. Bij de

gemeente Gemert begint de

Verbaalder kan een uil niet kijken.'

Misschien hebben ze net bericht ge-

kregen dat er een nestkaitje vrij is!

stichting aan het unieke Plan

Karrespoor, waarbij een hele

strook land langs een riviertje

opnieuw wordt ingericht voor
kleine zoogdieren, dagvlinders

en vogels. Zo werkt LONL
over heel Nederland.

Deze en nog veel meer pro-

jecten krijgen een kans omdat
u, als deelnemer van de Natio-

nale Postcode Loterij, het mo-
gelijk maakt om milieuorga-
nisaties als Stichting LONL
financieel te steunen. Want,
groot of klein, het milieu is

voor ons allemaal van belang.

Bént u nog
geert ^-c

deelnemer?
Vul dan snel
de bon in en
doe mee!

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u

de postcodecijfers 1075,
1189, 1402, 2311,
3316, 5142 Of 6314??
Dan kunt u zich aan-
melden voor de vol-

gende opnamen van Hit-

bingo. Bel op week-
dagen tijdens kantoor-
uren 02977-47006 en ga
een gezellig tv-dagje uit!

De winnende
Hitbingo-

nummers van
9 juni:

1 18 24 33 45
5 19 25 35
10 20 27 36
16 21 31 38
17 23 32 40
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Bewoners willen slechts een gulden betalen voor grond

Gemeente verzoekt eigenaren
opnieuw voortuinen te kopen
ZANDVOORT - De gemeente heeft de

bewoners van de woningen aan de Haar-
lemmerstraat, Hogeweg en Zandvoortse-
laan opnieuw een brief geschreven met
het verzoek haar te laten weten of ze de

' grond van hun voortuinen wel of niet wil-

len aankopen. Huiseigenaar K.J.W. van
den Broek overweegt de bewoners om de
tafel te roepen om het aanbod te bespre-
ken. "Niet op de brief ingaan," is zijn ad-

vies.

door Marianne Timmer

Deze week gleed er bij de eigenaren van huizen
aan de Haarlemmerstraat, Hogeweg en Zand-
voortselaan weer een brief van de gemeente door
de bus, waarin hen gevraagd werd of zij al dan
niet hun voortuin willen kopen. In het najaar van
vorig jaar werden de huiseigenaren met dezelfde
vraag geconfronteerd. De gemeente hanteert nu
een heffing voor het 'recht van uitzicht', maar wil

daar van af. Volgens de gemeentevoorlichter
Egon Snelders "omdat deze heffing uit de tijd is."

Met het verhuren of verkopen van de grond zou
de gemeente in de pas lopen met het moderne
rechtssysteem.
De gemeente heeft debewoners opnieuw schrif-

telijk benaderd, omdat er onduidelijkheid was
over de aankoopkosten van de woningen. In de
brief staat dat de koper rekening moet houden
met kosten voor overdrachtsbelasting, kadas-
traal recht en transportkosten voor de akte van

de notaris. Tot 1 november 1991 bedroegen de
kosten zo'n duizend gulden, maar sinds een ta-

riefwijziging in de transportkosten en de verho-
ging van het kadastraal recht per 1 januari zijn de
kosten-koper behoorlijk gestegen.

Acceptabel
Het gemeentebestuur heeft zich over de kos-

tenstijging gebogen, maar is niettemin van me-
ning dat de vraagprijs voor de grond, 35 gulden
per vierkante meter, zo laag is dat het voor de
huiseigenaren acceptabel is de grond te kopen.
Volgens de brief betaalt iemand met een tuin van
tien vierkante meter in totaal 1616,75 gulden voor
zijn of haar voortuin (oftewel 162 gulden per
vierkante meter) . Twintig vierkante meter grond
kost 1987,75 gulden (oftewel 99 gulden per vier-

kante meter) ; voor dertig meter moet 2708,75 gul-

den neergeteld worden (96 gulden per vierkante
meter) en voor zestig meter 3821,75 gulden (ofte-

wel 64 gulden). Hoe groter de tuin, hoe relatief

goedkoper de grond. Dat heeft te maken met de
vaste kosten van het kadastraal recht (895,75 gul-

den) en de volgens tabellen geheven transport-
kosten. De bewoners hebben zes weken de tijd

om op het schrijven te reageren.
De heer K.J.W. van den Broek heeft zich sinds

de eerste toenadering van de gemeente fel tegen
de koop of huur van de grond gekeerd en advi-

seert de bewoners opnieuw de brief naast zich
neer te leggen. "De gemeente kan toch geen enke-
le sanctie opleggen," is zijn mening. "Wat zou ze
moeten doen? Ze kan ons niet dwingen te huren
of te kopen en de heffing verhogen tot een prijs

die overeenkomt met de huurprijs is onrechtma-
tig."

Voorlichter Snelders bevestigt dat maar stelt

dat de gemeente wel als de woning van eigenaar
verwisselt kan overgaan tot het verhuren of ver-
kopen van de grond. "Dat kan de gemeente de
nieuwe koper nooit verplichten," meent Van den
Broek. "In 1905 is daar al eens een geding over
geweest en de grondeigenaar heeft toen verloren.
Dus op grond van jurisprudentie wint de gemeen-
te zo'n zaak (als het zover zou komen) nooit,"
stelt Van den Broek.

Koppen bij elkaar
De bewoner van de Zandvoortselaan overweegt

de huiseigenaren uit de drie straten uit te nodigen
de koppen bij elkaar te steken. "En dan lijkt het
me wel leuk als wethouder Van Caspel komt
toehoren." Van den Broek wil overigens wel de
grond aankopen, omdat het voor een nieuwe ko-
per van het huis minder lastig is als hij of zij geen
gemeentelijke heffing hoeft te betalen. "Ik wil de
grond kopen voor een symbolisch bedrag van een
gulden, plus de kosten-koper. Meer is de grond
niet waard, want de gemeente kan er niets mee.
Sterker nog, de gemeente mag blij zijn met zoveel
tuinmannen en vrouwen die de grond voor niets
onderhouden. We hebben wel eens onderzocht of
wij de gemeente daar geen rekening voor kunnen
sturen, maar dat is juridisch niet haalbaar, he-
laas." Tot nu toe hebben er van de 84 woningen
aan de Haarlemmerstraat zeventien eigenaars
besloten de grond te kopen. Van de twintig Hoge-
wegbewoners waren dat er drie en van de 85
bewoners aan de Zandvoortselaan hebben er ze-

ven laten weten de grond over te nemen van de
gemeente. Wie de grond wil huren moet 3,14 gul-

den per vierkante meter betalen.

Juffrouw neemt na 25 jaar

afscheid van het onderwijs
ZANDVOORT - Nadat ze 25

jaar in het onderwijs gezeten
heeft, houdt juffrouw H. van
Ettekoven het voor gezien. Per
8 juli maakt ze gebruik van de
DOP, de VTJT-regeling voor on-
derwijzend personeel. Vrijdag
was er feest op de Oranje Nas-
sauschool en werd er vast af-

scheid van haar genomen.

H. van Ettekoven heeft 23 jaar les-

gegeven op de Oranje Nassauschool,
waarvan drie jaar als invalster en
twintig jaar in vaste dienst. Daar-
voor heeft ze gewerkt p een school
in Schiedam.

Volgens de afscheidnemende on-

derwijzeres is er in de loop van de
jaren veel veranderd in het onder-
wijs. „De kinderen waren vroeger ge-

hoorzamer, ze durfden minder. Te-
genwoordig is de manier van opvoe-
den vrijer, verscheidener. Daardoor
verschillen de kinderen ook veel

meer van elkaar. Daarnaast is het
onderwijs ook vernieuwd. Ik heb de
laatste jaren heel wat bijscholings-
cursussen moeten doen. De manier
van lesgeven is ook anders. Je bent
als onderwijzer nu meer gericht op
het individu. Het lesgeven is niet
constant meer klassikaal, maar er
wordt ook meer in kleine groepjes
gewerkt."

Ze vertelt ook waarom ze voor een
baan in het onderwijs gekozen heeft:

„Iedereen vond dat ik goed met kin-
deren om kon gaan. Het werk trok
mij ook wel, anders had ik er natuur-
lijk niet voor gekozen." De onderwij-
zeres heeft ook gekozen voor een
protestants-christelijke school. „Die
keuze heb ik lang geleden genomen.
Je krijgt iets mee van thuis, met als

achtergrond de bijbel. Dat leeft ook
wel op school."

Fijn team
Hoewel ze het naar haar zin gehad

heeft op de school, vindt ze het niet
jammer dat het over drie weken

• Juffrouw Van Ettekoven en haar leerlingen genieten van pannekoeken
tijdens de gezamenlijke maaltijd. Na 25 jaar onderwijs houdt de onderwijzeres
het voor gezien. Ze maakt gebruik van de DOP.

Moeilijke vluchten
voor Pleines duiven

ZANDVOORT - Net als
vorige week stonden er
voor de duiven van Post-
duivenvereniging Pleines
twee vluchten op het pro-
gramma.

De ene ging vanuit Roye over
een afstand van 325 kilometer
en de tweede was een zeer lange
en moeilijke vlucht vanuit
St.Vincent over maar liefst 1065
kilometer.

Ook nu was het weer in
Frankrijk niet zo best. Om
kwart voor tien werden de dui-
ven in Roye gelost. De eerste
duif was van Erwin Paap, die
deze om twee minuten over half
drie klokte.

Uitslag: E.Paap 1, 2. Combina-
tie Koper 3, 6. R.Sinnige
4,7,9,11,12,13. H.Heiligers 5,15.

J.Heeremans 8. Combinatie P.

en M.Bol 10. HXansdorp 14. -

De duiven stonden voor de
vlucht vanuit St.Vincent voor
een geweldig zware opgave. Aan
deze ruim duizend kilometer
lange vlucht namen twintig
Zandvoortse duiven deel. De
duiven werden vrijdagmiddag
twaalf uur gelost, terwijl de duif
van Ben Alferink, zaterdagmid-
dag om vijf minuten over drie

binnen werd geklokt.

Ook de tweede duif was van
Alferink, en de derde duif was
van R.Sinnige was.

ZANDVOORT - "Een nieuwe uit-

iaging in ons leven," zo kijkt de fa-

i
milie Blokker aan tegen de opening

: van hun Hotel Concarde. Ter ere van
i

ie opening is er op 26 juni tussen
vier en zeven een receptie.

TBloemen
i verwelken, bloemen vergaan, maar
sen vaste plant voor in de tuin blijft

veel langer staan', staat er op de uit-

;
nodiging. Zal dat een hint voor een

I verwelkomingsgeschenk zijn? Het
;
hotel is gevestigd aan de Hogeweg
P9, 2042 GE Zandvoort, 16855.

voorbij is. „Ik heb gewerkt in een
fijn team, waarin de collega's elkaar
goed opvangen. Natuurlijk heb ik
het leuk gehad, anders had ik er niet

zo lang blijven werken.

Je houdt het in het onderwijs niet
vol als je het werk niet met plezier
doet. Maar ik werk al vier jaar halve
weken. Ik leef dus al een tijd naar de
komende periode toe."

Ze zegt zich niet te zullen verve-
len: „Ik heb verschillende hobby's
zoals handwerken, lezen en muziek.
Allemaal tijdrovende bezigheden. Ik
krijg nu ook meer tijd voor sociale
contacten. En als ik de school mis,
kan ik altijd nog vrijwilligerswerk
doen."

Het afscheid van juffrouw Van Et-
tekoven was vrijdag voor de Oranje
Nassauschool reden om feest te vie-

ren. Zo was er een circusspel met
clowns, een puzzeltocht, een optre-
den van een goochelaar en een geza-
menlijke maaltijd.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)
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Ook mogelijk in dubbelfocus voor ƒ 299,- en varifocus voor / 399,- (informeer naar de voorwaarden). Max. sterkte van -4 tot l( BEL GRATIS 06 - 0226776

+4 enkelvoudig tot cilinder 2. De aanbieding is geldig t/m 11 juli. Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing. ^ j? (tijdens kmtixnrat)
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• De kleinkinderen van de bewoners van Het Huis In De Duinen konden zich uitleven op het springkussen. Om de
bewoners niet de dupe te laten worden van de acties in de gezondheidszorg, maakten de werknemers van het
verzorgingshuis van de nood een deugd: er werd feestelijk actie gevoerd. Voor de volwassenen was er een
barbecue georganiseerd. Foto Bram stijner

Actievoerders houden druk op de ketel:

Personeel verzorgingshuis

haalt de koe weer van stal
ZANDVOORT - Het perso-

neel, vrijwilligers, familie en
bewoners van verzorgingste-
huis Het Huis In De Duinen is

vrijdag opnieuw de straat op
gegaan om actie te voeren voor
een beter salaris. Niet alleen
figuurlijk, maar ook letterlijk

werd de koe weer van stal ge-

haald.
Net zoals twee weken gele-

den het geval was. Om aan te

tonen dat bewoners niet de
dupe van de actie mochten
worden, werd van de nood een
deugd gemaakt.
Voor de volwassenen was er

een barbecue georganiseerd en
de kinderen konden terecht op
een springkussen.

"Het is de laatste keer dat we actie

voeren," vertelt René de Vries, direc-

teur van Het Huis In De Duinen. "De
vakantie komt eraan en dan zijn we
nog slechter bezet. Dan is het actie-

voeren niet meer mogelijk, zonder
dat de bewoner de dupe wordt. Dus
indien er nog acties nodig zijn, dan
wordt dat pas september." De actie-

voerders wilden echter nog even de
druk op de ketel houden en de aan-

dacht van het publiek vasthouden.

Het personeel van het verzorging-

huis strijd voor een loonsverhoging
van 4,5 procent en een verlichting

van de werkdruk. Een en ander gaat
samen. "Als de lonen beter zijn, kie-

zen er meer jongeren voor het vak en
wordt het tekort aan personeel klei-

ner," legt de directeur uit, die als

werkgever op een lijn staat met de
werknemers."

Het kabinet bood onlangs een
loonsverhoging van drie procent. De
werknemers nemen hier echter geen
genoegen mee. "De doorsnee loons-

verhoging is 4,25 procent, dus die

drie procent is een mager aanbod,"
aldus De Vries.

In de vergadering van werkgevers
en werknemers van afgelopen dins-

dag werd echter al gesproken over
een loonsverhoging van vier pro-

cent. De vakbond verwacht dat de
onderhandelingen nu voldoende ba-

sis hebben opgeleverd, om verder te

praten. Dat gebeurt vandaag (don-

derdag).

Koffie
De actievoerders vertrokken vrij-

dagmorgen naar De Zandloper om
koffie te drinken. Daarna keerden ze

terug om op het, inmiddels bij het
verzorgingshuis gecreëerde, terras

neer te strijken.

Dief steelt

vijfduizend gulden
uit koffer
ZANDVOORT - Uit een kamer van

een hotel aan de Burgemeester van
Alphenstraat werd op 12 juni uit een
koffer een geldbedrag van ongeveer
vijfduizend gulden gestolen. Hoe de
dief in de kamer is gekomen is de
politie een raadsel. De benadeelde,
een 29-jarige Zweed, heeft aangifte

gedaan bij de politie.

Daarop volgde de barbecue voor
de volwassenen, terwijl de kinderen
patat met appelmoes en worst kon-
den verschalken en zich konden uit-

leven op het springkussen.
"De actie was een succes. We ver-

trokken weliswaar met regen, maar
toen we weer terugkwamen na de
koffie, scheen de zon volop. Laten
we hopen dat dit symbolisch is voor
het verloop van onze acties," besluit
De Vries.

Zandvoorts bedrijf levert computers

ZANDVOORT - Het bedrijf Sup-
port Automatiseringsadvies uit

Zandvoort heeft een voor dit bedrijf

belangrijke order gekregen van het
Algemeen Psychiatrisch Centrum in

Santpoort.
Het betreft een PC-privé-project

voor personeel van de drie aangeslo-
ten psychiatrische instellingen. Het
gaat om de verkoop van een kleine
tweehonderd SX-computers, inclu-

sief kleurenscherm en printer. De
inschrijftermijn voor het personeel
sluit op 2 juli. Het psychiatrisch cen-
trum koos voor Support omdat het
bedrijf ook meehelpt aan het opzet-"
ten van een interne helpdesk (waar
hulp verkregen kan worden voor het
oplossen van eventuele problemen
met de computer). Support stelt de
apparatuur voor deze helpdesk gra-'

tis beschikbaar.

(ADVERTENTIE)

Boze autokrakers
stichten brand
ZANDVOORT - Vermoedelijk

uit woede, omdat diefstal van
een auto niet lukte, hebben au-

tokrakers vorige week vrijdag

de wagen maar in de fik gesto-

ken. Het voertuig was eigendom
van een 38-jarige Zandvoorter,
het vuur werd om een uur 's

middags (op klaarlichte dag
dus) ontstoken op de Boulevard
Barnaart. Duidelijk was dat de
brandstichters eerst hadden ge-

poogd in de auto te komen. Ver-

moedelijk door zuurstofgebrek
bleef het brandje tot een mini-

mum beperkt.

Bioscoopprogrammering 19 t/m 25 juni
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H00K
DAGELIJKS OM
15.30, 18.45 en
21.30 uur
Kaarten:
tot 12 jaar ƒ 9,00
volwas-
senen ƒ 12,50

VRIJDAG
19 JUNI

ALLEEN
OM 24.00 uur!

Kaarten a
ƒ12,50 p.p.

DAGELIJKS OM 13.30 uur

BABAR
Kaarten: tot 12 jaar

Volwassenen
Nederlands gesproken.

ƒ 9,00

ƒ12,50

Vrijdag 19 juni

Engelstalige comedie
Aanvang 20.15 uur

Kaarten ƒ15,00 p.p.

nLUV'

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507/18686
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Als u'ns wistwatVan derVlugt in huis heeft!!!
Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw woonkomfort te verhogen!

Kom eens naar onze showroom aan

de Cornwallstraat in Umuiden. Of..

weru ni AS

ANTWOORDCOUPON 1

Stuurt umij meer informatie over (svp invullen)

O Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over

(svp Invullen)

O SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN

O HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU

KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)

D WERU AKF-SYSTEEM

D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
O WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
P VELUX CABRIO SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
O HORREN
O ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERUTEGLAS

INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWEREND GLAS
O HONREFLEKTERENO GLAS
D DAKKAPELLEN V

D SERRE'S

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Cornwallstraat 6 Umuiden 02550-30624 !
NAAM

S55ËÖ5

TELEFOON .

• «or entete en tfubh^^f^^

""""^rafstasM

REU

BERRy D£UR

SMHYDEW

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel

zenden aan Van der Vlugt, Antwoordnummer 314, 1970 VB Umuiden

RENE MEIJER
SPECIAALVLOEREN

KURK LAMINAAT PARKET NATUURSTEENTAPIJT

BESTAAT 3 JAAR

Dit vieren wij

3 weken lang!!

Bij aankoop van een:

KURK-, LAMINAAT-, PARKET-

GRINDVL0ER

krijgt u elke

~ _„ 10e m2

GRATIS
DE AANBIEDING GELDT VAN

6 t/m 27 JUNI 1992.

OPENINGSTIJDEN
Zaterdag 10.00-17.00 uur
Maandags gesloten

Dinsdag
t/m vrijdag 9.30-17.00 uur

Donderdag
koopavond 19.00-21.00 uur

KENNEMERLAAN 167, UMUIDEN.
TEL: 02550-36565

* Uitgezonderd speciale aanbiedingen en excl lijm, lak, ondervloer, ace en loonkosten

I STUDEREN OP
ïAïERDAGOCHTEND
viiisiiie

VISIE B.V.

Vermande - IVTO
Samenwerkend in

Educatie

De Zaterdagacademie

veMorgt (mondelinge)

cursussen op de jaterdag-

ochtend van 9 tot 12 uur.

Er wordt opgeleid voor

erkende diploma's en

certificaten.

Voor de examengerichte

opleidingen wordt examen-

garantie geboden. Verder

is er een telefonisch spreek-

uur \ oor problemen met
het hulswerk.

De cursussen «orden
gegeven in de plaatsen

Amsterdam, Arnhem,

Den Bosch, Den Haag,

Eindhoven, Leeuwarden,

Rotterdam, Utrecht.

Zaandam en Zwolle

en vangen aan vanaf

19 september.

ZATERDAGAC ADEMIE
Introductie PC-gebruik. Werken met MS-DOS
Tekstverwerken met WordPerfect

PD1 modules MG.1. MG.2. MG.3 en MD.1

AMB 1 modules HE.0 en HE. 1

Basiscursus public relations

Public relations. NGPR^A en NGPR-B
Praktijkdiploma maikcting

Marketing NIMA-A en NIMA-B
Manaaement-assistent(e)

Manaaenient middenkader I en 11

Losiisiiek management

Basiskennis boekhouden

Piaktijktliploma boekhouden

(ook deelcertificaten)

Moderne bedrijfsadministratie

(ook deelceitificaten)

Praknjkdiploma loonadministratie

Basisdiploma belastingrecht

Praktijkdiploma distributie

Toerisme/recreatie (SEPR 1 en SEPR II)

STUDIEGIDS

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93

dlu/mu

sti.iai

postcode/plaats

leleloon
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Rookovcrlast in on/c parkeer-

garage op de ()\ ertoom S57
De schade bleefgelukkig

beperkt In overleg met assuradeuren

gaat een groot deel \ an on/e kolleklie

\\ eg met gigantische k( irtingen

'1'ot maar liefst 70""

Zorg dat u er snel bij bent. dan

pakt u de beste koopies'

Meubelstad
Daarvind je het wel.

AMSTERDAM, OVERTOOM 557 TEL 020-6184733/6830551



Moet je fruit en

groente wassen

of schillen?

DAT JE GROENTE en fruit
moet wassen, wordt ieder
kind al vroeg bijgebracht.

Maar over de vraag of je het
beter kunt schillen heerst
soms verwarring. Krijgen we
bestrijdingsmiddelen met de
schil naar binnen? Of gaan
juist de vitamines met de schil
de vuilnisbak in? Het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding
geeft antwoord.

Ten eerste de aardappel. Die kun
je beter schillen voor je hem kookt.
Bij de aardappelteelt en opslag van
aardappelen worden allerlei midde-
len gebruikt om de consument een
zo gaaf mogelijke aardappel aan te

bieden. Deze middelen variëren van
grondontsmettingsmiddelen tot
kunstmest en van onkruidbestrij-
dingsmiddelen tot kiemremmers.
Daarnaast kunnen verontreinigin-
gen uit de grond op of in de aardap-
pel terecht komen. Deze meeste ver-
ontreinigingen bevinden op of in de
schil van de aardappel.

Je hoort wel eens vertellen dat vi-

tamines direct onder de schil zitten,

maar bij aardappelen zitten ze door
de hele knol heen en dat geldt ook
voor de eiwitten. Dun schillen is

daarom niet nodig, al is het wel eco-
nomisch. De vitamines, en met
name vitamine C, blijven het best
behouden bij het koken van aardap-
pelen. Bij stampen en pureren gaat
een groot deel van de vitamine C
verloren.

Verontreiniging
Het is niet direct noodzakelijk om

fruit te schillen. Goed wasssen
wordt wel aanbevolen. Fruit is door
vele handen gegaan en kan op de
weg van de boomgaard naar de fruit-

schaal op allerlei manieren veront-
reinigd zijn. Ook groente moet uiter-

aard goed gewassen worden. Dat de
belangrijkste voedingsstoffen met
de schil worden weggegooid, is ge-

lukkig nogal overdreven en in elk
geval geen reden om het schillen
achterwege te laten.

De kans dat op groente en fruit

nog bestrijdingsmiddelen tegen in-

secten en ziekten aanwezig zijn, is

klein. De tuinder of fruitteler moet
namelijk een bepaalde tijd wachten
tussen het moment van bespuiting
van het gewas en de oogst. In deze
tijd wordt het grootste deel van het
bestrijdingsmiddelen biologisch af-

gebroken of ze verdwijnen helemaal
door inwerking van licht, lucht, re-

gen en wind.

In de Residu-beschikking, een on-

derdeel van de Bestrijdingsmidde-
lenwet, is per fruit- en groentesoort
vastgelegd hoeveel van de toegesta-

ne middelen nog maximaal op het
produkt aanwezig mag zijn.

Daarbij wordt rekening gehouden
met goed landbouwkundig gebruik
van bestrijdingsmiddelen, dat wil
zeggen dat er niet meer van een mid-
del gespoten mag worden dan strikt

noodzakelijk is. De naleving van de
Residu-beschikking wordt gecontro-
leerd door de Rrjkskeuringsdienst
van Waren.

Bij citrusfruit, zoals sinaasappels
en citroenen, mag de schil behan-
deld worden met schimmelwerende
stoffen, zoals bifenyl. Mensen die ge-
regeld (meer dan een paar maal per
maand) citroen- of sinaalsappelschil
voor jam, marmelade, gebak en der-
gelijke gebruiken, kunnen beter ge-
bruik maken van onbespoten citrus-
fruit.

Tips
Wie zo veilig mogelijk wil eten,

kan met het volgende rekening hou-
den:
* Vanwege de verontreinigingen

aan de buitenkant moet men fruit en
groente wassen voor consumptie.
Mensen die het helemaal niet ver-

trouwen kunnen hun fruit ook nog
schillen.

* Hoewel in de alternatieve land-
en tuinbouw ook (bepaalde) bestrij-

dingsmiddelen worden gebruikt, be-

vatten alternatief geteelde produk-
ten meestal minder resten van be-

strijdingsmiddelen dan die uit de
gangbare land- en tuinbouw. Overi-
gens leveren produkten uit de gang-
bare land- en tuinbouw geen hoe-
veelheden die schadelijk zijn voor
de gezondheid.
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Recept

Recept voor twee personen: koude
kersensoep.
250 gram kersen, sinaasappelschil,
een eetlepel griesmeel, suiker, lange
vingers.

Kook de ontpitte kersen tien mi-
nuten in drie deciliter water met een
stuk gewassen sinaasappelschil.
Verwijder de schil en strooi één eet-

lepel griesmeel over de kersen.
Kook de kersen onder af en toe roe-
ren vijf minuten. Maak de soep op
smaak met wat suiker, laat de soep
afkoelen en geef er lange vingers bij.

Per portie: 630 kl' (150 kcal), 2 g
eiwit, 1 g vet, 34 g koolhydraten.

Menusuggestie: rollade met cham-
pignons, broccoli met gekookt ei,

aardappelen, koude kersensoep.

Voor vragen over voeding kunt u op werk-
dagen van twaalf en vier uur de Vocdlngstc-
Woon van het Voorlichtingsbureau voor de
\ocdlng raadplegen: 070-351 08 10.

'Wandelend en fietsend reis je pas echt'
DE MEESTE mensen nemen ge-

noegen met een geheel verzorgde
vakantie per vliegtuig naar een

hotel aan de Spaanse of Griekse kust.
Anderen zoeken liever het avontuur op.
Die volgen de Transsiberische spoor-
lijn tot diep achter in Rusland, trekken
met tent te voet door de woeste natuur
van Alaska of beklimmen de bergen
van Tibet. De winkel Pied a Terre, ge-
vestigd op Singel 393 in Amsterdam,
helpt deze reizigers op weg met een rijk

assortiment gedetailleerde kaarten en
gidsen over de meest onwaarschijnlij-
ke uithoeken van deze planeet.

door Peter Vcrkooijcn

Je vindt er boeken met titels als 'In De
Schaduw Van Saddam; reisverhalen uit Irak,
Koeweit en Koerdistan', 'Twintig Trips Door
Roemenië' en 'Colombia; A Travel Survival
Kif...

Bij de start in 1977 was Pied a Terre nog niet

zo mondiaal. Pied a Terre begon als wandel-
winkel en in de kern is het dat nog steeds.
Fokko Bos, eigenaar van Pied a Terre, legt uit

hoe de winkel zijn horizon steeds verder ver-

breedde: „Die uitbreiding is een natuurlijke
ontwikkeling geweest. De fanatieke wande-
laars van een paar jaar geleden maken nu
fietstochten of nemen de auto."

Buiten gebaande paden
„En we hoefden voor die andere kaarten en

gidsen geen nieuwe kanalen aan te boren,
want ze komen allemaal van dezelfde leveran-
ciers. Dat is vooral belangrijk voor Zuid-Ame-
rika, de Verenigde Staten, het Verre Oosten en
eigenlijk ook voor Afrika. Daar moet je echt al

goed in zitten, wil je die kaarten kunnen krij-

gen. Maar het is nog steeds goed te merken dat

• Fokko Bos: 'Er is een padennet van hier naar Boedapest'

wij uitgaan van het wandelen."
„Een wandelaar heeft de meest gedetailleer-

de kaarten nodig, zeker wanneer hij buiten de
gebaande paden wil gaan. De fietser heeft ge-

detailleerde informatie nodig over een veel
groter gebied, want fietsen is een effectieve
manier van voortbewegen. De filosoof Illich

heeft destijds bedacht dat fietsen de bezigheid
is die de minste energie kost voor de grootste
opbrengst."
„Als je met het vliegtuig reist, zie je niks.

Met de trein zie je al meer. Met de auto zie je
ook weer iets meer. Maar wandelend en fiet-

send ga je pas echt reizen. Je komt meer men-
sen tegen en ziet meer van het land. Het is

Foto Bram de Hollander

blijkbaar zo, dat hoe meer energie je erin

stopt, hoe meer je eruit haalt. Op dat specialis-

me baseren we onze winkel. Zo'n ANWB-serie
doen we pas sinds kort, omdat er zoveel vraag
naar is. Vroeger zeiden wij: 'Ga maar naar de
boekhandel'. Wij hoeven alleen dingen te doen
die de boekhandel niet verkoopt. Zo is de
benadering van de klanten ook. Ze komen
echt voor deze winkel, uit het hele land."

Op Lemen Voeten
Pied a Terre is goed bekend in het wandel-

wereldje rond lange afstandswandelaars- en
bergsportverenigingen, natuurverenigingen

als het Nivon en tijdschriften als ANWB's Op
Pad en Op Lemen Voeten, dat ruim twaalf jaar
geleden door mensen van Pied a Terre werd
opgericht. Oorspronkelijk was het doel van
Op Lemen Voeten, informatie over de winkel
en nieuwe boeken te geven. Het is uitgegroeid
tot een meer algemeen blad voor wandelaars
en wordt nu uitgegeven door een stichting Op
Lemen Voeten. Pied a Terre organiseert in

samenwerking met die stichting jaarlijks een
wandelinformatiemarkt.
Meteen als Pied a Terre open gaat - iedere

ochtend om elf uur behalve zondag - is het
druk. Het lijkt erop dat de meeste klanten hier

hun vakantieplannen komen invullen. Ze stel-

len gerichte vragen waarop het winkelperso-
neel meestal snel antwoord heeft. Dat ant-

woord staat altijd wel ergens op de volle boe-
kenplanken langs de wanden.
Fokko Bos: „Er is ruim honderdduizend

kilometer aan wandelpaden in Europa. Er is

een padennet van hier naar Nice, van hier naar
Boedapest. Het is niet altijd goed gemarkeerd,
maar in aanleg is het aanwezig. Van die hon-
derdduizend kilometer hebben wij kaarten en
beschrijvingen."
Met de nodige trots wijst Fokko Bos op de

planken die geheel gewijd zijn aan de Pel-

grimsroute naar Santiago de Compostela. Hij

waarschuwt wel meteen dat je daaruit met
conclusies over de aard van de winkel moet
trekken. Pied a Terre richt zich niet op reli-

gieus bevlogenen die de verworvenheden van
modern vervoer afwijzen.
„Nou, er was toch laatst dat vrouwtje met

zo'n hele grote rugzak...", herinnert Fokko
Bos' collega Piet Wessendorp zich. „Voor ons
is pelgrimage niet een doel op zich," verduide-
lijkt Fokko Bos. „Mensen vergeten dat eeu-
wen voorbij zijn gegaan. Ze vinden het een
romantisch idee om zoiets dan wel even te

doen, maar het is echt ontzettend ver weg. En
het is niet zo romantisch meer. Je hebt nu
verharde wegen en hotels. Kloosters vragen
tegenwoordig ook geld."

Ked.icue.idres ATV. Weekmedia,
postbus 21(14. 100U CC Amsteidam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)

Coöidinaue: Trudy Steenkamp
Vormgeving- Paul Busse

De leukste

hotelletjes
Onder het motto 'hotels die u

altijd zocht en nooit kon vinden'
is er nu een gids met 'de leukste
hotelletjes van Duitsland'. 370
werden uitgezocht om hun
charme en persoonlijke service.

Héél persoonlijk moet Land-
haus Walsrode in Niedersach-
sen zijn, waar Frau Wolf de gas-

ten 's avonds noodt 'zich te ver-

zamelen bij de open haard'. Het
Posthotel m Wirsberg kun je be-
ter mijden, want daar geven de
gedraaide steunberen de gasten
iets om naar te kijken 'als de
onevenwichtige bediening haar
dag niet heeft.' Aantrekkelijker
lijkt hotel Sassenhof in Baden-
Würtemberg, waar het ontbijt
'een verrukking' moet zijn, op-
gediend met veel charme en
klassieke muziek.

Uitgeverij Mingus, ƒ29,90, ISBN
90.6564.172.6.

Loodzware etappe wacht
wedstrijd- en toerfietsers
DE HEROÏSCHE klime-

tappes in de Tour de
France spreken tot de

verbeelding van iedere liefheb-
ber van wielrennen. Het lood-
zware duel met de eigen gren-
zen is niet langer voorbehou-
den aan de wielerprofs. Op 4
juli vindt in de Franse Alpen
La Marmotte plaats, een fiets-

festijn voor, weliswaar getrain-
de, fietsliefhebbers

door Oscar Borghardt

De etappe is honderdtachtig kilo-

meter lang en start in Bourg d'Oi-

sans. Daarna gaat het over vier cols:

de col de la Croix de Fer (2068 me-
ter), de col du Telegraph (1570), de
col du Galibier (2645) en de vermaar-
de L' Alpe d' Huez (1860), waar me-
nig etappe uit de Tour de France
eindigde en La Marmotte ook fi-

nisht. „Het is een loodzware wed-
strijd," vertelt de Amsterdamse wiel-

renveteraan André Stuyfersant (44),

die de wedstrijd vorig jaar voltooide.
Stuyfersant, die een loopbaan als

amateurrenner achter de rug heeft,

komt nog steeds uit bij de veteranen

en is verder een fanatieke triathleet.

„La Marmotte is de wedstrijd die de
meeste indruk op mij heeft ge-

maakt. Het is een enorm zware etap-
pe door een prachtige natuur. De
derde berg, de col du Galibier, is

voor velen het absolute breekpunt.
Je rijdt dan in de kou door een deso-
laat landschap met eeuwige sneeuw.
Na een lange afdaling begin je aan de
beklimming van L'Alpe d'Huez.
Deze helling ligt aan de zuidkant van
de berg. Je fietst dan in de branden-
de zon van een graad of achtender-
tig." „Je hebt het gevoel alsof ie-

mand met een mes in je lichaam
steekt," beschrijft Stuyfersant zijn

ervaringen 'berg-op'. „Het is echt af-

zien. Je moet doortrappen, want als

stil houdt, val je om. Doordat ikzelf

heb geklommen, is mijn respect
voor de profwielrenners alleen maar
toegenomen."
La Marmotte bestaat uit een wed-

strijd en een toertocht. „De wedstrij-
drijders gaan voor de prijzen, de
toerrijders moeten de tocht binnen
twaalf uur uitrijden. Ik ben van me-
ning dat een goed getrainde fietser

de toertocht kan voltooien."
Geïnteresseerden kunnen zich tot 20 juni

aanmelden bij Syndicat d'Initiative de
Bourg d'Oisans,- telefoonnummer 09-33-

76800325.

• 'Je moet doortrappen. Als je stil houdt, val je om'

ENKHUIZEN IS een van de
best bewaarde parels aan
de Zuiderzeekust. Het

stadje herbergt een overdaad
aan herinneringen uit het
verleden zonder dat de

bezoeker direct alle musea
moet bezoeken om daarvan te

genieten.

door Everhard Hebly

Eens, toen de Afsluitdijk nog niet
bestond, beheerste Enkhuizen de
toenmalige Zuiderzee en gold als

een wereldhaven die Amsterdam
overtrof. In de Gouden Eeuw kwam
Enkhuizen tot grote bloei en woon-
den er liefst veertigduizend mensen.
Zelfs de Verenigde Oostindische en
Westindische Compagnie vonden er
een thuishaven en de pakhuizen her-
inneren nog aan die tijd. Enkhuizen
was een stad met een hoofdletter.
Nu is het een stadje dat leeft van

het verleden dat zo goed bewaard is

gebleven. Want laten we wel zijn, het
centrum is meer dan bezienswaar-
dig. Natuurlijk kunt u blijven steken
in het vermaarde Zuiderzeemuseum
dat beschikt over een binnen- en bui-
tenmuseum. Het geeft een beeld van
hoe de Zuiderzeekust-bewoners leef-

den en werkten voordat de Zuider-
zee werd afgesloten. In het buiten-
museum ontmoet je TJrkers en 'Hen-
kuzers' uit vervlogen tijden in een
dorp dat honderddertig woningen
telt. Het binnenmuseum is geves-
tigd in de pakhuizen van de voorma-
lige Verenigde Oostindische en
Westindische Compagnie. Er zijn

tentoonstellingen te zien over wal-
visvaart, visserij, waterwerken en
verder natuurlijk tal van schepen.
De klederdracht is nu eens niet al-

leen om naar te kijken. Er mag ge-

past worden. U kunt er zonder moei-
te een paar uur doorbrengen.

Visafslag
Het Zuiderzeemuseum ligt in het

centrum van Enkhuizen dat in som-
mige opzichten al een museum op
zich is. Alles herinnert aan de tijd

dat Enkhuizen een vissersstad was.
De stad heeft nog altijd een visaf-

slag, die ook gebruikt wordt door
vissers uit andere Zuiderzeedorpen,

• De Oude
Haven in

Enkhuizen met
de Westerpoort
(Dromedaris)

;

Foto Bram de

Hollander

Enkhuizen heeft twee gezichten
maar het is er natuurlijk lang niet

meer zo druk als toen. De haven
wordt nu voornamelijk gebruikt
door de pleziervaart, maar is alles-

zins het bezichtigen waard.
In deze tijd van het jaar is Enkhui-

zen de grootste thuishaven voor tra-

ditionele zeilschepen, de zogenaam-
de 'bruine vloot'. Direct tegenover
het station liggen de zeilschepen van
Zeilvaart Enkhuizen afgemeerd, het
grootste verhuurbedrijf in Neder-
land van dergelijke schepen. De
meeste van de veertig schepen de-

den honderd jaar geleden nog dienst
als vracht- of vissersschip. Vanaf de
kade biedt de bedrijvigheid in deze
haven een indrukwekkend schouw-
spel.

De vlakbij gelegen Dromedaris
heet het beste symbool van de verga-

ne glorie te zijn. Deze Zuiderpoort,
zoals ze officieel heet, staat aan het
havenhoofd en was een van de toe-

gangspoorten tot Enkhuizen. De
twee ankers die aan de buitenmuur
hangen, herinneren aan de dag in

^ tt^N DAN NU het weerbe-
ri. richt van het KNMI.
~^-^ Morgen droog en zon-

nig met een middagtempera-
tuur van 30°C aan zee tot 32°C in
het binnenland.' Op de dagen
dat 'alle mussen van het dak
vallen' van de warmte, trekken
we massaal naar het strand of
ander open water voor verkoe-
ling. Daar waar het 's winters
altijd rustig is, is nu volle be-
drijvigheid. De Stichting Con-
sument en Veiligheid wijst op
de minder plezierige kant van
recreëren aan het water.

Het water wordt gekleurd door
het grote aantal surfers en zeilers,

kinderen spartelen er op los en ook
een dagje erop uit met een plezier-

jacht is met zomers weer natuurlijk
ideaal. Want Nederland is een water-
land zodat er voor elk wat wils is.

Maar het water brengt naast ple-

zier ook risico's met zich mee. Het
gebeurt regelmatig dat mensen on-
gewild in het water terecht komen.
Gelukkig loopt dit meestal goed af.

Maar toch verdrinken er nog zo'n
honderdvijftig a tweehonderd men-
sen in een jaar.

Hier is een aantal oorzaken voor
op te noemen. Het duidelijkste voor-
beeld is natuurlijk dat een kind lek-

ker bij het water aan het spelen is

terwijl het nog niet kan zwemmen.
Maar ook onderkoeling speelt een
rol. Zo zijn er natuurlijk nog een
aantal oorzaken te geven, maar wat
is er aan te doen?

Voorkomen
Veel ongevallen kunnen voorko-

men worden. Ten eerste is het be-
langrijk dat iedereen zo vroeg moge-
lijk leert zwemmen. Maar daarnaast
kunnen het aanwezig zijn van drijf-

en reddingsmiddelen ook veel ver-

drinkingsongevallen voorkomen.
Onder drijfmiddelen worden bij

voorbeeld reddingsvesten, zwem-
vesten en zwembandjes verstaan.

Veel ongevallen op het

water zijn te voorkomen
Terwijl reddingsmiddelen bij voor-
beeld auto-reservewielen, werplij-

nen en reddingsballen zijn. Maar
wat is nu een drijfmiddel en wat is

een reddingsmiddel?
Het woord zegt het eigenlijk al, als

u een drijfmiddel gebruikt, blijft u
als het ware op het water drijven.

Een belangrijk drijfmiddel is het
reddingsvest. Het valt met een soort
kraag om hoofd en nek van de dra-

ger en wordt met banden om het
bovenlijf vastgemaakt. Er zijn red-

dingsvesten die opblaasbaar zijn en
die niet-opblaasbaar zijn. Ze hebben
natuurlijk beide voor- en nadelen.

Zwemvest
Bent u bij voorbeeld een passagier
op een boot en hoeft u zich niet veel

te bewegen dan is het niet-opblaas-

bare reddingsvest aan te raden. Bij

het zeil- of kanovaren is echter het
opblaasbare reddingsvest meer ge-

schikt, omdat je je hierin nog goed
kunt bewegen.
Een ander veelgebruikt drijfmid-

del is het zwemvest. Dat is echter
niet geschikt als 'reddingsvest'.
Zwemvesten zorgen niet direct voor
voldoende drijfvermogen en zijn dus
geen alternatief voor een reddings-
vest. Ze worden echter wel gebruikt
door watersporters die het als 'drijf-

hulpje' willen gebruiken.

Bij het kopen van een drijf- of red-

dingsvest is het belangrijk om er op
te letten dat het goed past. Daar-
naast moet er gelet worden op het
drijfvermogen. En koop voor kinde-
ren een reddingsvest dat ze zelf

moeilijk los kunnen maken. Hier-

(ADVERTENTIE)

enz is géén auto ..

.

De kritische en goed gein-

formeerde relaties van

Van Reeuwijk weten wel

beter. Toch heeft deze
Rolf Benz de kwaliteiten

van het vermaarde voertuig

Informeert u maar eens bij

Van Reeuwi|k, ze weten er

alles van.

van^eeuwijk
Sniep 7, Tel. 020-69941 11,

Meubelboulevard Diemen. In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

mee kan veel gevaar voorkomen
worden. Daarnaast zijn er nog
zwembanden en -vleugels die ge-

bruikt worden als het kind nog niet

goed kan zwemmen. Maar let er wel
op: zwemvleugels zijn geen red-

dingsvesten. Als laatste drijfmiddel
zijn er drijf- en overlevingspakken.
Zij zorgen er o.a. voor dat je niet

onderkoeld raakt wanneer je in het
water terecht komt.

Redden
Naast de drijfmiddelen zijn er na-

tuurlijk ook de reddingsmiddelen.
Deze kunt u gebruiken wanneer u
iemand uit het water wilt halen. Het
is bij de meeste reddingsmiddelen
echter wel nodig dat de drenkeling
nog zelf mee kan werken. Een paar
voorbeelden van reddingsmiddelen:
Ten eerste is het reservewiel van

de auto een goed reddingsmiddel.
Waarschijnlijk heeft u hier nooit bij

stilgestaan, maar wanneer u een
lang touw aan het reservewiel doet,

kunt u de drenkeling zo naar de kant
trekken.
Een aantal andere eenvoudige red-

dingsmiddelen zijn de reddingsklos

en de Hansa-werplijn. Deze werpt u
naar de drenkeling toe zodat u hem
daarna naar de kant kunt trekken.

Het verschil is dat de Hansa-werp-
lijn langer is.

Aan boord van schepen zijn vaak
nog twee andere reddingsmiddelen
te vinden, namelijk de reddingsbal,

waarmee de drenkeling zich boven
water kan houden, en de reddings-

boei. Het voordeel van de reddings-
bal is datje er vaak verder mee kunt
gooien dan met een reddingsboei.
Wanneer u over de nodige drijf- en

reddingsmiddelen beschikt, gaat u
zelf veiliger het water op en kunt u
bovendien anderen helpen wanneer
zij zich in nood bevinden.

Wilt u nog meer informatie hebben, vraag
dan de gratis folder 'Drijf- en reddingsmidde-
len' aan door te bellen naar Stichting Consu-
ment en Veiligheid: 0(1-0220 220. of door een
kaartje te sturen zonder postzegel naar:
Stichting Consument en Veiligheid, ant-

woordnummer 17035. 1000 SL Amsterdam.

1537 dat Hertog Karel van Gelre een
vergeefse poging deed Enkhuizen in

te nemen. Op zijn vlucht gunde hij

zich geeneens tijd de ankers te lich-

ten. Hij kapte ze af. Later visten de
'Henkuzers' de ankers op. In de to-

ren bevindt zich nu onder andere
een restaurant waar u al vanaf half
tien terecht kunt.

Flessenscheepjes
Het nieuwste museum is het Fles-

senscheepjes Museum, op een steen-

worp afstand van de Dromedaris ge-

vestigd in het Spuihuisje. Het ma-
ken van scheepjes in flessen of lam-
pen was een monnikenwerk waar-
mee zeevarenden vroeger lange
perioden van windstilten overbrug-
den. Het museum bevat 's werelds
meest omvangrijke collectie. Er zijn

ongeveer vijfhonderd exemplaren te

zien.

Het aardige is dat Enkhuizen twee
gezichten heeft, dat van de visserij

en dat van de tuinbouw. Er is een
Vissersbuurt en een Boerenhoek. In
de laatste woonden en werkten de
boeren en tuinders, 'bouwers' ge-

noemd. Ze teelden aardappelen;
bloembollen en bloemkool. De Boe-
renhoek wordt gekenmerkt door
grachtjes, smalle bruggetjes, stolpen
en hooikappen. Ook hier weer goed
bewaarde gevels. Tegenwoordig flo-

reren de zaadbednjven. Vlak buiten
de stadspoorten treft u de proeftui-
nen waar bloemzaden getest wor-
den.
De overdaad aan historie is met

altijd geschikt voor kinderen. In de
Enkhuizen hebben ze daar wat op
gevonden: Sprookjeswonderland.
Het is gelegen in het recreatiegebied
Enkhuizer Zand en biedt heel veel
verrassingen, waaronder een super-
speeltuin, kabouterdorp en kinder-
boerderij. Een ander alternatief

voor het hele gezin is een bezoek per
stoomtram en boot aan de histori-

sche driehoek Hoorn-Medemblik-
Enkhuizen.
Enkhuizen is goed bereikbaar en

heeft veel te bieden. Misschien wel
iets teveel voor een dag.

In de serie steden in de buurt die zich
lenen voor een bezoek, is op deze pagina
eerder aandacht besteed aan Den Haag. Alk-
maar, Utrecht en Leiden.

,

Kruiswoordpuzzel

15
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CARMA

acurverl

Curver stool 'Carma'

(3 jaar garantie), wit,

5 standen, ruime zitting,

hoogglans.

Tafel 'Calla',

130xB5cm.

Raadhuisplein 15

te!. 02507-12838, Zandvoort
mixaiwinaiwa?

• • Vader
Dat idee van een nieuwe fiets is

zo gek nog niet

Zeker niet als 't zo'n lekker licht-

lopende Gazelle is.

Gazelle maakt fietsen leuker!
-

^^_
~ tbÜÏnlm

,M \7erjteege.w%£m
ZANDVOORT

Hahs«tr»»t31 Tel 02507 14499
FAX, «MT t«Mt

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

BLOEMEN
HOUDEN
OOK
VAN VADER ^mmüS/

• IJ

??6riCct
grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

Glazenwassehj

specialiteit

schoonmaak van

gebouwen
schoonmaak
van luxaflex

verhuur

tapijtreinigers

tel.

14764

14090

ig&K^sfeïiï
?

0-MW

• Wij gebruiken uitsluitend Kodak papier en
Kodak Chemie

• Het beeldmerk van KODAK EXPRESS KWALITEITSCONTROLESERVICE
geeft u de zekerheid dat het door ons als zelfstandig fotohandelaar toegepaste
foto-ontwikkelproces regelmatig wordt gecontroleerd door KODAK.

• Elk negatief wordt apart gecontroleerd

• Technisch mislukte opnamen worden niet berekend.

Formaten



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 18 JUNI 1992 '13

SPORT POINT

JUPITER
voor vader een

VRIJE TIJDSPAK

149,95 NU V W»"""
a«aHnmnH!

Raadhuisplein 15

tel. 02507-12838, ZANDVOORT

ÉÈk tjéa/dfew,
Groente en Fruit

3* Grote Krocht 25,
tel. 14404

21 juni

laatste dag

ASPERGES
(gratis geschild)

ZULLEN WIJ VADER EENS
VERWENNEN?

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel. 17093

ZOMERPLANTEN
Mest voor geraniums

en bloeiende

zomerplanten

Groot

assortiment
I

_ "„J

Speciale mengsel

voor het vullen van

plantenbakken

5,- p. zak

©DG 1991

Div. bloembakken
-Roodsteen -Plastic en

Grieks Aardewerk

Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

HOTEL AMARE
Hogeweg 70
2042 GJ Zandvoort

vraagt:

oproepkrachten ^ yj
Of

vakantiehulpen

voor div. hotelwerkzaamheden

aanm. gaarne op bovenstaand adres

WEER AAN DE SLAG
U weet dat u (weer) wilt werken, toch

blijkt een eerste stap moeilijk.

VROUW & WERK denkt met u mee.
Samen bekijken we uw mogelijkheden. Wij zijn er voor

advies en informatie over werk en opleiding.

Wij houden:
- inloopspreekuur (ma en do van 9.00-12.00 uur)

- adviesgesprekken (op afspraak)
- diverse oriëntatiecursussen

Meer informatie:

VROUW & WERK, Schagcheltraat 20, 2011 HX Haar-

lem. Telefoon: 023-328066 (ma t/m vr van 9.00-13.00

uur)

Wij hebben

„ALLES"
tegen lastige

vlooien.

^IBMBIHHIliï^

„DIER-PLEZIER"
' * Crolc Krocht 28 • 2042 LX Zandvourl • Tri: 02507.1 9345

,95

TER GELEGENHEID
VAN ONS JUBILEUM

SPEC. AANBIEDING
500 gram

kipfilet

Saksische
leverworst
.100 gram

'$ VREEBURG
> Haltestraat 54 - 02507-12451 •

Grote keuze in

BARBECUE-,
FONDUE/GOURMET

SCHOTEL
Oók zelf samen te stellen

* SALADE SCHOTELS
* KANT & KLAAR MAALTIJDEN O^
* VLUGKLAAR SPECIALITEITEN-*"*
* HARTIGE HAPJES a <
enz.

TOPSLAGERZANDVOORT

1

illlllll
iiiiilli

Voorkom verloren uren. Begin de werkdag produktief met PCT. Want PCT rijdt

's nachts en levert vóór de ochtend.
(

Bel voor informatie: 03402 - 59900

E X P R E S D I S T R I Et U T I E MET I N • N I G H T - S E R V I

"IPPCT

/f^M

Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad móet. Dat is tenminste mijn mening. Ik weet anders geen krant die zo indringend

over onze gemeente schrijft als die krant dat doet. Duidelijk en helder zonder flauwekul. M'n dochter die een paar straten verderop

woont, denkt er net zo over.

Om te bewijzen hoe goed die krant gelezen wordt... Mijn hond was laatst spoorloos en ten einde raad heb ik in de krant een

Micro-advertentie geplaatst. Geloof het of niet, maar op de dag van verschijning kreeg ik meteen een telefoontje en had ik m'n

hond terug. |V

*v

De redactie durft ook wat te zeggen als er iets in de gemeente speelt waar ze het niet mee eens is. En je

kunt merken dat ze door de heren ambtenaren serieus worden genomen. Nee, die krant kan voor mij niet stuk.

Vorige maand is er een nieuwe bezorger gekomen die mij op z'n eerste dag per ongeluk had overgeslagen. Ik meteen bellen

natuurlijk. Ze brachten 'm zo snel mogelijk. M'n boze bui was meteen over. Nu gaat het prima, elke week heb ik 'm in de bus

Een krant om naar uit te kijken.

Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die

schrijft over de plaats waar u woont.

bon A

\y

Tvr 'i'g"|-|-|-|f*1jj1{- c'ie krant moet ik hebben. Omdat ik^ <* *•*-!- Lil
-'•-'•J

JYj graag wil weten wat zich in mijn omge-

ving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,-.

Naam: (m/v)

.

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

Giro/Banknr.: _
(i.v.m. controle bezorging) WK

El/2

Daarna word ik abonnee en betaal per

kwartaal / 16,- halfjaar f 29,- ü jaar f 52,-

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische

betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:

020-668.13.00

Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoord-

nummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel

te plakken.

Zandvoorts f^
d Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!
/ >^

. , fis*

I
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Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

Woningruil

Te koop 1 omos Disco 2 jr.

oud, zga.n Vr pr. ƒ 800. Tel..

19040

• T.k kinderfietsje z.g.an

Piet Pelle (Gazelle) 12 inch

ƒ100 Tel- 02507-14372

900 RUILADRESSEN in

A'dam. GRATIS informatie bij

Het Oosten. 020-588.22 55

Gevr. in Zandvoort vrijstaan-

de woning- aangeb Peize

landelijk gelegen vrijstaand

huis, rand v/h dorp, 16 are, 12

km v Groningen. Tel 05908-

33213.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.

Tel 02507-16123.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

OEfl/c makelaars o.g. LgJ

Tel. 02507-12614 NVM
JL.UUCELMA

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
;; voor ƒ 250 en ƒ 500
':; MODEHUIS DESIREE
t- Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

Verloren en
gevonden

•.10 juni: verloren: zilver- en
goudkleurig horloge. Omge-
ving Wilhelmmaweg. Was een
cadeautje. Tel. 02507-18853.

* Gevonden: blauwe parkiet,

Wilhelmmaweg 60. Tel.

02507-13778.

•-Verloren: bruine honderiem

m ^koperen musketonsluiting,

bij Hannie Schaftschool. Zeer

gedupeerd, gaarne terug te

bezorgen. Tel 02507-13368.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr voor direct Huish. hulp

in Bentveld voor 2 halve of 1

hele dag p.w. Uren in overleg

Tel overdag 020-6977176 of

na 2000 uur 023-243069.

Huishoudelijke hulp gevraagd
1 ochtend per week Tel..

02507 16022 na 19.00 uur.

Gevr Hulp in de Huishouding.

Tel 17084.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Zoekt u een oppas voor in de
vakantie bel dan 02507-
17629

Divers personeel
gevraagd

THUISWERK
Overhemdenstnjken
worden (schoon) gebracht en
gehaald, / 2,50 p.st. Na 18.45

u.: 02507-19238.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Mooie licht eiken salontaf.

langw. 120/60 afgeronde hoe-

ken. ƒ50. Tel.- 17980.

* T.k.a. grote eiken tafel uit-

schuifbaar beiden kanten
"eettafel", massief eiken

koopje ƒ 300,-. Z'voort 16964

Computerapparatuur
en software

• Te koop prima Game boy
met spel- Tetns prijs- ƒ 150.

Tel.- 02507-16202.

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

Te koop
aangeboden
diversen

• Gevr. D.E. punten, koop of

ruilen 12 x Het Beste Boek.

Zilv. enz. Tel 17193.

VIDEOTHEEK

DOMBO

• Scateboard z.g.a.n. ƒ50.

Tel.- 02507-16262

• Te koop 2 eenpers onder-

schuifbedden incl. matras +
dekbed, ƒ 150. Tel.: 19352.

* Te ,koop compl beginset

Marklin ƒ 95 en enige wagons
02507-13781.

• Te koop gevr. wet suits,

XL. Tel.: 02507-16019.

Te koop industrie compressor
Atlas Copco 380 w bar. Tel.:

02507-19040.

ü oók?

fiïVÏDOTHEË^

SüHÜ
Corn; Slégèrsstiraat 0b

M 02507-12070

Oproepen
Mededelingen

• Bonnie Banjo Band zoekt

blaas-bas/tubaist. Info J. Mo-
lenaar 02507-15623.

Danny Koning, gefeliciteerd

met 1e verjaardag Prettige

dag allemaal. Oma Opa Ko-

ning.

• Fietsclubje 55+ vraagt nog
enige fietsers (geen presti-

ge), 's Avonds te bereiken.

16681.

Geslaagd Madeleine Koper
Gefeliciteerd met je MAVO di-

ploma. Ben trots op je Mama

• Grandioos Kanna
Gefeliciteerd

Nederlands Kampioen
Zijn reuze trots op onze zus

Paul en Peter

Ha Grote Zus gefeliciteerd

met je MAVO Diploma. Je
bent een kanjer Madeleme.
Je broer Remco.

• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres'' Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van

redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

• Het is niet te geloven,

maar Steef gaat Bettina mor-

gen eeuwige trouw beloven.

Van harte gefeliciteerd.

Marcel, Laura, Kinders.

• Het Jongerenkoor felici-

teert Heleen, Madeleme en
Berend met het behalen van
hun diploma!!

Hoera Hoera Hoera
Paul heeft z'n HAVO Diploma

Hartelijk Gefeliciteerd

Karina en Peter

Hoera Marcel is geslaagd.
Gefeliciteerd. Papa Mama
Linda Joyce.

• Hoera, morgen zijn Joke
en Hans 18 jaar met elkaar

getrouwd. Van harte gefelici-

teerd. Liefs. Chanssa, Ralph,

Martijn en Fiona.

* Jolanda Koning gefelici-

teerd met je 19e verjaardag.

Oma en Opa Koning

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon- 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

• T k 1 x Shakespeare Fiber-

glass antenne 1 x GPA-An-
tenne (27 MC) respectievelijk

ƒ 150 en ƒ 50, voor meer info:

27 MC. 02507-18829/12856

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26.

Tel 13529.

Te koop: snorfiets, model Cit-

ta, 2 seiz. gebruikt, nw.prijs

ƒ2199,-, als nieuw, nu ƒ990,-;

luxe vogelkooi, rijdbaar, ge-

schikt voor grote vogel, als

nieuw, nw.prijs ƒ380,-, thans

ƒ 100,-; veelz. zadel, merk Hu-

bertus, zwart leder, compl.

met beugels/riemen, nw.prijs

ƒ1250,-, als nieuw, ƒ350,-; le-

deren njlaarzen, maat 37,

ƒ 100; dressuurjasje, maat 50,

als nieuw ƒ 100,-; kruimeldief,

oplaadb., verstelb. handvat
ƒ25,-. Te bevr. 02507-12030.

• Te koop Zanussi koelkast

ƒ200, 2M> jr oud. Tel.

02507-12634.

• T.k.' 4 spelletjes voor de
Gameboy. Supermanoland,
Paberboy Alleyway en tennis.

Prijs ƒ250. 02507-16202.

• T.k. div. radiografische au-

to's + motor + snelheidsre-

gelaar v.a. ƒ 100.02507-17629

• T.k, draagbare Lastrafo +
kabels en verlengkabels 50
amp. 220/380 ƒ 300: 13868.

T.k. kokers met knopen div.

soorten 1.50 per koker Tel.:

02507-19040.

• T.k. tafelmodel koelkastje

m. vriesvak ƒ 100. Tel.:

02507-16019.

T.k. vitrage flat Lorentzstr. v.

4 kam. Na 6 u. 02507-15980.

• T.k.: witte box met 2 box-

kleden (stof en plastic, activi-

ty-centre, boxgym, fischer pri-

ce speelkleed en babyspeel-

goed ƒ 125). Tel.: 19827.

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

Schilder heeft tijd voor binnen

en buitenwerk. Vr. blijv. prijs.

Bel na 18.00 uur. 19800.

T.k.a wegens verhuiz., mu-
ziek comb. 2 boxen, div. kas-

ten, Oisterwijk stoelen electr.

orgel, kapt. div. kleingoed

t.e.a.b. Te bez. zat. tussen 10-

13.00 uur 's morgens, Franke
Brederodestr. 1 fl. 14. Tel.:

17463.

ZOEK DE MISLUKTE

MiCRO
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

E. T. Spaans - Uithoorn

C. P. Roberts - Amsterdam

J. v. Wettum - Amsterdam

L. Rademaker - Wilnis

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Meiden 37,5 cphm. 06-320

327.06 St. Frans/Grieks

326.19 Effe vlug!

325,54 Topsex 25+
326.63 Ordi/Grof

326.77 Ruige Sex

Meisjes 37,5 cphm
bel 06-320-

326.17 Straatmeid

327 47 Onschuldig

322.55 Vol v. boven
340.44 Les 35 + 18 jr

328 27 Lesbi

329.66 Sexlesjes

Meisjes willen wat bijverdie-

nen. Sexadressen.
06-320.330.60 (75cpm).

NATASJA doet het met 2

hete buurjongens van 18,

06-320 324.11 (75c/m)

Onderdanige jongens (18 jr)

bellen met strenge meesters.

S.M. voor 2 (direkt apart)

06-320.329.99 (75 cpm).

ONDEUGENDE huisvrouw-

tjes en schoolmeisjes (18

jaar) zoeken voor straks sex-

kontakt, vraag naar hun tel.nr.

Bel nu 06-9661 (75 c.p.m.).

Ondeugende Pascale doet

het op de tafel. Keukensex.
Bel 06-9602 (75 c p.m.),

PARTNERRUIL pnvélijn,

direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.

06-320.330.91. (75 c.p.m.).

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.

06-320.321.44 (75c/m).

Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogetpunt.
Bel 06-9662. (75 c.p m ).

Voor BI-SEX afspraakjes
bel 06-320.325 01 (75cpm).
Nu ook voor tno-sexi

Vrouwen 37,5 cphm. 06-

320 328.99 . .Rijpe Vette Vr.

320 327.70 ....Negerin 35+
320 329.30 Verpleegster
320 323.63 Rijpe Ordi
320.324.54 Rijp Chique

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-
vraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22 00 uur 02507-16141 of

023-400130.

Wie durft een stnpspel te spe-
len met CAROLIENTJE 06-

350.222.41 (50 c.p.m.).

Hoor WULPSE Loesje tekeer
gaan met die 18 jarige jon-
gens 06-320.324.44 (75c/m).

Telerotica!

Zapp sex . .

SM club . .

.
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Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedio t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorls Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krom Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
luitgave Noorderpersl en he' Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigenl.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó658Ó86. Fax 020-6656321.
Schnfleli|k; Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Algeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren-
Amstelveen, Gebouw Aemstelsh|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33,- Zandvoort, Gasthuisplein 12.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranlen en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-pri|s ƒ 5,91
mm-pri|s met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Alfa Romeo

33, 1.3 met. 1.7 IE, 16 V motor,

5-bak, alarm op afstand, 4 x

electr. ramen, sport uitl. +
spr.st. verl., cv., a.v. intr.

ƒ 14.950.

Centrum Auto's 020-6250096

• De advertentie-afdeling be-

houdt zich het recht voor ad-

vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige-

ren.

•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het

resultaat.

BMW

ASMOCO, Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39 bij Amstelstation

BMW 318 I E 36 '91 granietgrijs

BMW 520 I
'89 donkergroen metallic

BMW 520 I
'91 donkerrood metallic

BMW 850 I Aut. '91 groen metallic

BMW 750 1 Aut. '89 donkerblauw metallic

Inruil/leasing/financienng

Amsterdam tel. 020-6943093

H.H. hand., tegen inruilprijs: BX
16 RE, LPG, wit, 1-'89, ƒ 12.500,

BX 16 RE, LPG-o.b., wit, 9-'88.

ƒ9,950. BX 14 TE, LPG, juni'89,

ƒ11.500. BX 14 RE, LPG, 4-
'88,

ƒ9.950. BX 14 E, LPG, 4- '87,

ƒ7.250. BX 16 RE, LPG (lichte

besch.), 1 -'89, ƒ11.750.
Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam.
Tel.: 020-6627777/6627797.

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*
C.AX11TRE5drs5-88/10.750
C. AX 11 RE 9-87 ƒ 9.700

C. BX TGD Break4-89 ƒ 23.750

C. BX1.6RE 6-89 ƒ 19.900

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

C. BX Diesel

C. BX 1,9 TZI

Renault 5 SL
Fiat Uno Lido

5-80 ƒ27.500
2/91 ƒ29.500
6-88 ƒ11.750
2-89 ƒ 12.950

Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600

Rat Panda Jolly 6/88 ƒ 8.950

Peugeot 309 All. 2-87 ƒ 12.500

Peugeot 205 XS 2/88 ƒ 15.950

Peugeot 205 Acc.6/88 ƒ 13.750

Seat Malaga D 12/89 ƒ11.950
Subaru 1.6 DL 6/87 ƒ 7.950

Skoda Favoriet 1/91 ƒ 12.950

Renault 19 Cham.5/90 ƒ 18.900
3-12 maanden garantie

*Vraag onze voorwaarden
Vele financ. mogelijkheden

OTO-ICI CITROEN
Hogeweyselaan 21

WEESP
02940-16661

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties-

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

BMW 320, m. '82, wit, sprt.vlg.,

spoilers, div. ace, zien is ko-

pen, ƒ 3.450. 020-6105478.

T.k. van 1e eig. BMW 318i Tou-

nng, diam.zwart metall., zonw.
glas, cv., sept '90, ƒ37.500.

BMW 730i AUT., juni '88, kl.

zwart met., zonw. gl., el.

sch./kanteldak, ABS, ƒ 37.000.

BMW 2002 Targa Cabriolet

(Baur), bruin met., beige int.,

verk. i.z.g.st., juni 74, ƒ.18.500..

Berebeit, Amsteldijk 25,

A'dam, 020-6627777/6627797.

BMW 320 1, m. '85, sportvelgen,

verl. enz., Inruil mog., tel.

02990-37825

BMW 520 i, 4-drs„ 6 cil. 9-83

Autobedrijven RINKO
Curiestr. 10, Zandvoort.

Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424

T.k. BMW3167/82 145.000 km,

APK 4/93 dig. radio, schuifdak,

trekhaak, sport velgen, ƒ3200.
02979-87247.

- «De autorubriek •

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Pick-ups, typen full size en S10.

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.

Luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

Tevens importeur van STARCRAFT:
Amerikaanse vouwwagens, opzetcamperunits, en Fifth Weels

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.
Tel.: 020-6670121.

Citroen

Vanaf ƒ85 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

specialist in Zaanstad.
Garage Rene Spaan, tel.

075-281193/353788.

Wgns aansch. lease-auto t.k.

Citroen BX break, 65.000 km.,
i.z.g.s. ƒ 13.500. 02993-72442.

BXTRD '85, ƒ 5.750,-

BX 1.4 LPG '85, ƒ 4.500,-

Expocar Trading

020-6153933/6692610.

TREKHAAK incl. montage voor
uw Citroen BX, ƒ 325, incl. btw.

De Citroenspecialist

René Spaan, Visserspad 11

Krommenie, tel. 075-281193

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX 11 Spirit, 4/89 ...ƒ12.750
AX 11 TE, 12/90 ....ƒ14.000
AX 11 TE, 12/90 ....ƒ13.750
AX 11 TGE, 0/90 ....ƒ14.950
AX 11 E, 6/89 ƒ11.950
AX 11 TRE, 5/88 ....ƒ11.900
AX 14TRS, 9/91 ....ƒ19.500
AX 14 GT Chic, 3/91 ƒ21.750
AX Image 5d,0/90 ...ƒ15.400
AX Mistral, 0/90 ƒ13.750
BX 14 TE, 10/90 ....ƒ15.500
BX 14, 10/89 ƒ14.900
BX 16 RE, 5/89 ƒ16.500
BX 19 D, 8/89 ƒ14.900
BX 19TRD, 0/89 ....ƒ18.500
BX 19TRD, 1/88 ....ƒ14.750

BX 19 TZI LPG 10/90 ƒ 21.500

BX Turbo D, 0/89 ...ƒ21.750

BX 19 TZI, 10/90 ....ƒ21.500

BX Turbo Break, 0/89/23.950
ZX Reflex D, 2/92 ...ƒ27.500

Schade/taxatie. APK.
Reparatie van alle merken.
Verkoop nieuw en gebruikt

Citroen en Peugeot.

BOVAG-garanties.
100% financiering mogelijk.

DE WEER 29
ZAANDAM
075-350985

XM Diesel '90, ƒ 35.000. XM 20
AMB '90 ƒ24.500. CX 20 RE
'89, Ipg, ƒ 15.000. CX 22 TRS
'88, ƒ 14.950. BX Turbo Break D
'90, ƒ 27.500. BXRD Break '89,

ƒ16.500. BX RD Break '87,

ƒ12.500 BX TRD Turbo '90,

ƒ24.500. BXTZD '90, ƒ 19.500.

5x BX TRD '89, v.a. ƒ 14.500.

BX TRD '88, ƒ 12.500. BX TRD
'85, ƒ4.500. BXD '89, ƒ12.500.

BXD '88, ƒ8.500. BXD Service

'87,/7.500.BX19GTI, Ipg, ob,

'89, ƒ 18.500. BX 19 TRS '89,

Ipg, ƒ 15.500. BX 16 TZI, '90,

Ipg, ƒ 18.500. 5xBX 16 TRI, '89,

Ipg, v.a. ƒ 13.500. BX 19 GTl,

'87, ƒ11.500. BX 14 TGE, '90

ƒ14.900. BX 14 E, '88, ƒ9950,

BX 14 '89, Ipg, ƒ11.500. GSA
Break, '84, ƒ 2500. VISA Diesel,

'85, ƒ3500.
VISA GARAGE

Houtmankade 37 A'dam
tel. 020-6278410.

Daihatsu

Daihatsu Cuore, 5-drs, sunroof,

zwart metal. 7000 km, sep '91

Autobedrijven RINKO
Curiestr. 10, Zandvoort.

Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424

NIEROP-DAIHATSU b.a.:

Cuore TS aut. km. 28.000, '90.

Charade TS diesel, km.
120000, '88

Vancouverstraat 2-12, Amster-
dam-West, 020-6183951.

Fiat

Fiat Panda 45, b.j. '85, APK '93,

i.pr.st. ƒ3500.-. Tel.: 020-

6437150, te Amstelveen

Fiat Uno 60 S, '86, kl. rood,

i.z.g.st., nw. APK, ƒ5.950.
Tel. 02995-2450

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Ritmo 60 L. silver 1986, grijs

met., luxe uitv. bumpers en
spiegels in kleur ƒ5.950.-

Centrum Auto's 020-6250096

Tipo 1.4 i GL, '88,

ƒ11.950. Inruil mog.,

tel. 02990-37825

i.z.g.st.,

Ford



„ . , ILIPS 63 CM KTV
1 STEREO TELETEKST

Type 25GR5760: 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en

afstandbediening. Adv.'2075.-

1^1295.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

SONY CAMCORDER
F450; Topper 1 3 lux. 8x zoom,

Hi-Fi, autolocus, alstandbe-

diend, var. sluitertijd. '2550.-

mui***
SONY CAMCORDER
F375; Luxe. 8x zoom, lii-fi

autolocus. Adviesprijs '2220.

1245.
ES 63 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

S B«jvb
>b

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1579.
SONY CAMCORDER
F250; Kompakt, autofocus. In

kl. accessoires. Adv.'2220.

1279.

1145.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKSTm 885.-
37 CM AFSTANDBED.

37 CM KLEUREN-TV

365.-

TOPMERK CAMCORDER
E10: 8 mm systeem, 4 lux,

6 x zoom, HiFi stereo. '2799.-

mwB.
SONY CAMCORDER
TR45W; Handycam Hi-Fi,

6 x zoom, autofocus. '2220.-

1111469

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 ti mers , Hi-Fi stereo. ' 1 599.-m 949.-
HITACHI HI-FI VIDEO
VT570; VHS-HQ, stereo. 8 uur

longplay, 5 koppen. '1899.-

999.

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening. Adviesprijs'2550.-

EP 1799.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1379.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST_ 1349.-
SONY 55 CM KVM2131

|

SUPER TELETEKST_ 1099.-
SONY 48 CM KVM19
LUXE TELETEKSTm 979.-
SAMSUNG 55 CM 5312
STEREO TELETEKST

JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-m 1199.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-m 1199.-
PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1 894.-

1229.
SONY HI-FI VIDEO
SLV6 1 5; VHS-HQ, 4 koppen.

8uur, jog-shuttle,ab. "1990.-

1399.

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombina-

tie. Koelruimte op "oog-

hoogte". Adviesprijs'979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

_Z 779.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

Wm 879.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

949.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W1 200WDOJ ; Voorlader,

centrifugegang 1200trn/min.,

rvs trommel EN kuip. ••1399

949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. '1199.

_ 899.-
HOLL 1000 TOERENm 799.-
ZANUSSI WASAUTOM.

629.

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviesprijs'1 099.-

699.-
BAUKNECHT VW3PRW 799.

STUNT! 550 TOEREN

599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs.'799.-W 499.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-

pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs '848.-

BOSCH VW PS2100

829.-
MIELE VW G521

1399.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

209.-
SAMSUNG RE570

229.-
SHARP MAGNETRONm *****

i-V^HnToTvm-konWenW

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST. '1 549.-

WÊ 799 V»NDB|Mffileens ekstra

Der vindt, is dat

lootHik groot

\m O^.- BCC vo°r At-tSaWtebedWngaj;.Beter kan

ARISTONA VHS VIDEO asSOrtiment,
vrien ^ thuisbezorg p^iM

2SB01 .HQ.afstbed. Adv'1095. "'.^en nog ^̂ JlLwï 18^8110^^^^
569.-

ili
i J3

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviesprijs'2275.-

EP1498.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. *1 295.-m 699.-
PHILIPS VHS VIDEO
6290; Afstandbediend,

-
11 95.- I

bazÊr 539.'
STUNT! VHS HQ-VIDEOl
Inkl. afstandbediening!

^_449.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

»1398.-
BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

EP 1248.-
GRUNDIG 63 CM TXTW 1198.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! '1099„„,.„_„ .—9.-

HS VIDEO
fstandbed. '99!

669.

HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. '999

1078.
GRUNDIG 51 CM TXT

778.-

HITACHI VHS VIDEO —«"™™n
M730; HQ, 3 koppen. '1 299.

bïïftr 7?TF n " hj,,. ,

SONY VHS-HQ VIDEO prcpRIJ^
V21 0; afstandbediend. M 1 1 0.-

f

'

ARISTONA 51 CMm 698.-
BLAUPUNKT STUNT

\m 598.-
GRUNDIG P37-440

\m 498.-

659.
BLAUPUNKT VIDEO BfnCCPRl^
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen, |BkHtfWLT>IMlr

afstandbed. +leespen. '1445.'

mm 699.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, 4 koppen,

8uur, LCD-afstandbed. '1 695.-

Wm 849-"|j3E
IC VIDEO
;-HQ, 3 koppen,

leespen'1157.-

779.-

PANASONIC VIDEO mwr —-
NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen, PnfC PRjji^
afstandbed. +leespen '1157.- M-^*^W^—

J0ELTREFFERS!
PHILIPS MATCHLINE VIDEO
HI-FI STEREO * VHS-HQ *

VR702; Afstandbediend. *1795.-m
MMm

INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

Dïfw."
PHILIPS /WHIRLPOOLm 645.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260

liter inhoud. Adviesprijs'1199.-

SIEMENS KS2648

Mm 895.

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs *2199.-

SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs*1 878.-

1295.-

MOULINEX FM1115

299.-

!

n

WASÜROOGKOMBINATIE
PHILC0103RVS1000T
Tegen meerprijs wast en

droogt u in één machine:

^1395.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van

deze AEG/BCC stuntaanbie-

ding? Adviesprijs '1549.-m 1245.-
PHILIPS 800 TOEREN

895.-

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. '769.-

_ 349.-
MOULINEX KOMBI
GRILL + DRAAISPIT
24 liter, 850 Watt vermogen en

draaiplateau. Adviesprijs*989.-

Hfiffr 499."
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Adviesprijs*899.-m 499.
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron

+ hete-lucht oven + grill

n

n

t

h

\

H

ft

n

nïïw 599-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau.

699.-

BAUKNECHT WA6500

795.-
f-.
» w-

\

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering metformica bo-

venblad. Officiële garantie

265.
145 LTR. KOELKAST
Coolcraft 145 liter, 2-sterren.

345.
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

395.-
I ZANUSS1 140 LITER

455.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met

REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. '1495

899."
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviesprijs."1 375.-

999.-
1000 TOEREN RVS BLwm&-m 548.-

BOSCH KTF1540JM 555.-
|
PHILIPS 160 LITERm 525.-
ELECTROLUX
CAMPING COOLERm 225.-

BKOCHTE

^ASAUTOWATEN ;

: 5 JAAR-.:.

ETNA FORNUIS 14.00

598.
NDESIT G/E FORNUIS
K5406; Gas-elektro. '1049.-

mm 698."

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar

altijd een plaatsje voor te

I vinden is. Adviesprijs.*595.-

\m 368.-
NDESIT 120 LITER

\m 428.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.'665.-m 498.-
BOSCH VRIESKAST

|
Type GSD1311; Adv. '848.-

,_I 648.-
I
STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD50;Adviesprijs'649.-W 349.-
RVS REVERSEREND

499.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 OIV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed

grill-set. Adviesprijs*1425.-

niïw 898."
ATAG ELEKTRISCH
EFF225/234/275. Adv.' 1 445.

JAUKN./BOSCH/AEG

iSÊrv.a.Dïltl."
PHILIPS /WHIRLPOOL

ffl& 699."
CONDENSDROGERm 899.-
SIEMENS CONDENS

E1M299.-
MIELE DROGERm 1199.-
MERKCENTRIFUGEm 169.-

_ 1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs*1 735.-

^1398

4
4
4
4
4
4
4
4
4

i

I!

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-m 198.-

PELGRIM WASEMKAP
WA1 5; Adviesprijs *245.-

118.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERSIM DE RANDSTAP
HAARLEM BEVERWIJK

:l T f tl il.! <;W:T:Ttl [_(*!»

Uw aanvraag-folder ligt msm\m\wmm.

-»-SI IPFRS IN DE RANDSTAD '' SSSSE^iSB*
I zaterdag 9 tot 5 uur.KÓOPAVOND:

AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZÖETERWOUDE I 'Adviesprijs slechts referentie I Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uui

BADHOEVEDORP I LEIDSCHENDAM zoals aangegeven door officiële Wlaarssenbroek «rudag •....;•»-• 't« 9 uur

ji
"

I MAARSENBROEK importeur of fabrikant I overige filialen donderdag ...... .7 tot 9 uui

IlillVnit-Tll'
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ZFM wankelt door leegloop programmaraad
ZANDVOORT - Het lot van de

Zandvoortse lokale omroep, ZFM,
ligt in handen van de programma-
raad. Nadat drie leden uit de raad zijn
gestapt blijken ook andere program-
maraadsleden de steun aan de om-
roep op te willen zeggen. Het Com-
missariaat voor de Media zal dan een
onderzoek starten naar de gang van
zaken bij de omroep.

Eerder verlieten Eini Cappel, Theo Hil-

bers en Emmy van Vrijberghe de Coningh
gedesillusioneerd de programmaraad. Zij

vonden dat er niet meer met het bestuur te
praten viel na bemiddelingspogingen.

Een gang langs andere leden van de pro-
grammaraad laat zien dat meer leden hun
lidmaatschap van de programmaraad drei-

gen op te zeggen. Volgende week heeft het
bestuur van de Ondernemers Vereniging
Zandvoort een vergadering, waarop het lid-

maatschap van de programmaraad een van
de discussiepunten is. Het is niet ondenk-
baar dat de ondernemersvereniging ook be-
sluit uit de programmaraad te stappen.
Ook de strandpachtersvereniging laat bij

monde van Jaap Paap weten aan opstappen
te denken. „De programmaraad weet met
het bestuur geen raad. Ik vind dat ik er nu
nog niet uit kan stappen, omdat ik nog niet
voldoende informatie over de gang van za-

ken heb. Ik wil nog wel een keer naar de
programmaraad om de problemen aan te

horen, maar echt veel trek heb ik daar niet
meer in."

Vacature
Lidi Flapper van Nieuw Unicum denkt

nog niet aan het verlaten van de program-
maraad. „Wij hebben op dit moment een
vacature voor een programmaraadslid, om-
dat ik te weinig tijd heb om de vergaderin-
gen te bezoeken. Ik vind het op dit moment
nog geen tijd om uit die raad te stappen."
Simon Paagman van de Stichting Zand-

voort Promotie is geen lid van de program-
maraad, maar hij heeft onlangs toch een
brief geschreven aan het Commissariaat
voor de Media. „Ik kreeg de laatste tijd veel
klachten van Zandvoorters die mij over de

omroep aanspraken. Ze vinden dat de om-
roep geen goede promotie voor Zandvoort
is. Ik heb het commissariaat gevraagd wat
er aan te doen is."

De brief van Paagman en het opzeggen
van programmaraadsleden kan voor het
commissariaat aanleiding zijn om een on-
derzoek naar de omroep in te stellen. „We
kunnen de omroep om opheldering vragen
en onderzoeken hoe het staat met de repre-
sentativiteit. De gemeenteraad heeft daar
ook een stem in. Het onderzoek zou kunnen
leiden tot het intrekken van de zendvergun-
ning", aldus een woordvoerster van het
commissariaat. Zoals het er nu naar uitziet
zal de gemeenteraad zich niet positief over
de omroep uitlaten. Tijdens de komende
raadsvergadering zullen R. Sandbergen en

J. Methorst vragen stellen over de gang van
zaken rond de omroep.

Nieuwe omroep
De oud-programmamakers, waaronder

Sigrid Schopman en Rob Staats hebben
plannen klaar liggen voor een nieuwe om-
roep. Volgens Staats moet dat een omroep
zijn, die op een andere manier is opgezet dan
de huidige omroep. Er zal met een nieuwe
omroep minder uitgezonden worden, want
„anders verval je in het draaien van muziek
en dat is niet waar de Zandvoorters op wach-
ten", aldus Rob Staats. De weg voor een
nieuwe lokale omroep wordt vrijgemaakt
als de huidige omroep geen zendvergunning
meer krijgt.

GS wijzen de
bezwaren van
Bentvelders af
BENTVELD - Gedeputeerde

Staten (GS) van Noord-Hol-
land hebben de bezwaren van
bewoners tegen de bouw van
een appartementencomplex
aan de Bramenlaan verwor-

,

pen. GS vinden dat het bouw- Ontheffing
plan te weinig afwijkt, van wat
mogelijk is volgens het be-
stemminsplan, om het bouw-
plan af te wijzen.

omwonenden vrezen ook dat zich
gevaarlijke situaties gaan voordoen
met een toename van het verkeer.
GS delen die vrees niet en wijzen
ook deze bezwaren van de hand.

De omwonenden maken op een
aantal punten bezwaar. Ten eerste
vinden zij dat een appartementen-
complex, wat het ontwerp betreft,

niet past in een wijk met alleen maar
eensgezinswoningeh en villa's. GS
vinden dat niet zij, maar de wel-
standscommissie dat moet bepalen.
Daarnaast vinden de omwonen-

den dat een appartementencomplex
van deze omvang te veel overlast
geeft. „Er komt te veel verkeer. Er
moet met tien woningen al snel reke-
ning gehouden worden met twintig
auto's. De Bramenlaan is daar niet
op ingesteld", aldus een van de be-
zwaarmakers, mr. J. Verduijn. De

Een derde punt betreft het grond-
waterbeschermingsgebied 1. Het is

momenteel verboden om leidingen
te graven, parkeergelegenheden aan
te leggen en dieper dan 2,5 meter te
graven. Als de bouwer dat wel wil,

dan moet hij een ontheffing aanvra-
gen. In eerste instantie, in oktober
1991, hadden GS de ontheffing ge-

weigerd. Later, in januari kwamen
GS terug op dit besluit. De omwo-
nenden vermoeden dat dit te maken
heeft met het feit dat de bouwer,
Combibouw BV in Haarlem, ge-

dreigd heeft een schadeclaim in te
dienen, wegens vertraging van de
bouw. Voor het verlenen van een
ontheffing is een procedure gestart.

Vorige week woensdag is er een
hoorzitting geweest waar de omwo-
nenden hun bezwaren hebben kun-
nen uiten. Vervolg op pagina 3

Zandvoortse politie neemt

afscheid van korpschef

• Scheidend korpschef Menkhorst in zijn rieten stoel. R. Bruntink (achter de
Stoel) ÏS Zijn opvolger. Foto Bram Stijnen.

1

ZANDVOORT - „Een mooie
carrière eindigt in een nieuwe
stap in de politiewereld", zo
omschreef burgemeester Van
der Heijden het afscheid van
politiechef Henry Menkhorst
(44) vorige week donderdag.
Het voltallige korps deed zijn
commissaris uitgeleide.

H.J.A. Wietzema Menkhorst legde
de basis voor zijn politieloopbaan in
Rotterdam en Gouda. Elf jaar gele-
den kwam hij naar Zandvoort. „Een
humane chef met relativeringsver-
mogen en gevoel voor de positie en
werkverhouding van zijn medewer-
kers", zo omschreven zijn superieu-
ren destijds zijn karakter.
Zijn periode in de badplaats om-

schrijft menkhorst als de mooiste
tijd van zijn leven. De 'familieband'
met het korps inclusief de loyaliteit

en integriteit van de korpsleden

I Waterstanden |—I ———Mi

Datum
25 jun

26 jun

27 jun

28 jun

29 jun

30 jun

01 jul

02 jul

03 jul

Springtij 2 juli

HW
11.43

00.15
01.14
02.18
03.08
03.51

04.37
05.23
06.06

LW
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Wat is het toch fijn om
Opa en Oma te zijn

Toen hij geboren werd was het

huis te klein. Het is het mooiste wat

ons is overkomen,

want het is een kleinkind van

onze dromen.

Alles in klein . . . oren, ogen, neus en

mond en voor de rest is hij

helemaal gezond.

Hij is zeven pond en 53 cm groot . .

.

en zijn naam is

ANTHONY v.d. MOOT
19-6-1992

OPA EN OMA
v.d. MOOT

Bij deze bedanken wij U voor de belangstelling die wij

van U mochten ontvangen na het toch nog onverwach-

te overlijden van mijn vrouw, onze moeder, schoon-

moeder, groot- en overgrootmoeder, onze zuster,

schoonzuster en tante

Henriette Petronella Margaretha
Koning-Holtmann

Het heeft ons goed gedaan.

Uit aller naam:
H. Koning

Zandvoort, juni 1992

Wederom groot feest in

Huize Santhorst!

Onze zoon

Ruud de Droog
gaat dan eindelijk trouwen

met

José Laane
op vrijdag 26-6-'92

De huwelijksplechtigheid zal worden vol-

trokken op Het Gemeentehuis te Bloemen-
daal om 14.00 uur

De receptie vindt plaats op landgoed Groe-
nendaal te Heemstede.

Alle vrienden, kennissen en andere belang-

stellenden zijn dan van harte welkom.

Namens de
gelukkige ouders

Gerard en Adrie Schreurs

üT

^

Papa
je vindt het niet leuk

maar het is waar
morgen word je

30 jaar

Kusje Nicky

Ron
alvast gefeliciteerd

Morgen hoor je ook bij de ploeg

van de 30'ers.

Veel sterkte

Anja

ADVERTENTIES

?-
Zondctg 28 juni

GROOT TUINFEEST
> bij OME ABDUL.

Men gelieve zelf drank mee
te nemen.

VOOR HET SCHAPEVLEES
WORDT GEZORGD.

Jeannette
Gefeliciteerd

Je bent een kanjer!

Mams en Pap,

Tineke, Daniëlle, Neska,

Does en Minous

~h

J

emm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

1. De Schelp 141, huur ƒ 814,89 per maand (excl. stookkosten en water).

4-kamer maisonnette met C V.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-

minste bestaande uit 2 personen.

Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max ƒ5.100,- zijn

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien

van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het ge-

velkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscnteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

lis/mam

.023^315855
^ASSOCIATIE UrryAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tél.023-315855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers

van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

r
Huwelijk

Deze achertentiermmte van 80 mm breed en 50 mm
hooc kunt u gebruiken om een aankondiging te doen

\an bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden

De oplage \an het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt

5 150 exemplaren

U betaalt daarvoor slechts ƒ32,- excl 6^ BTW

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,

tel 02975-40041

Tropical

Night
soc.

DE MANEGE
Heeft a.s. za. av. weer een gran-
dioos feest tot 3.00 uur in de nacht

Programma:

20.00 uur onbeperkt Tropical

cocktails van het huis

21.00- Barbecue
24.00 uur op het terras

22.00 uur pianobar geopend met
Live Music

22.30 uur Canbbeanzaal geopend
met wegens groot succes
wederom het Zuid Ameri-
kaans Show en dans or-

kest (22 pers.)

Entree 25.- all in

Uitsl. ongeb. mensen
Corr. gekleed.

Info of reserveren
16023

GEEN ORANJE FEEST
Als troost

10 Mini bolletjes 3,50

Boterkoek 4,95

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865
*

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen

^n crem
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:

inschrijvingen

Uitvaartverzekering

NIVO-POLIS
• een Natura-

uitvaartoyèreènkomst

Vraag rustig vrijblijvend

P. Jd'HONT
U ITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.

tel. 02507-17244

Rosarïto

Jeans and casuals

Kerkplein 10, tel. 30719

Uitverkoop
Kinderkleding

20-30%
KORTING

Kinderjeans 10-14 jaar

Nu 59,-

„Nieuwe drogiste in Zandvoort"

LINDA:
Van harte gefeliciteerd met het behalen van

het vakdiploma drogist.

Namens je collega's:

Jacqueline, Brenda, Leonieke,

Sabine, Jacqueline, Gertie,

Angelique, Stéphanie, Mirande
Simone SR, Paul

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 30 juni 1992, 20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis

agenda ; o.m.
- wijziging art. A2 Algemeen Ambtenarenreglement
- machtiging college l.v.m. uitvoering Wet Openbaarheid van Bestuur
- meerjarenprogramma 1992-1998 Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie

Monumenten
- krediett.b.v. verkeersmaatregelen op Prinsesseweg t.b.v. Mariabasisschool
- krediet t.b.v. onderzoek waarde vent- en standplaatsvergunningen
- treffen voorzieningen huisvesting t.b.v. Oranje Nassauschool
- medewerking bij aanschaf meubilair t.b.v. Nicolaasschool.

Bij bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere Informatie overde agenda-
punten. Tijdensde vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschik-

baar.

Aangevraagde bouwvergunning
060B92 Zandvoortselaan 129 - oprichten garage

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-1 2.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad. Belangheb-
benden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar Indienen bij het
college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

25 juni 1992

Zeestraat 65:
Uitstekend onderhouden woning, nabij centrum en station.

Ind beg gr. vestibule, gang, ruime doorzonkamer met open
haard en plavuizenvloer, open keuken, badkamer met toilet en

douche, zonneterras aan voor- en achterzijde 1e et. entree,

hal, trap, 3 slaapk , waarvan 1 met open haard, balkon aan
noord- en zuidzijde, badk met douche en toilet Vrpr

ƒ 269 000,- k k Eventueel te koop inclusief souterrain, vr pr

ƒ 369 000,- kk

Stationsplein 13/11:
Luxe driekamerapp op de 4e et. van schitterend appartemen-
tencomplex op toplokatie Bouwjaar 1989 Garageplaats in in-

pandige parkeergarage Riant terras op het westen. Uitzicht

op zee Balkon op het oosten Uitzicht op duinen en dorp Ind.

entree, hal, toilet, luxe badkamer met ligbad, doucheruimte, 2e
toilet en wastafel, 2 slaapkamers, royale living, luxe open keu-

ken met inbouwapp , bijkeuken Berging op de begane grond

Beveiliging d m.v beeldmonitor. Serv k ƒ 287,-p m Vr pr

ƒ 369 000,- kk

OPEN HUIS
Zat 27 juni van 12 00-14 00 uur. In nieuwgebouwd apparte-

mentencomplex „Residentie Sterre der Zee" is nog een riant

vierkamerapp te koop Ind entree, hal, woonkamer, 3 slaap-

kamers, badk met douche, dub. wastafel en toilet, keuken met
inbouwapp ," toilet, 2e badk. met ligbad, dubbele wastafel en

toilet Groot terras op het zuiden Serv.k ƒ 352,- p m Koop-

som ƒ 495 000,- v o n Parkeerplaats in souterrain ƒ 20.000,-

von

Hogeweg 108:

Van

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944*/Fax 02507-17596

NIEUW IN ZANDVOORT
Monstercollectie tegen sterk

gereduceerde prijzen van

REPLAY, CHIPIE,

DIESEL, EL CHARR0

Gasthuisplein 3, Zandvoort
(naast circus Zandvoort),

tel. 16210

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

wkxV PéycJtoiociaal Modit- en Ófurt/eo*tJetyoeJt,

Veldu&Jt, PnotLioticUciU.

Wij zoeken

REPRESENTATIEVE, ENTHOUSIASTE

ENQUÊTEURS M/V
voor uitbreiding veldwerkzaamheden in de regio.

Heeft u doorzettingsvermogen, voldoet u aan het volgende:
- leeftijd 20-55 jaar
- opleiding (b.v. MBO, MEAO, HEAO e.d.)

- flexibele instelling

- op variabele tijden beschikbaar.

Dan bieden wij:

Aantrekkelijke bijverdiensten op zelf te bepalen tijden.

Uw reacties naar Postbus 404 2040 AK Zandvoort T.a.v. H. J. Planting

II Uil uitvaartverzorging

V^y kennemerland bv
"u-r^ Keesomstraat 61 , Zandvoort

Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

STUDEREN OP
ZATERDAGOCHTEND

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort- Tel. 17093

ZOMERPLANTEN
MEST voor geraniums en bloeiende

zomerplanten

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

5 5 p. zak

Div. bloembakken - Roodsteen -

Plastic en Grieks Aardewerk

Tuinaarde - Bemesting

Bestrijdingsmiddelen

SPECIALE
AANBIEDING

Super
gazonmest

voor 50 m2

van 11,-

Nu voor 9,75

VB SI © ZATEBDAGACADEMIE]
VISIE B.V.

Vermande -IVIO
Samenwerkend ia

Educatie

De Zaterdagacademie

verzorgt (mondelinge)

cursussen op de zaterdag-

ochtend van 9 tot 12 uur.

Er wordtopgeleid voor

erkende diploma's en

certificaten-

Voor de examengerichte

opleidingen wordt examen-

garantie geboden. Verder

is er een telefonisch spreek-

uur voor problemen met

het huiswerk.

De cursussen worden

gegeven ia de plaatsen

Amsterdam, Arnhem,
Den Bosch, Den Haag,
Eindhoven, Leeuwarden»
Rotterdam, Utrecht,
Zaandam en Zwolle

en vangen aan vanaf

19 september.

Introductie PC-gebruik, Werken met MS-DOS
Tekstverwerken met WordPerfect

PD1 modules MG.1, MG.2, MG.3 en MD.1

AMBI modules HE.0 en HE.1

Basiscursus public relations

Public relations, NGPR-A en NGPR-B

Praktijkdiploma marketing

Marketing NIMA-A en NIMA-B

Management-assistent(e)

Management middenkader I en II

Logistiek management

Basiskennis boekhouden

Praktijkdiploma boekhouden

(ook deelcertificaten)

Moderne bedrijfsadministratie

(ook deelcertificaten)

Praktijkdiploma loonadministratie

Basisdiploma belastingrecht

Praktijkdiploma distributie

Toetisme/recreatie (SEPR I en SEPR II)

>> -<« - ,*~ y~g^nr*TO. t£i>

.straat

!*^ ^V-* " v, <**•'¥&> postcode/plaats
|ï»«men~eiivelopfiwnder

J

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93

dhr/mw

aan
telefoon

^XATERD^C^Ö£I$EE^ Mijn interesse gaat uit naar
'

! antwQwd<»anim«r23^^ ^

04591
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Zandvoort Parking Watchers volledig betaald door het bedrijfsleven

'Vriendelijke gezichten' waken over auto's toeristen
ZANDVOORT - Zandvoort

heeft haar eigen promotie-
team. Nadat de badplaats een
slogan kreeg ('Zandvoort,
meer dan strand alleen'), fiet-

sen er nu bij mooi weer zes
flitsend aangeklede jongeren
over de boulevard, die toeris-

ten behoeden voor auto-inbra-
ken en informatie verstrekken.

Het promotieteam, de 'Zandvoort
Parking Watchers', is een direct ge-

volg van een werkconferentie, die in
maart in Zandvoort gehouden is. De
deelnemers aan de conferentie heb-
ben zich twee dagen gebogen over
oplossingen die de autocriminaliteit

j moeten terugdringen. Zandvoort
vervult daarmee een voorbeeldfunc-
tie voor de rest van het land. Het
instellen van een promotieteam, dat
naast het verschaffen van informa-
tie ook een toezichthoudende taak
heeft, was een van de maatregelen.
In mei is de politie een wervings-

actie gestart, waarop zo'n veertig
jongeren gereageerd hebben. Na de
opleiding en de selectie bleven er
twaalf Parking Watchers over, die
tijdens het pinksterweekend warm
gedraaid hebben. Afgelopen week-
end werden de Parking Watchers bij

de Italiedag op het circuit ingezet.

De watchers boekten al direct suc-
ces. Tijdens het pinksterweekend
werd geen enkele auto opengebro-
ken of gestolen. Alleen twee moto-
ren verdwenen. Dat kwam doordat
de tweewielers uit het zicht van de
Parking Watchers waren gepar-
keerd.
De Parking Watchers hebben ver-

schillende taken. Allereerst een pre-

ventieve taak. Door rond te rijden en
aanwezig te zijn op de parkeerterrei-
nen van Boulevard Barnaart denkt
de politie dat mogelijke autokrakers
afgeschrikt worden. Als de watchers
iets zien dat niet door de beugel kan,
schakelen zij de politie is. Door mid-
del van een portofoon staan ze con-
stant in verbinding met het politie-

bureau. Daarnaast heten de wat-
chers de toeristen welkom en wijzen
ze hen op de gevaren. Zo wijzen ze de
toeristen de weg naar de parkeer-
plaatsen en vertellen ze hen geen
bagage of kostbare spullen in de
auto te laten liggen.

Voor Martijn van den Berg en
Maaike Cappel was het contact met
andere mensen reden om te sollici-

teren naar de baan van Parking Wat-
cher. „Je komt in contact met ver-

schillende mensen en bovendien
kun je je talen oefenen. Vooral de
Duitse taal. Verder spreekt het fiet-

sen op een mountainbike ook wel
aan", aldus Martijn.

Studiebeurs
De Parking Watchers hebben ver-

schillende trainingen gehad. Maai-
ke: „Zo hebben we geleerd dat we
altijd vriendelijk moeten zijn, ook
als de mensen' vervelend doen. We
moeten ook het verkeer regelen als

er bijvoorbeeld een ongeluk is ge-

beurd. We weten overal iets van af.

Het belangrijkste is dat we de politie

waarschuwen als we bijvoorbeeld
zien dat een auto gestolen wordt. We
mogen niet zelf ingrijpen. Binnen-
kort krijgen we ook nog een EHBO-
-cursus."
De verdiensten, tien gulden netto

per uur, waren niet de hoofdreden

Weekenddiensten i
Weekend:
27/28 juni 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of -voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak.is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst

023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten ]
Weekend 27/28 juni 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van

\ Selms, vlootpredikant uit Haarlem,
met medewerking van jongerenkoor
'The Trumpets of the Lord'uit
Hoofddorp.

| Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Brink-
man, De Bilt.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d Meer,
Haarlem.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-

meviering
Zondag 10.30 uur: woord/commu-
nieviering, pastor Cl. van Polvhet.
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Diensten zondag 10.30 en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

Nieuw Unicum:
Zaterdag, 10.45 uur: ds. S. v.d. Meer,
NPB.
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H Burgerlijke stand @
Periode:
16 - 22 juni 1992
Gehuwd:
Burgert, Steef en: Van Dam, Elisa-

beth Maria.
Vreeken, Huibert Cornelis Johan-
nes en: Roest, Michelle Maria.
Geboren:
David, zoon van: Heidebrink, Peter
en van: Van den Nulft, Dirkje.

Lavinia, dochter van: Barban, Luigi
en: Zonneveld, Helena Maria.
Vigilante Victoria Grietje, dochter
van: Van Oostrum, Wilhelm Louis
Michiel en: Luitjes, Frédérique
Joanna.
Overleden:
Wiersma, Duco Johannes, oud 83
jaar.

Uw krant niet

ontvangen?
Bel vrijdag

17 166

• De Parking Watchers heten de toeristen hartelijk welkom in Zandvoort. De jongeren, die betaald worden door het bedrijfsleven, houden op de boulevard

een oogje in het zeil.

om te solliciteren. Martijn: „We wis-
ten helemaal niet wat we zouden
verdienen. Dat vertelden ze ons later

pas, omdat dat geen rol mocht spe-
len. De motivatie om te solliciteren

was, dat je het werk leuk moest vin-

den. Niet het geld. De meeste Par-
king Watchers zijn studenten, die
wel wat geld willen bijverdienen. We
werken zoveel dat de kinderbijslag
en de studiebeurs niet in gevaar ko-
men. Dat wordt precies voor ons uit-

gerekend, zodat we daar geen pro-
blemen mee krijgen."

De Parking Watchers werken
vooral op zomerse dagen en tijdens
evenementen. Ze opereren in groe-
pen van zes. Een groep 's morgens

en een groep 's middags, waardoor
de Parking Watchers zo'n vier uur
per dag werken. Het werkgebied is

Boulevard Barnaart. Ze zijn gesto-

ken in opzichtige kleding en ze rij-

den rond op mountainbikes. Met de
kleding hebben ze meer weg van
coureurs dan van leden van een pro-
motieteam. Het project is echter
uniek: de Parking Watchers worden
volledig gefinancierd door het be-

drijfsleven. De kleding, de fietsen, de
salarissen, de portofoons, de verze-
kering en zelfs het fietsslot zijn ter

beschikking gesteld door verschil-

lende firma's. Zo staat het circuit

Park Zandvoort bijvoorbeeld garant
voor de salarissen van de jongeren.

Er wordt geen cent politiegeld be-
steed aan het project.

Piojectleider Rini Cappel: „De
steun van het bedrijfsleven is onge-
looflijk. Een reclamebureau heeft
dit allemaal georganiseerd Bedrij-

ven bleken heel gewillig om mee te

doen aan dit project, dat zonder hun
bijdagen niet mogelijk was ge-

weest."
Vrijdag werden de maatregelen,

die de autocriminaliteit in Zand-
voort moeten terugdringen, in de
kantine van het Zandvoortse politie-

bureau gepresenteerd. Zo worden
verdachten met meer vrijgelaten,

maar vastgehouden tot de zitting.

Vanaf juli gaat er ook een nachtbus

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie

van deze krant. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bi] het redactiekantoor, Gasthuisplein 12,

telefoon 02507-18648.

Administratiekosten

EMM niet onredelijk
In de rubriek Oog en Oor van drie

weken geleden schetste Bram Stij-

nen zijn verontwaardiging over de
administratiekosten die EMM
vraagt voor het verrekenen van de
servicekosten. Soms moeten huur-
ders die een paar gulden terug zou-
den krijgen, in plaats daarvan beta-
len, omdat de kosten hoger zijn. De
Zandvoortse vereniging van huur-
ders vindt de kosten echter niet on-
redelijk.

In het Zandvoorts Nieuwsblad
verscheen een aantal weken geleden
een bericht dat woningbouwvereni-
ging Eendracht Maakt Macht
(EMM) huurders administratiekos-
ten laat betalen voor het verstrek-
ken van een overzicht servicekos-
ten. Daarbij werd gesuggereerd dat
deze kosten niet redelijk zijn.

Een huurder die zes gulden terug
zou krijgen blijkt dan nog vier gul-

den te moeten betalen in verband
met tien gulden administratiekos-
ten. Uit onderstaande blijkt dat dit

heel redelijk te noemen is.

In de huurprijzenwet woonruimte
staat een aantal regels met betrek-
king tot de servicekosten. Daarin
wordt ook gesproken over vergoe-
dingen mits deze redelijk te noemen
zijn (artikel 12). Wat redelijk is

wordt niet genoemd. Daarover is wel
uitgebreid geprocedeerd, zodat ju-

risprudentie inmiddels wel houvast
biedt.

EMM brengt al jarenlang admini-

Op basis van onderhandelingen
tussen de huurdersvereniging en
EMM zijn de kosten dus in driejaar
tijd met ruim 150 procent gedaald!
De kosten blijven ook ver onder het
maximum van vijfprocent, wat in de
jurisprudentie nog als redelijK

wordt aangemerkt.
Helaas geeft het niet op de afreke-

ning vermelden van de administra-
tiekostenbij de huurders veel ondui-
delijkheid. De afrekeningen van
1991 (èn 1990!) zijn door een compu-
tersysteem opgemaakt aan de hand
van o.a. de voorschotten uit de huur-
administratie. Daar de huurders
niet apart een voorschot administra-
tiekosten betalen, konden deze kos-
ten de afgelopen tweejaar niet direct

op de afrekening worden vermeld.
Op herhaald verzoek de afgelopen
jaren heeft EMM besloten om met
ingang van 1992 de administratie-
kosten als voorschot met de huur te

innen. Volgend jaar zal deze ondui-
delijkheid dus tot het verleden beho-
ren. Met betrekking tot deze veran-
dering hebben de huurders inmid-
dels van EMM bericht gehad. Overi-
gens worden deze administratiekos-
ten nu ook meegeteld bij het
vaststellen van individuele huursub-
sidie.

Huurders bij EMM zijn wat be-

treft de administratiekosten nog
niet zo slecht af.

stratiekosten in rekening bij huur- I—
| r)T"|HpT"J\7'Y,

"| 1
ders die met servicekosten te maken J--LW11LAC/J.IVX IJ
hebben. Zij ging daarmee niet buiten -i • JO
haar boekje. Wel waren deze kosten 2f6O10Q. 1

Zandvoortse Onaar de mening van de Zandvoortse
Vereniging van Huurders (ZVH)
veel te hoog. Zo betaalden de huur-
ders gemiddeld 27,50 gulden voor de
afrekening servicekosten en 32,50

gulden voor de afrekening stookkos-
ten (bij een collectieve stookinstai-

latie)

.

Sinds 1989 controleert de ZVH
jaarlijks de bij de huurders in reke-

ning gebrachte service- en stookkos-
ten aan de hand van de nota's van
toeleveringsbedrijven. Tijdens het
regulier overleg, dat tussenEMM en
ZVH wordt gevoerd, wordt regelma-
tig gesproken over deze kosten. Dus
ook over de administratiekosten!
Voor 1989 is de afspraak gemaakt,
dat een percentage van de kosten (5

procent, gemiddeld twintig gulden
voor de servicekosten en 25 gulden
voor de stookkosten) in rekening
zou worden gebracht, in overeen-
stemming met de jurisprudentie die

op dit punt bestaat. Vanaf 1990 wor-
den de administratiekosten bere-

kend naar het werkelijke aantal
uren, dat EMM bezig is met het op-

maken van de rekeningen, beant-
woorden van vragen, etc. Dit resul-

teerde in tien gulden voor de service-

kostenafrekening en vijftien gulden
voor de stookkostenafrekening.
Bovendien betalen de huurders

vanaf 1990 allemaal het zelfde be-

drag aan administratiekosten. Onge-
acht het bedrag wat aan service- of

stookkosten moet worden betaald.

Het werk blijft hetzelfde. De afreke-

ning moet worden opgesteld, ver-

werkt en verstuurd, bedragen moe-
ten worden geind of teruggestort,
vragen moeten worden beantwoord,
etc.

Het hondenpoep-probleem blijft

de gemoederen bezig houden. Me-
vrouw Schaft ageert tegen het feit

dat de boulevard tot verboden gebied
voor honden is verklaard.

Laatst was ik gezellig met een
hond aan het wandelen vanaf de
noord-boulevard richting dorp, zie

ik tot mijn grote verbazing dat de
boulevard tussen het Palace Hotel
en het casino tot hondenvrij gebied
is verklaard. De enige plek aan de
boulevard waar je nog zonder auto-

verkeer rustig kunt wandelen en één
van de meest favoriete wandelroutes
naar het dorp toe. Het gebied waar je

met de hond kunt wandelen in je

eigen buurt, wordt op deze manier
steeds beperkter. Ook op het strand
mogen de honden niet komen, zelfs

's avonds niet. Vroeger was dat van
15 mei tot 15 september, dit jaar
stonden de borden er op 8 april en
vorig jaar zelfs al begin maart. Be-
grijpt u er nog wat van?
En als je dan denkt dat door deze

beperkingen de hondenbelasting
wel omlaag zal gaan, dan heb je het
mis, want deze gaat dit jaar gewoon
weer omhoog. Iedere bezitter van
een hond verplichten een schepje bij

zich te dragen zal mijns inziens een
betere oplossing zijn dan gebieden
hondenvrij te verklaren. Want het
begint met een stukje boulevard,
maar waar eindigt het?
Als we allemaal de hopen van onze

eigen hond(en) opruimen dan kan
de hondenbelasting ook afgeschaft
worden en het hondenvrij verklaren
van gebieden achterwege blijven.

S. Schaft,
Zandvoort.

Foto Bram Stijnen

rijden van Zandvoort naar Amster-
dam. De politie hoopt daarmee het
aantal diefstallen van auto's terug te

dringen. Ook zal er in de toekomst
meer bijstand komen van de mare-
chaussee en wordt de samenwer-
king tussen de politie en de afdeling
Secunty van Gran Dorado uitge-

breid Verder presenteerde de poli-

tie een 'Infomercial', een spotje dat
zes keer per dag in alle Gran Dorado-
-parken in Nederland en Duitsland
te zien is op de televisie. In dit spotje
worden bezoekers erop gewezen
hun kostbare spullen uit de auto te

halen en de wagen goed af te sluiten.

Ook dit spotje is volledig door spon-
sors betaald.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Bentveld
Vervolg van voorpagina

Mr. J. Verduijn „Onder dat per-
ceel loopt de waterleidingbuis naar
Amsterdam Er bestaat bovendien
gevaar voor grondwatervervulling
Wij, de bewoners, begrijpen niet
waarom de gemeente deze plannen
doorzet. We snappen niet wat voor
belangen de gemeente daarbij heeft.

Waarom het nsisco nemen door af te

wijken van het bestemmingsplan'' Ik
zou er geen bezwaar tegen hebben
als er drie of vier woningen komen,
maar tien zijn er toch echt te veel,"

De procedure die moet leiden tot

een beslissing over wel of geen ont-
heffing moet nog voor het eind van
de maand afgerond worden Als
Combibouw BV toch toestemming
krijgt om te bouwen, stappen de om-
wonenden naar de Raad van State.

(ADVERTENTIE)
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Achter de schermen
Piet Drommel

'Ik ben geen arme drommel'

Piet Drommel voor 'zijn' Kerkstraat. „Mijn werk is mijn hobby", zegt hij over het runnen van zes zaken.

Foto Bram Slijnen

ZANDVOORT - Het geslacht
'Drommel' bestaat bijna twee
eeuwen in Zandvoort. De naam
verscheen in 1799 voor het
eerst in de Zandvoortse anna-
len. Piet Drommel is één van
de nazaten van de eerste
Drommel. De ondernemer, van
wie gezegd wordt dat hij de
Kerkstraat bezit, benadrukt
dat hij succes te danken heeft
aan zijn gezin. „Ik doe het met
mijn vrouw en met mijn jon-
gens", met wie hij ook zijn

dochter bedoelt.

heb ik op het strand gelopen, sigaren . risme in Zandvoort veranderde in

verkopen. Elke dag liep ik met een
bakje op mijn buik van Zandvoort
naar Bloemendaal en weer terug. Zo
heb ik ook mijn vrouw leren kennen.
Zij is een dochter van Antje 'Muis'

Hendriks, die een strandtent had,
nummer 26 Ik haalde daar elke dag
drinken en een reep chocola", aldus
Piet.

door Ivar Dobber

De eerste Drommel, Pieter, werd
in Zandvoort geboren op 17 januari
1799. Zijn moeder was Aaltje Zuyder-
duyn, een visloopster uit Katwijk.
De stamboom van de Drommels, die

daar begint, laat verder weten dat de
eerste Drommel visser, visloper, vis-

droger èn winkelier was De geschie-

denis lijkt zich daarmee te halen,

want de huidige generatie Drom-
mels bestaat ook uit winkeliers.

Er is nog een andere overeen-
komst. Piet Drommel, 57 jaar en ei-

genaar van zes zaken in de Kerk-
straat, heeft ook vele baantjes ge-

had, voordat hij kreeg wat hij nu
heeft. „Ik ben geboren in de Kerk-
straat, op nummer dertien. Mijn
moeder begon daar een lunchroom.
Mijn vader was als smid in loon-

dienst. In de crisisjaren moest mijn
moeder de zaak sluiten. Zij werd zet-

baas, filiaalhoudster, van een siga-

renwinkel. In de oorlog vertrokken
we naar Haarlem, waar mij n moeder
ook in een sigarenwinkel werkte."

Reep chocola
In de Haltestraat had Zandvoorter

Frans van Deursen een sigarenzaak.
Hij wilde dat Drommel die ging
pachten en zo geschiedde. De fami-

lie keerde weer terug in Zandvoort.
„Toen ik twaalf jaar was, hielp ik

mijn vader achter de toonbank Van
mijn veertiende tot mijn twintigste

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het

Zandvoorts Nieuwsblad op
zoek naar de 'mens' achter
bekende personen uit deze

gemeente.

Deze week een intervieuw
met Piet Drommel.

„In 1954 ben ik zelf een sigaien

zaak begonnen, in de Kerkstraat op
nummer 35. Ik kocht dat pand voor
vijftigduizend gulden en dat was
toen al heel veel geld. Veel Zand-
voorters dachten dat ik daar kapot
aan zou gaan. Maar ik werk nog
steeds, zeven dagen per week " In de
winters braken de rustige tijden aan
Toch moest er brood op de plank
komen, dus Piet deed wat anders
,,Ik hielp dan met 'opperen', het ver-

sjouwen van stenen. Dat heb ik twee
jaar gedaan, tot 1956."

Dagtoeïisme
Later kwam Piet Drommel in de

souvenirs terecht, mm o£ meer toe-

vallig. „Ik had in mijn etalage een
Delfts Blauw asbakje liggen Ik

kreeg daarover ruzie met de eige

naar van een souvenirwinkel Ik was
daar zo kwaad over dat ik zelf ook
souvenirs ben gaan verkopen Ik

ontdekte dat dat erg goed ging. Ik
heb daar goed aan verdiend " Drom-
mel bleef uitbreiden.

„Alles verandert. Het verblijfstoe-

dagtoensme Ik ontdekte toen dat

de modebranche ook goed liep. Ik
ben daar toen op overgeschakeld "

Inmiddels heeft Drommel drie

kledingzaken. IJssalon Pico Bello,

snackbar Big Mouse en Rony's ïjssa-

lon behoren ook tot het bezit van de
Drommels

„Ik heb altijd rugdekking door de
ene zaak goed te laten lopen en met
de andere te experimenteren Ik heb
nog nooit iets gehad dat geflopt is Ik
ben zeker geen arme drommel Ik
wijt dat aan mijn inzicht, maai het
komt ook doordat ik houd van ver
bouwen Er is moed voor nodig om
een gebouw oen bepaald aanzicht te

geven. De presentatie van een win
kei moet goed zijn. Als ik ergens ben,
ook voor vakantie, kijk ik altijd naai-

de bouw, naar de pui, om ideeën op
te doen " Drommel werkt dan ook
altijd „Ik heb geen hobby's Het
klinkt als een cliché, maar mijn
werk is mijn hobby Ik vind het

prachtig om te zien als een bedrijf

goed loopt."

Positivist

Drommel spieekt van een echt fa-

miliebedrijf. ,,Ik vind het heel be
langrijk dat we het met het hele ge
zm doen 's Morgens bespreken we
alles met elkaar Elke ochtend heb-

ben we vergadering " De twee zonen
werken in Usalon Pico Bello, de
dochter in Drommel Apart en me-
vrouw Drommel in Drommel Exclu-
sief

"

Piet Drommel is een positivist

„Het ondernemersklimaat in Zand-
voort is fantastisch Het structuur-
plan, dat is grandioos Zandvoort
moet weer m de lift, al was het alleen

maar vanwege de werkgelegenheid."
Drommel denkt graag mee, maar
daaruit blijkt zijn liefde voor de
Kerkstraat. „We bekijken een sei-

zoen over vijfjaar. Ieder jaar is weer
anders." Over zijn toekomstplannen
zegt hij „Als er een mooi punt is,'

dan koop ik het Maar alleen in de
Kerkstraat, want die straat is heilig

voor me."
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Justitie

'/.org voor de rechtsorde is de centrale taak van

Justitie. Daarom doet de samenleving een

beroep op Justitie om criminaliteit op te sporen

en te voorkomen. Vervolging, berechtingen het

ten uitvoer leggen van straffen sluiten hierbij

aan. Ook de ontwikkeling van rechtsnormen

behoort tol de zorg voor de rechtsorde. Justitie

zorgt er verder voor dat er in ons land recht kan

worden gesproken. Het vreemdelingenbeleid

en de organisatie van dejeugdbescherming

zijn eveneens kerntaken van Justitie.

Bij de behartiging van al deze taken gaat het

niet alleen om de kwaliteit van het beleid maar

ook om zorgvuldigheid en doeltreffendheid in

de uitvoering.

v/m 38 uur

Ministerie van Justitie

Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker

Penitentiaire Inrichtingen 'Over Amstel' Amsterdam
Binnen dit complex van inrichtingen ontstaan op zeer korte termijn meerdere vacatures'in

verband met uitbreiding van de cellencapaciteit. Taken U doet als Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker in de eerste plaats beveiligingswerk, zoals het voorkomen van ontvluchtingen. Maar er is meer.

Gedetineerden zijn mensen in een moeilijke situatie, die het recht hebben straks weer normaal in de samenleving te worden opgenomen. Daarom bent u ook bezig met gedetineerden in vormings-, sport- en

ontspanningsactiviteiten. Het is een baan die niet altijd even gemakkelijk is, maar die wel veel voldoening kan geven. En u krijgt er een gedegen opleiding voor. In diensttijd. FunCtie-dSen Een leeftijd van

minimaal 24 en maximaal 50 jaar; tenminste een opleiding op MAVO-niveau, dan wel een gelijkwaardig werk- en denkniveau; een MBO-IW opleiding of studerend hiervoor, dan wel een hiermee gelijkgesteld diploma

wordt op prijs gesteld, c.q. de bereidheid tot het volgen van interne vakopleidingen. Salaris Bij aanvang van uw opleiding begint u direct te verdienen; van 24-31 jaar minimaal f 2446,- bruto per maand; van

31-36 jaar minimaal f 2571 ,- bruto per maand; vanaf 36 jaar minimaal f 2737,- bruto per maand. Op grond van [eventueel elders opgedane] relevante werkervaring kan dit aanvangssalaris worden verhoogd. Na de

opleiding kunt u na enige jaren een salaris van f 3270,- bruto per maand bereiken met een uitloop op grond van diensttijd tot f 3444.- bruto per maand. Bevordering is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Deze bruto-salarissen zijn exclusief 8% vakantietoeslag en een toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten. Standplaats Amsterdam. VOOrkeUJTSgroepen Justitie draagt bij aan het

vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden. Daarom worden zij uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bijzonderheden U dient bereid te zijnln

Amsterdam of omgeving te [gaan] wonen en te werken in onregelmatige diensten. Een medisch en antecedentenonderzoek en eventueel een psychologisch onderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. ; -:

Op zaterdag 1 8 juli 1 992 zal een informatiedag plaatsvinden waarvoor u eventueel na ontvangst van uw sollicitatiebrief zal worden uitgenodigd. Inlichtingen Meer inlichtingen over de functie worden verstrekt

tijdens kantooruren door de heer J. A. A. Bührs te bereiken op telefoonnummer 020 561 1 1 22, toestel 2235. SolliCÏtatiewijze Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen, onder vermelding van

vacaturenummer 2 049 4006 richten aan: de Penitentiaire Inrichtingen 'Over Amstel' t.a.v. de heer L. H. Beugels, Postbus 41901, 1009 CE Amsterdam. Justitie: hetjuiste gewicht in de SChttal

MÊ

B

BETAALT U

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PRODUCT

Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ 1 .92

Diesel ƒ 1 .06

SERVICESTATIONrag
(bij Palace Hotel)

Te koop:

Noten
Salonkast ƒ 500,-

Seniorenbed met
elektr. toebeh. ƒ400,-
2-zitsbank +
fauteuil ƒ 300,-

Harptafel ƒ 1 50,-

TV-kast ƒ 50,-

Tel. 12507.

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

ï WESTGAARDE
CENTRUM VOOR BEGRAVEN EN CREMEREN

Via onderstaande invulstrook kunt u de

nieuwe folder van Westgaarde aanvragen.

In de folder vindt u uitgebreide informatie

over de diensten die Westgaarde kan ver-

lenen bij een begrafenis of crematie. Ook
treft u informatie aan over de verschillende

soorten grafvakken en graven en over de

vele mogelijke asbestemmingen, zoals het

verstrooien van de as op Westgaarde of

op zee, het plaatsen van de as in een

urnennis/graf of het mee naar huis nemen

van de as.

Invulstrook aanvraag folder Westgaarde

Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

U kunt deze strook ongefrankeerd verzenden aan het

Stadsdeel Osdorp, t.a.v. Westgaarde,

Antwoordnummer 46005, 1 060 VB Amsterdam.

U kunt de folder ook telefonisch aanvragen bij

Westgaarde, tel. 020 - 6195680.

Hij/zij zocht
Administratief personeel m/v
Wij zoeken met spoed datatypisten, telefonisten/

receptionisten, administratief medewerkers, secretaressen,

directiesecretaressen en boekhoudkundig medewerkers. Zowel
full-time, als part-time zijn er volop mogelijkheden.

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,

Heemstede, Binnenweg 49.

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,

vakantie en sociale verzekeringen geregeld.

Ik vond
-»r randstad uitzendbureau

<F
v
tfvM

*̂%
*

ÖJe (jutte, jCoine

Voor gewoon, riant tafelen

met mooi weer kan dit ook op ons terras.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
Maandag gesloten.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

ZOMERÖPRUIIVIING

MINI CLUB !

VANAF
VANDAAG

2 HALEN
1 BETALEN!

mini
club

Mini Club Kindermode
Buurewegl-3

2042 HH Zandvoort
Telefoon 02507-16580

[ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

In verband met uitbreiding van de aktiviteiten zoeken wij voor de vestiging Aalsmeer:

Ervaren en aankomend monteurs,
servicemonteurs transportkoeling

Grenco Transportkoeling

B. V. is de grootste onder-

neming in Nederland op het

gebied van transportkoeling

met 6 regionale vestigingen

waarvan Rotterdam de

hoofdvestiging is.

Al meer dan 25 jaar impor-

teert, verkoopt, onderhoudt

en repareert Grenco met

succes Thermo King trans-
*

portkoel- en vriesunits.

De werkzaamheden van een

monteur bestaan uit het

installeren, kontroleren en

repareren van Thermo King

transportkoel- en vriesunits,

als ook het opsporen en op-

heffen van storingen op het

gebied van motor-, koel- en

elektrotechniek.

Voor deze funktie zoeken
wij MTS-ers, LTS-ers en
VAM-automonteurs met
initiatief en een goede
servicegerichtheid.

Voor informatie over boven-

staande funktie kunt u tele-

fonisch kontakt opnemen
met de heer L. Dijkstra, chef

werkplaats, tel: 02977-23660.

Wanneer u zich een positie

in een sterk en groeiend

marktsegment wilt ontwikke-

len, zendt dan uw brief met
alle relevante gegevens vóór

10 juli aan de afdeling

Personeelszaken van

Grenco B.V.,

t.n.v. dhr H.M.P. Simons,

Postbus 205,

5201 AE 's Hertogenbosch.

PRIJSKNALLER

25 lessen incl.

examenaanvraag

ƒ 1295,-

Autorijschool

Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70

Tel. 02507-12071

* geldig t/m 15-8-'92

OOK JIJ HAALT BIJ ONS JE
MAVO DIPLOMA. WEDDEN?

» Geen huiswerk • Individueel lesrooster

» Zelfstandig studeren en werken e Extra

begeleiding • Kleinschaligheid

Ivo Coneóe/^K^ferdöro.

Ivo College Amsterdam, individualiserend voort-

gezet onderwijs voor (basisvorming en) mavo.

Belangstelling? Kom naar onze mavo voor een

vrijblijvende kennismaking. Bel Ivo College

Amsterdam: mevr. A. A. Bos of dhr. P. Buijsman:

020 - 665 60 19. Kraaipanstraat 58-60,

1091 PM Amsterdam.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodesfraaf 60
Werkplaats Schelpenplein

Zandvoorts Nieuwsblad

LotitiLvamyoyAüiAfaa^^

Fa. P. Kleijn Kerkstraat 12, Zandvoort
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'•Liefhebbers van oude Italiaanse auto's konden dit weekend hun hart ophalen op het circuit, onder andere met de 'Fiatjes 500' race.
Foto Bram Stijnen

Watertanden bij Italiaanse autootjes
ZANDVOORT - Zo'n twaalf-
duizend toeschouwers ver-
gaapten zich dit weekend aan
schitterende Italiaanse bolides
en tal van andere - merendeels
oude - auto's uit dit land. Daar-
onder enkele tientallen sport-
wagens èn een aantal Fiatjes
500, tegenwoordig een geliefd
object voor 'verzamelaars'.
Voor liefhebbers van Italiaan-
se auto's werd het een onverge-
telijk evenement. Een primeur
van deze dag was de presenta-
tie van een nieuw Fiat 500 mo-
del.

Het succes van de Italia dag vorig
jaar op het Zandvoortse Circuit
Park werd minstens gevenaard. Het

i
neusje van de zalm was naar de
Zandvoortse racepiste gekomen om
'deel te nemen aan races of de show
•van werkelijk schitterende Italiaan-

se vierwielers. Hoogtepunt vormden
ongetwijfeld de veertig moderne
Ferrari's van het bouwjaar 1974 tot

1992.

Ferrari-race
Coureur David Hart reed met een

van deze wagens een rondetijd van n
minuut en twaalf seconden, tijdens

de Ferrari Maranello Chalenge race.

Daarmee was hij ruim twee secon-
den per ronde sneller dan zijn naas-
te concurrent Prits Kroymans.
• -De voorsprong die Hart vanaf de

ij
start nam, bouwde hij uit naar ruim

1 twaalf seconden. De strijd om de
tweede en derde plaats was enerver-
ender. Dick Waaijenberg drong

|{ sterk aan, maar Kroymans hield de
tweede plaats, met miniem verschil,

vast. In de Squadra Bianca klasse
werd een felle strijd geleverd, de uit-

eindelijke winnaar, Willem van der
Hoek-Ostende met een Alfa Giulia
Super, moest tal van aanvallen af-

slaan.
Erik Leerdam, in een Alfa Romeo

Super maakte het hem vijftien ron-
den lang zeer lastig, maar was net
niet slim genoeg. Jan Berfelo, met

een Velp-Alfa Giulia Super, vocht
eveneens verbeten om de winst
maar eindigde - achter Leerdam - op
de derde plaats.

Historie
In de Italian Historie race legden

Nico Koel en Pieter Bool elkaar het
vuur na aan de schenen. Dit duo,

beide rijdend in een Ferrari Daytona
Comp, gaf elkaar de gehele race nau-
welijks iets toe. Uiteindelijk wist
Koel met een lichte voorsprong, van
drie seconden, te winnen.

Edward Braun, in een Ferrari 330
GTC kon het tweetal geen partij ge-
ven, maar eindigde toch op een
fraaie derde plaats.

Fraaie toernooizege voor
A junioren Clicks/TZB
ZANDVOORT - In navolging

van de dames en de aspiranten
wonnen op hun beurt ook de A
pupillen van Clicks/TZB een
softbaltoernooi. Het B-team
kwam eveneens goed voor de
dag door in hun poule een
tweede plaats te bemachtigen.

De jonge Zandvoorters van
Clicks/TZB A gingen in de allereer-

ste slagbeurt van het toernooi, tegen
Thamen uit Uithoorn, direct al

voortvarend van start. Na tien slag-

mensen stond Clicks/TZB met ze-

ven punten voor, mede door goede
honkslagen en goed honklopen van
Dennis Greeff en Yoni Halderman.
De beginnende pitcher Manon Zijl-

stra kwam wat moeilijk uit de start-

blokken, mede door de afwezigheid
van haar vaste catcher. Die werd
overigens uitstekend vervangen
door Michel Roseleur.

• De sterke Zandvoortse pupillen van Clicks/TZB.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

] r.

Bioscoopprogrammering van 26 juni t/m 02 juli 1992

FREEJACK

Alex Furlong stierf vandaag.
Achttien jaar later

rent hij voor zijn leven.

FREEJMCH
mss.mmmuixmicmkm
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DAGELIJKS OM
15.30, 18.45 en 21.30 uur

Kaarten:
tot 12 jaar

volwassenen
ƒ 9,00
ƒ12,50

ALLE LEEFTIJDEN

DAGELIJKS OM 13.30 uur

BABAR
Kaarten: tot 12 jaar ƒ 9,00
Volwassenen ƒ12,50

Nederlands gesproken.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hambur-
ger, Franse Frites en Frisdrank) bij Mc.Donalds, minimaal 6
personen, voor maar ƒ 12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 1 8686 of bij Mc-
Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

Door een goede actie van de pit-

cher, de cather en de derde honk-
vrouw Denise Scheffer werd de eer-

ste nul gemaakt. Dit was het sein
voor de Zandvoortse pitcher om
door te stomen. Nadat Thamen nog
tweemaal had gescoord werden de
volgende slagmensen snel uitge-

maakt. In de tweede inning slaagde
Clicks/TZB erin twee punten te sco-

ren. Thamen kon in de gelijkmaken-
de slagbeurt geen indruk maken op
het Zandvoortse team. Goede acties

van Mike de Waal en Nils Noltee
zorgden er voor dat de eindstand op
9-4 werd bepaald.
De tweede wedstrijd stond in het

teken van de sportieve wraak op
Schiedam. Dit team had Clicks/TZB
twee weken geleden op een toernooi
in Schiedam, van een finaleplaats
afgehouden. Het werd een pitchers-
-duel, dat niet zou misstaan bij de
junioren. Bij Clicks/TZB leidde Dus-
tin Visser samen met Menno Ovaa
de verdediging.
In de eerste inning waren beide

partijen aan elkaar gewaagd. Met
een 0-1 voorsprong begon Schiedam
aan de tweede inning. Hierin kregen
de Zandvoorters wat meer grip op
het snelle pitchen van de Schiedam-
mers. Dustin Visser sloeg een honk-
slag en door enkele veldfouten van
de tegenpartij sloot Clicks/TZB de
inning af met een 3-1 voorsprong.
Aangezien mid-fielder Ralph Wev-
ers zijn outfielders goed leidde en
Mike de Waal zijn ploeg door een
mooie vangbal aan de derde nul
hielp, zegevierden de Zandvoorters

met 3-1.

In de derde wedstrijd werd weder-
om tegen Thamen gespeeld. De
Zandvoorters kwamen door een sco-

re van Ralph Weyers op een 1-0 voor-
sprong. De verdediging van
Clicks/TZB was goed gesloten en
hield voorlopig de nul vast. Door
goed aanvallend werk van Dustin
Visser, Menno Ovaa en Michel Rose-
leur voerde Clicks/TZB de stand op
naar 4-0. In de derde slagbeurt haal-
den de Zandvoorters stevig uit en
liepen weg naar 8-0. Toen dacht het
team er al te zijn, doch de realiteit

was anders. Thamen scoorde twee-
maal tegen en zag twee man uit naar
de kant gaan. Toch gaf Thamen niet
op en kwam terug tot 8-7. Toen was
het genoeg en werd de derde nul
gemaakt.

Hoog tempo
De laatste partij tegen Schiedam

werd in hoog tempo afgewerkt met
een positieve score voor
Clicks/TZB. Pitcher Dustin Visser
was in goede vorm en sloot deze
wedstrijd af met geen enkele honk-
slag tegen. Met goed honklopen van
Denise Scheffer en Manon Zijlstra

werden de punten binnengehaald.
Door dit goede samenspel van aan-
vallen en verdedigen eindigde ook
deze wedstrijd in een Zandvoortse
overwinning. Het trainersduo Belin-
da Goransson en Fred Visser kon-
den tevreden terugkijken op dit

goed gespeelde toernooi.

Aantrekkelijkprogramma

Straatvoetbaltoernooi

voor Zandvoortse jeugd
ZANDVOORT - Aanstaande

zondag wordt op de verharde
velden van de handbalvereni-
ging Casino-ZVM voor de twee-
de keer om het straatvoetbal-
-kampioenschap van Zand-
yoort gestreden. De organisa-
toren Teun Vastenhouw, Geert
Dijkstra en Alex Heesemans,
zijn er in geslaagd een leuk
programma voor de Zand-
voortse voetbaljeugd in elkaar
te zetten.

De strijd om dit kampioenschap
wordt gehouden in de categorien F-,

E-, D- en C-junioren. Na het grote
succes van vorig jaar had de organi-

satie voor dit jaar op meer respons
gerekend. „We hadden op wat meer
teams gerekend," meldde Teun Vas-
tenhouw. „De inschrijving verliep
wat stroef, maar toch moet het wel
leuk worden. Misschien is het te laat

in het seizoen.

Voor iedereen
Volgend jaar gaan we het vroeger

plannen. Maar mede door de spon-
sors is het toch weer gelukt dit toer-

nooi te houden."
Alex Heesemans wil nog wel even

kwijt dat dit voetbaltoernooi niet al-

leen voor leden van voetbalvereni-
gingen georganiseerd wordt. „Het
staat voor iedereen open. Ook ande-
re sportverenigingen zouden mee
kunnen doen." Daar is de hoop voor
volgend jaar op gevestigd omdat het
programma voor dit jaar gereed is.

Het vier tegen vier voetbal op ver-

harde velden moet volgens deze he-
ren voor de jeugd toch aantrekkelijk
zijn. Vroeger kon je zo op straat
voetballen, maar door het vele ver-

keer is dat niet meer mogelijk. Het
voetballen leert men namelijk op
straat.

Het toernooi begint zondagmor-
gen om tien uur met de E-junioren.
Voor de F-junioren werden maar
twee aanmeldingen ontvangen,
daarom spelen zij een demonstratie-
wedstrijd om tien minuten over half
twaalf. De D- en C-junioren starten
met hun wedstrijden om half een.
De prijsuitreiking wordt verwacht
rond de klok van drie uur.

Veldfouten worden
Clicks/TZB fataal

5 Zandvoorfcs
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Veldfouten
zijn de softtaalsters van
Clicks/TZB fataal geworden in
hun strijd tegen Flags. De da-
mes waren met name in de
tweede inning nauwelijks op
dreef. De tegenstander uit Lis-
se wist slim te profiteren van
de fouten van het Zandvoortse
team, dat daardoor een neder-
laag van 5-3 moest incasseren.

De wedstrijd leek enigszins een
herhaling van de strijd in Heemste-
de, vorige week tegen RCH. Ook
toen ging het uiteindelijk mis: door
een onnodige veldfout van
Clicks/TZB kon RCH- de eindstand
op 5-5 brengen. Nu in de strijd tegen
Flags maakten de Zandvoortse soft-

balsters opnieuw een goede start. In
de eerste inning werd prima verdedi-
gend gespeeld. Boeree maakte met
een goede aangooi naar het eerste
honk de openings-slagvrouwe van
Flags uit. De tweede slagvrouwe van
Flags sneuvelde op het tweede honk
door uitstekend samenspel tussen
derde honkvrouw Sandra Castien en
midveldster Nicky Valkestijn. Boe-
ree maakte vervolgens de derde nul
door wederom een goede aangooi op
het eerste honk. De slagbeurt van
Clicks/TZB leverde via Nicky Val-
kestijn een 1-0 voorsprong op.

Vangfout
In de tweede inning ging het ech-

ter volledig mis. Een vangfout van
Van Houten en twee vangfouten van
rechtsveldster Rijnders brachten
niet de drie nullen, maar drie bezet-
te honken. Door deze onnodige fou-
ten raakten korte-stop Boeree en
pitcher Smit uit hun spel en beiden
maakten eveneens een veldfout
waardoor Flags op een 3-1 voor-
sprong kwam.
In de gelijkmakende slagbeurt

kon Clicks/TZB niet echt gevaarlijk
worden. Alleen Van Soest sloeg een
hit en via twee gestolen honken
kwam zij op het derde honk. Helaas
ontbrak het de Zandvoortsen aan
slagkracht. Zowel Van Dam als Rijn-
ders werden met drie-slag aan de
kant gezet.

Beter
In de derde, vierde en vijfde inning

was het veldwerk van het team van
coaches Vleeshouwers en Drayer
een stuk beter verzorgd. Flags kon
in die inning slechts eenmaal de
plaat passeren, 1-4. Clicks/TZB
kwam vervolgens terug in de strijd.

Door runs van Nicky Valkestijn en
Annelies' Smit werd de stand terug-

gebracht naar 3-4. In de slotinning
bepaalde Flags uiteindelijk de eind-
stand op 3-5. Joke van Soest, die een
slaggemiddelde had van 2 uit 3

(0.667) en foutloos speelde in het
linksveld, ontving van bloemenhuis
W.Bluys een boeket bloemen voor
de "best player of the match".

Resultaten
De pitcher-resultaten zijn: A.Smit

- Clicks/TZB, 6 innings 2-2-6-7; A. van
Diemen - Flags, 6 innings 7-0-5-1. Uit-

slagen klasse 2 A Rayon Haarlem:
Flags - DSS 2, 4-3; EDO 2 - Rooswijk
2, 10-6; Clicks/TZB - Flags 3-5; Ter-
rasvogels 4 - Rooswijk 2, 14-10.

Stand: 1) OG 2, 8-15; 2) Terrasvogels
4, 9-13; 3) DSS 2, 9-12; 4) RCH 2, 8-9;

5) Flags 8-6; 6) Rooswijk 2, 11-6; 7)

Clicks/TZB, 9-5; 8) EDO 8-4.

Open tennisstrijd

op velden De Glee
ZANDVOORT - Op de

tennisvelden van de De
Glee, van de Zandvoortse
Tennisclub, worden deze
week elke avond wedstrij-
den gespeeld.

Dit in het kader van de open
Zandvoortse Tenniskampioen-
schappen. Op het tennispark
aan de Kennemerweg wordt ge-

streden in de categorieën B, C
en 30-plus.

De tenniswedstrijden begin-
nen elke dag om vier uur, de
finales vinden plaats in het ko-
mende weekend. Dan wordt er

de gehele dag gespeeld. In alle

speelsterkten worden wedstrij-
den gespeeld in het dames en
heren enkel, dames dubbel, he-
ren dubbel en gemengd dubbel.

Zomerstop voor de
postzegelverzamelaars

• Jongeren en ouderen neuzen in postzegelboeken. Na de zomervakantie
'

hervat de postzegelclub de activiteiten.

lolo Bram Slijnon

ZANDVOORT - Een van de groot-
ste Zandvoortse verenigingen is de
plaatselijke postzegelclub. 160 filate-

listen komen tijdens het wintersei-
zoen wekelijks bij elkaar om hun
nieuwtjes uit te wisselen, postzegels
te verkopen of te ruilen. Regelmatig
worden er beurzen georganiseerd.
Onder de leden bevinden zich opval-
lend veel kinderen. „Niet zo verwon-
derlijk", meent het bestuur. „Het

verzamelen van postzegels blijft me-
nigeen boeien. Jong en oud beleven
aan deze hobby heel wat aangename
uren". Vorige week kwamen de ver-

zamelaars voorlopig voor het laatst

bijeen in het Gemeenschapshuis.

In verband met de aanstaande zo-

mervakanties zijn de activiteiten tij-

delijk stil gelegd. In september
wordt de draad weer opgepakt.

Duivennieuws
ZANDVOORT - Door het zeer

slechte weer in Frankrijk en Belgi is

de start voor de duiven van Postdui-
ven Vereniging Pleines twee dagen
uitgesteld. Maandagochtend om half

zeven was het eindelijk zover dat de
duiven gelost konden worden vanuit
Bourges. Het werd een lange vlucht
van 590 kilometer. De eerste duif die

op het hok arriveerde was van R.Sin-
nige. Dat gebeurde om acht minuten
over vier.

Uitslag: R.Sinnige 1, 14, 15.

H.Handgraaf 2, 3, 9. Combinatie Van
der Wal/Romkes 4, 10, 11. J.Heere-
mans 5. E.Paap 6, 7. H.Heiligers 8,

12. P.Bol 13.

Vechtpartij
ZANDVOORT - Bij een vechtpartij

in Zandvoort is zondag een Amster-
dammer gewond geraakt aan zijn

kiezen en kaak. Een vriend van de
man was ook licht gewond. Toen de
politie terplekke kwam, maakten de
verdachten, ook twee Amsterdam-
mers, zich uit de voeten. Dank zij

een nauwkeurig opgegeven signale-

ment, konden de twee verdachten
aangehouden worden in een auto in

Haarlem.

(ADVERTENTIE)

Europese judoscheidsrechters

te gast op Zandvoorts raadhuis

ZANDVOORT - Het judoseminar voor Europese scheidsrechtercommissies is in Zandvoort uitgelopen op een groot
succes. De judobond, die op aanraden van sportschoolhouder Wim Buchel (midden) voor Zandvoort had gekozen, zal

daar zeker geen spijt van hebben gehad. De gehele week stoeiden de commissies over de judo-arbitrage met daaraan
gekoppeld onder andere een ontvangst door het gemeentebestuur van Zandvoort op het raadhuis. Daar gaf gemeente-
voorlichter Egon Snelders een uiteenzetting over Zandvoort waarna de leden van de scheidsrecherscommissies werden
voorgesteld aan de wethouders Termes en Ingwersen. De geanimeerde bijeenkomst werd onder het genot van een
drankje en een hapje nog enige tijd voortgezet.

Foto Bram Stijnen
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VERBOUWING BIJ SANDERS

VOLOP VERBOUWINGSKOOPJES!
BINNENKORT SANDERS IN HET NIEUW' PROFITEER NU VAN DE VELE AAN BIEDINGEN EN

KOM NEUZEN TUSSEN ONZE AFGEPRIJSDE MEUBELEN MODERN, KLASSIEK, EIGENTIJDS OF ROMANTISCH

OVERTOOM 557

(HOEK AMSTELVEENSEWEG AMSTERDAM)

BEREIKBAAR MET BUS 1 5, 1 71 , 1 72 OF TRAM 1 , 6, 1

7

TELEFOON 020-1684733

DONDERDAG KOOPAVOND M EU BE LSTAD

LU

e:

8

o

I.
o

interlanden spreigroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts 'W
Nieuwsblad

zoeken wij nog enkele

BEZORG(ST)ERS

BEL NU SNEL
020-6138444

P. A. H. Wijnands (tandarts)

vraagt met spoed,

DAME
voor schoonhouden van
praktijk

2 keer 2 uur p.w.
werktijden in overleg

Tel. 15832

OPROEP
Gezocht 2 dames die

op 10 maart jl. om
14.30 uur mij hebben
geholpen bij het op-
staan na mijn

val in de
stationshal te

Zandvoort

Tel. 02507-13763.

WEEEMMdM geeft u meer./

BOOTTOCHT NAAR
MONNICKENDAM EN MARKEN
Menigeen weet nog te verhalen over de Blue Lady, die
vertrok vanaf het Koffiehuis voor een tocht naar Monmcken-
dam en Marken. Diezelfde tocht wordt nu weer gemaakt met
een bus en een boot van Rederij Naco. De bus brengt u via
de Zaanse Schans en Volendam naar Marken. Na een
bezoek aan dit voormalige eiland vaart u over de Gouwzee
naar Monmckendam, waar u de gelegenheid heeft kennis
te maken met dit schitterende Zuiderzeestadje. Via de Broe-
ker Vaart komt u in Broek in Waterland, waar niet alleen de
bruggen voor u opengaan, maar waar het lijkt of de tijd

heeft stilgestaan. Ü vaart door Broek in Waterland via een
prachtige route naar het Schouw. Vervolgens vaart u via het
Noordhollandskanaal naar Amsterdam om af te meren
achter het Centraal Station. Deze tocht kan ook in omge-
keerde richting worden gemaakt.

VERTREK EN KOSTEN:
Iedere zaterdag zondag, dinsdag en donderdag, 10.00 uur
vanaf Steiger 7 achter het Centraal Station in Amsterdam.
Rond 17.00 uur bent u weer terug U kunt aan deze tocht
deelnemen tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon en telefonische reservering bij Rederij Naco,
tel 020-6262466.
De kosten bedragen ƒ 39,- (normaal ƒ 57,50) voor volwasse-
nen en ƒ 25,- (normaal ƒ 37,50) voor kinderen van 4 t/m 1

1

jaar.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de boottocht naat Monmckendam en Marken is

alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U
dient deze bon ingevuld in te leveren aan de kassa van rederij

Naco, De Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam op de dag van
vertiek.

De kosten bedragen, vooi volwassenen /39
:

- en vooi kinderen
van 4 t/m 1 1 jaar / 25 pp.

Naam'

Adres.

Postcode.

Keuze datum:

Telefoon.

Woonplaats: .

Aantal volw .

.

. Aantal kinderen-

wee: WM geeft u meer!

Gevr. bij Groente en Fruit

speciaalzaak

AART VEER

Verkoopster
voor enkele

halve of hele dagen
per week

Tel. na 14404 of na 19.00 uur

12888
of info in onze zaak

DIT WEEKEND:

Frambozen-
taartje

Ontbijtkoek
van

$|3.10 voor

875

2.60

-Gekte bakker ^alk
HOGEWEG 28. TEL. 12989

GROTE UITVERKOOP
BANKSTEIKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a taör

"

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a »r"

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor «»ï»»ö.

ALLES GRATIS GEMAAKT
Meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN vanaf 9,95
Uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd

AMPERESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

Je voelt je nu nog lekkerder
in een Peugeot 405.

STUURBEKRACHTIGING.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING

BINNENVERLICHTING.

TOTAAL VOORDEEL:
1.705,-.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING

BINNENVERLICHTING.

CENTRALE
VERGRENDELING.

GETINT GLAS
RONDOM.

CENTRALE
VERGRENDELING.

GETINT GLAS
RONDOM.

PEUGEOT 405 GLX PEUGEOT 405 GLT

STUURBEKRACHTIGING.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

TOTAAL VOORDEEL:
1.815,-.

CENTRALE
VERGRENDELING.

ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING

BINNENVERLICHTING.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

STUURBEKRACHTIGING.

3-SPAKIG SPORTSTUUR.

GETINT GLAS
RONDOM.

TOTAAL VOORDEEL:
2.110,-.

VELOURS BEKLEDING.

IN HOOGTE
VERSTELBARE

BESTUURDERSSTOEL

CENTRALE
VERGRENDELING

ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING

BINNENVERLICHTING.

GETINT GLAS.

PEUGEOT 405 RÉFÉRENCE. PEUGEOT 405 GRX

Nu bij Peugeot: vele speciale Of de Peugeot 405 GLT (vanaf ket extra's ter waarde van 2.515,

modellen. Vol extra extra's. 34.615,-), met een ambitieus pakket waarvoor u slechts 700,- betaalt.

Zoals de Peugeot 405 GLX extra's ter waarde van 3.100,-, dat u

(vanaf 33-825,-), met een pakket nu slechts 1.395,- kost.

comfortverhogende extra's, waarvoor Of de 405 Référence (vanaf ter waarde van 3.400,-, dat u nu

u slechts 605,- betaalt. 36.655,-) met een gedistingeerd pak

Dus wilt u profiteren van dit

grote voordeel, kom dan zo snel

En tot slot de 405 GRX (vanaf mogelijk bij ons langs.

37.245,-) met een riant pakket extra's

j£ VOELTjE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

slechts 1.290- kost.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT.
DYNAMISCH OP WEG.
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Vuurwerk
ZANDVOORT - Zaterdagavond

houdt de Stichting Zandvoort Pro-
motie opnieuw een vuurwerk-spec-
takel langs de Boulevard Barnaart,
ter hoogte van de surfschool van
Tim Klijn. Dit begint om 22.45 uur.
Voorwaarde voor deze locatie is dat
er een oostenwindje waait. Als dat
niet het geval is, wordt het evene-
ment verplaatst naar Paddock 3 van
het circuit, oftewel de voormalige
puinstort naast de hoofdingang. Het
vuurwerk zal ongeveer twintig mi-
nuten duren en wordt uitgevoerd
door de firma Skylight uit Culem-
borg.

Laagwater-excursie
ZANDVOORT - Bij het begin van

de zuidpier in IJmuiden start zon-
dagochtend om half tien een zoge-
naamde 'laagwater-excursie', die on-
geveer anderhalf uur duurt. Gidsen
van het IVN-Midden-Kennemerland
en de NJN-afdeling Bakkum wijden
de deelnemers in in de geheimen
van het 'kerkhof van de zee', zoals
het strand wel eens wordt genoemd.
Tevens kan men kennis maken met
dê'levende fauna van de kuststrook:
er wordt gevist met een kornet en
een plankton-net. Deelname is gra-

tis, kinderen alleen onder begelei-

ding.

Wie meer wil weten, kan om half

twaalf mee naar het Pieter Vermeu-
len Museum (Moerbergplantsoen
20, IJmuiden) waar de vondsten
worden bekeken, o.a. plankton met
behulp van een microscoop. Deelna-
me hieraan kost 3,50 en voor kinde-
ren 1 gulden, inclusief koffie en li-

monade en een strand-zoekblad.

Onderwaterwereld
Om 14.00 uur begint er een diale-

zing over de Noordzee, door drs.

Rob Witbaard van het NIOZ op
Texel. Dit duurt tot ongeveer half
vier. Het gaat over de boeiende on-
derwaterwereld van de Noordzee,
waar onder andere (getijden-) stro-

mingen, wisselende zoutgehaltes en
verschillen in diepte en bodemge-
steldheid zorgen voor een enorme -

voor velen nog onbekende - biologi-

sche diversiteit. Geschikt voor per-
sonen vanaf 16 jaar, deelname 5 gul-

den. Wegens de beperkte ruimte
moet men zich voor de dialezing van
te voren opgeven: tel. 02550-36726.
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tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Koffieconcert in Elswout
ZANDVOORT - Mezzo-sopraan Carla Vermeer en de Zand-

voortse bas-bariton Jan Versteege geven zondag 28 juni hun
tweede koffieconcert in de Orangerie Elswout, op het gelijkna-
mige landgoed. Ook dit staat in het teken van de musical en de
lichte klassieke muziek. De toegang is gratis. Aanvang 12.00 uur,
maar de zaal gaat open om 11.15 uur. In verband met het
beperkte aantal plaatsen wordt belangstellenden aangeraden
vroegtijdig aanwezig te zijn. Bovendien kan na aanvang nie-

mand meer toegelaten worden.

In totaal worden er door de Orangerie Elswout dit jaar - onder de naam
Orangerie Classique Populaire - vier koffieconcerten georganiseerd. De
twee solisten vormen de vaste kern, waaraan steeds een of meer gasten
worden toegevoegd. De gasten zijn dit keer de Zwolse sopraan Clara de
Vries en de Zandvoortse pianist Ton van der Voort.
Naast een selectie uit de West Side Story brengen zij onder andere

duetten en aria's van Henry Purcell, liederen van Pergolesi en Martini en
uit opera's van Von Weber (Der Freischutz), Mozart (Die Zauberflóte) en
Jacques Offenbach (La Perichole en Les contes d'Hoffman) . Verder worden
er nog enkele operettemelodieën ten gehore gebracht. Het programma na
de pauze bestaat uit fragmenten uit de West Side Story van Leonard
Bernstein.

• Carla Vermeer en Jan Peter Versteege (foto) ontvangen zondag sopraan
Clara de Vries uit Zwolle en de Zandvoortse pianist Ton van der Voort.

Studio Shape demonstreert

verschillende dansvormen
ZANDVOORT - Studio Sha-

pe aan de Oranjestraat is nog
jong. Danspedagoge Anja van
der Voort houdt duidelijk niet
van opgefokte paradepaardjes.
Na een jaar valt er toch al een
eigen huisstijl te signaleren.
Vorige week lieten haar leer-

lingen voor een uitverkocht
huis zien tot welke prestaties
zij in staat waren. Het publiek
genoot van een aardige show.

'Pirouettes', 'spitzendansen' en
meer van dergelijke ballethoog-
standjes hoef je bij Shape niet te

verwachten. Er wordt vooral aan-
dacht besteed aan vloeiende bewe-
gingen en de juiste houding, die de
basis is van het ballet. Een mooi
gestrekte rug met het hoofdje licht

in de zwanenstand gebogen. Zelfs de
allerkleinsten zijn al van deze nood-
zaak doordrongen.
Afgelopen zondag was het al niet

anders. Daarvan getuigde het klas-

siek ballet door de kinderen in de
leeftijd van zeven jaar. De leuke cos-
tumering en alleraardigste choreo-
grafieën gaven aan dit onderdeel van
het programma een geheel eigen
stijl. Ondanks de discipline bleken
de kinderen zeer wel in staat te zijn

tot de onontbeerlijke dansvreugde.
Voor jonge kinderen tot tien jaar is

een klassieke techniek ongeschikt.
De danslessen behoren er op gericht
te zijn het natuurlijke bewegingsge-
voel te ontwikkelen, de fantasie te

stimuleren, gevoel voor ruimte, mu-
ziek en ritme aan te kweken en een-
voudige houdingscorrectie toe te

passen.
Een goede elementaire balletles

zal dan ook altijd moeten bestaan
uit oefeningen aan de barre, die niet
gecompliceerd van samenstelling
zijn. Anja van der Voort blijkt dit

goed te begrijpen. Daarvan getuig-
den haar leerlingen die in vloeiende

• Fleur, Floor en Linda lieten in een demonstratie-aerobics zien dat bij

Shape meer wordt gedaan dan ballet alleen. Foto Bram stijnen

bewegingen de verschillende dans-
pasjes en voetposities vlekkeloos
uitvoerden.
Van ballet naar aerobic lijkt maar

een kleine stap. Toch zit er in beide
dansvormen een hemelsbreed ver-

schil. Dat bewezen de kinderen met
hun demonstratie. Ook in dit onder-
deel bleek de vreugde om te dansen
ruimschoots aanwezig.

Als laatste onderdeel vormde het
jazzballet een zinderende finale van
deze meer dan geslaagde middag.
Resumerend kan gesteld worden dat
'Shape' voorziet in een duidelijke be-
hoefte aan ontspanning. Ook het op-

voedkundig aspect speelt hierbij een
belangrijke rol. De verschillende
dansvormen en de vakkundige bege-
leiding staan daar borg voor.

'Gemeentebestuur

solt met leerlingen'
ZANDVOORT - „Er wordt

gesold met kapitaal, leerlingen
en leerkrachten". Dat zegt
schooldirecteur Maarten Bo-
the van de Nicolaasbasis-
school. Volgens de gemeente
moet een aantal van zijn leer-

lingen geplaatst worden in een
lokaal in de Van Heuven Goed-
hartschool. Daarvoor moet
peuterspeelzaal 't Stekkie de
helft van haar ruimte inleve-
ren. Alle betrokkenen zijn te-

gen dit plan.

Daarom zullen naar verwachting
tientallen kinderen en hun ouders
vrijdagochtend een korte demon-
stratieoptocht houden door het
dorp en op het raadhuis een petitie

aanbieden. Want behalve door Bo-
the en Marjolein Noltee, leidster van
de peuterspeelzaal, wordt het plan
ook door vrijwel alle betrokken ou-
ders van de hand gewezen. En ook
door het bestuur van de Nicolaas-
school en de Van Heuven Goedhart-
school.
„Er knapte iets van binnen," zegt

Marjolein Noltee over het telefoon-
tje waarmee zij donderdag 'tussen
neus en lippen door' op de hoogte
werd gesteld. Daags erna volgde een
ambtelijke brief, zodat zij afgelopen
maandag de ouders kon inlichten.

De verbouwing zou deze zomer nog
moeten plaatsvinden. Daardoor
moeten de 35 kinderen die zij - ver-

deeld over dagdelen - heeft, onderge-
bracht worden op de helft van het
huidige oppervlak. Na de zomerva-
kantie zouden er nog acht bij ko-
men. „En dat allemaal negen maan-
den nadat burgemeester Van der
Heijden onze nieuwe ruimte feeste-

lijk heeft heropend," aldus Marjo-
lein Noltee.

Zij heeft al diverse keren moeten
wijken voor andere belangen, waar-
onder een aantal keren voor dagver-
blijf Pippeloentje. „Ik heb al zestien
jaar het gevoel dat ik op een schaak-

bord zit, waar ik iedere keer afge-

gooid wordt. Het is te gek om los te

lopen". „De kinderen hebben het er
ontzettend naar hun zin. Dit mag
met gebeuren", zegt een van de moe-
ders, Maureen Bais. Ook de Nico-
laasschool loopt mee in de protest-
mars, zegt directeur Maarten Bothe.
Zijn leerlingenaantal is de afgelopen
tijd gegroeid van gemiddeld 155 naar
188 leerlingen. Hij voelt er niets voor
om groep 7/8 naar een dependance
te sturen. Door onderhandelingen
kan hij voor 31.000 gulden twee loka-
len kopen die bij de Nicolaasschool
neergezet kunnen worden. Het
schoolbestuur wil die kosten dra-
gen, op voorwaarde dat de gemeente
de eenmalige plaatsings- en ver-

plaatsingskosten (ongeveer 40.000

gulden) draagt. De exploitatie van de
lokalen is te betalen uit de vergoe-
dingen van Pippeloentje en 't Stek-
kie. Het college krijgt hij echter niet

op zijn hand.

Gesold
Volgens de actievoerders is er

sprake van kapitaalvernietiging: de
verbouwing vorigjaar voor ongeveer
15.000 gulden, een zelfde bedrag
voor de nieuwe verandering en zo'n
10 duizend gulden om het nieuwe
lokaal aan te passen. „Er wordt ge-

sold met kapitaal, maar ook met
leerkrachten en leerlingen", zegt Bo-
the. Volgens hem zijn de emoties
enorm hoog opgelopen. „Terwijl de
inspecteur achter ons plan staat. Hij

heeft dit zelfs, na overleg met het
ministerie, een heel sympathiek
voorstel genoemd".
De directie van de Van Heuven

Goedhartschool is eveneens tegen.

Dat is begrijpelijk, zegt collega Bo-
the (van de Nicolaasschool). Hij
wijst erop dat veel kinderen uit de
peuterspeelzaal later naar de basis-

school in het zelfde gebouw gaan.
„Een peuterspeelzaal is de navel-

streng van een basisschool. Op de
Van Heuven Goedhartschool dreigt

die nu doorgesneden te worden."

ZAKELIJKBEKEKEN

Zandvoortse makelaars
bundelen krachten
ZANDVOORT - Huizenma-

kelaar H.W. Coster b.v. en as-
surantiemakelaar Van den
Heuvel vormen samen een
nieuwe combinatie. Het nieu-
we kantoor aan de Passage
36-40 wordt op 1 juli om vijf

uur geopend door burgemees-
ter Van der Heijden.
* De 35-jaar bestaande makelaardij
H.W. Coster b.v. gaat samenwerken
met de collega in assurantiën Van
den Heuvel. De makelaars verwach-
ten met de nieuw gevormde combi-
natie de klanten beter van dienst te
kunnen zijn. Wie een huis koopt (of

verkoopt) kan terecht bij makelaar-
dij Coster, waar makelaar Babs van
der Reijden (sinds bijna tien jaar
werkzaam bij het bedrijf) de leiding
heeft. De makelaardij geeft ook ad-
viezen met betrekking tot hypothe-
ken. "We zijn als makelaars aange-
sloten bij de NVM. In onze compu-
ter zijn de gegevens over hypothe-
ken van vijftig banken opgeslagen,"
weet Van der Reijden.
Als het huis ook verzekert moet

worden, bijvoorbeeld tegen brand,
kan een verzekering afgesloten wor-
den bij Van den Heuvel. Maar deze
makelaar doet ook in verzekeringen
die niets met huizen te maken heb-
ben, zoals bijvoorbeeld bromfiets-
verzekeringen.
Volgens Van der Reijden verhuist

de Zandvoorter iets vaker dan nor-
maal. "Landelijk gemiddeld verhui-
zen mensen na zes of zeven jaar. De
Zandvoorter verhuist eerder na zes,

dan na zeven jaar." Voor de make-
laar is dat uiteraard gunstig.

Een echt goed overzicht over het
aantal huizen dat in het dorp te koop
staat heeft de makelaar niet. "Vroe-
ger was dat wel het geval, toen waren
er slechts twee NVM-makelaars in

het dorp. Maar sinds er nu een der-

de, niet bij de NVM aangesloten ma-
kelaar bij is, is dat overzicht verdwe-
nen, want wij hebben de gegevens
over dat aanbod niet."

De koopwoningen in Zandvoort
staan gemiddeld zo'n drie maanden
te koop. "Maar als iemand een te

hoge verkoopprijs vraagt, dan duurt
dat uiteraard langer. Dat geldt ook
voor incourante huizen, oftewel wo-
ningen die niet zo gewild zijn." Ver-
geleken met woningen in andere
provincies, zoals in Friesland, Gro-
ningen, Drente of Zeeland zijn de
huizen hier duur. En zelfs voor
Noordhollandse begrippen zijn de
Zandvoortse huizen prijzig. "De lo-

katie hier is erg gewild. Er is een
goede verbinding met Amsterdam,
Haarlem en Schiphol. Bovendien is

Zandvoort de enige kustplaats met
een NS-station dat zowat op het
strand geplaatst is. Bovendien is het
dorp ook levendig in de winter. Bij-

voorbeeld omdat de winkels ook dan
op zondag open zijn. En daar komt
bij dat er veel groen is in de buurt.
We merken dat Zandvoort de laatste

tijd erg in trek is," is de mening van
de makelaar.
De burgemeester opent het pand

om vijf uur.

Rabobank biedt

service bij

verkoop huis
ZANDVOORT - De Rabobank in

Zandvoort heeft een nieuwe service
voor mensen die hun eigen huis wil-

len verkopen en voor mensen die op
zoek zijn naar een koophuis. In de
bankhal is een speciaal informatie-
bord aanwezig, waar verkopers van
woningen hun huis 'te koop' aan
kunnen bieden. Aspirant-kopers
kunnen zich daar oriënteren en via

de balie informatie verkrijgen. De
Rabobank geeft ook een folder uit

waarin in hoofdlijnen tips worden
gegeven, die bij het verkopen en ko-
pen van een huis van belang zijn. De
bank bemiddelt overigens niet tus-

sen koper en verkoper

oog en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Zo, na die onzin van vorige
week, nu weer wat interessante za-

ken. Enkele maanden geleden
schreef ik over het uurwerk boven
de ingang van het Gasthuishofje
Het slagwerk liet het toen al enige
tijd tot verdriet van de bewoners
afweten. Begaan met het lot van
mijn mede-dorpsbewoners nam ik

destijds contakt op met de verant-

woordelijke woningbouwvereni-
ging EMM. Een functionaris het
mij toen weten dat het uurwerk
gerepareerd zou worden. Hiertoe
moest een gespecialiceerd bedrijf
in de arm worden genomen, zo
werd mij verteld. Dit weekend liep
ik een van de bewoners tegen het
lijf. Hij keek een beetje boos. „Al
vanaf de maand maart is dat ding
stuk. Je hebt beloofd dat dat ding
gemaakt zou worden," beet hij mij
toe. Ik moet u bekennen; ik ben
allergisch voor boze mensen. Ze-
ker als ik de kans loop ze regelma-
tig tegen te komen. Ik heb mij der-
halve nogmaals met de EMM in
verbinding gesteld. Het moet ge-

zegd: ze blijven vriendelijk daar
op de Thomsonstraat.

Gebeier
Volgens het hoofd van de tech-

nische dienst Peter Kramer, kan
het nog wel een tijdje gaan duren,
alvorens de klok zijn 'gebeier'

weer laat horen. „Het repareren
van het uurwerk vergt enige spe-
cialistische kennis. Het is heel
moeilijk deze te vinden." Erg veel
haast lijkt de EMM echter niet te

hebben met haar zoekactie. De
kosten van de operatie zullen be-
taald moeten worden door de wo-
ningbouwvereniging. Dit houdt
volgens haar in, dat de lasten indi-

rect voor rekening zullen komen
van de bewoners. „Aangezien wij
de zaak niet urgent genoeg vinden
zal deze klus dus nog even moeten
wachten," aldus Kramer. Overi-
gens beloofde hij wel, zich met de
zaak bezig te houden.
Mischien moet het hele uur-

werk wel vervangen worden. In
dat geval zie ik het somber voor de
bewoners in. Mischien helpt een
inzamelingsactie onder de bevol-
king.

Vervuiling
Nu we toch bij de EMM zijn

kunnen we net zo goed verder
gaan. Enige tijd geleden is een van
de flats aan de Lorentzstraat voor
veel geld opgeknapt. Ten behoeve
van de bewoners en ter voorko-
ming van de vervuiling werden
daar ter plaatse enkele vuilcontai-
ners neergezet. De zestig bewo-
ners werden verzocht hun vuilnis-

zakken daar in te deponeren. Nu
de vuilcontainers er staan blijkt

van de goede bedoelingen nog
maar weinig over. Laatst reed ik
er langs. Tot mijn verbazing bleek
de locatie zelf een vuilnisbelt. De
bakken bleken overvol, waardoor
het merendeel van de vuilniszak-
ken zomaar op straat werd gezet.

Volgens sommige bewoners wor-
den de bakken niet op tijd leegge-

haald. Anderen daarentegen bewe-
ren dat de bakken te klein zijn.

Hoe het ook zij, het is daar een

bende. Misschien kan de reini-

gingsdienst daar wat aan doen

Folklore
Goed nieuws voor iedereen die

onze folklore vereniging 'De Wurf'
een warm hart toedraagt. Op 10 en
24 juli aanstaande geven de leden
in 'Gebouw De Krocht' enkele,
naar verwachting sprankelende,'
voorstellingen Tijdens de avond-
uren bent u van harte uitgenodigd-
om te komen kijken naar enkele"

oud-Zandvoortse volksdansen en
een kledingschouw Ook zullen
enkele liederen uit de oude doos
ten gehore worden gebracht. Het
lijkt mij daarom een aardige tip

om uw visite van buiten Zand
voort naar deze voorstellingen

mee te nemen. Ik denk daarbij aan
de toeristen, die rond die tijd in

grote getalen in Zandvoort hun
vertier zoeken. Voor de kosten
hoeft u het niet te laten. Het gezel-

lige avondje uit kost u maar zeven
gulden vijftig oftewel ongeveer
drie glazen bier.

Waterdinker
De naam Waterdrinker zal u

waarschijnlijk niet onbekend m
de oren klinken. Vroeger runde
deze familie het bekende familie-

hotel 'Zomerlust' in de Koster
straat. Ik herinner mij nog goed de
tekst boven de schouw. 'In Sande-
voerde aan de zee ligt Zomerlust
herboren. Komt heft uw glas en
drink tevree en wilt het kwaad
niet horen.' Een mooie spreuk
nietwaar? Het meest gecharmeerd
was ik echter van de honderden
Keulse Potten en de antieke voor-

werpen, die het restaurantgedeel-*

'

te sierden. Uren kon ik daar naar-

kijken. Dat was in de tijd dat Ben-

'

no en Japie Waterdrinker er de
scepter zwaaiden. Laatst kwam ik

Benno tegen. Vol trots toonde hij

een foto van zijn jongste dochter
Mandy. Ik heb haar nog als baby
gekend. Op dit moment woont zij

in Oene. In niemandsland bij Epe.
Ze zeggen wel eens 'wie met pek
omgaat wordt er mee besmet', of

'de appel valt met ver van de
boom'. Welnu, Mandy dook in de
voetsporen van haar vader en
ooms. Evenals oom Simon en
oom Jaap zit ook zij in de antiek
Wat heet, zij is op dit moment een
van de bekendste antiquairs van
Nederland. Haar huis lijkt wel een
museum.
De Fransen hebben daar een

mooie naam voor. 'Brie a brac',

'rommel met stijl'. Als handelsrei-
zigster is zij op dit moment overal
in den lande te vinden. Wekelijks,

staat zij met haar kostbare spul-

len op beurzen en antiekmarkten
en ook op de Kleine Voorhout m
Den Haag is zij regelmatig te vin-

den. „De liefde voor de gebruiks-
voorwerpen uit het verleden heeft

ze van haar grootvader Piet," ver-

telt Benno. Ik wil het graag gelo-

ven. Hij was immers de grondleg-
ger van al dat moois dat toenter-

tijd in het voormalige Zomerlust
stond opgesteld.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week.

Bram Stijnen SP

Welnu, Mandy dook in de voetsporen van haar vader en ooms

(ADVERTENTIE)

De-enige^

Even voorstellen:

Ik ben Marjon Witkamp, cassiere bij uw
Rabobank aan de Grote Krocht in Zandvoort.

U zult mij niet vaak tegenkomen op de bank,

want mijn werkruimte is de zogenaamde

kasbox.

Dat is een afgesloten ruimte waar waardepapie:

en geld een veilige plek hebben.

/'

Mijns Inziens;

"Deze tijd van het jaar is het erg druk op de bank. Veel toeristen,

maar ook Zandvoorters die op vakantie gaan, komen geld

wisselen. Maar niet iedereen weet datje buitenlands geld beter

vooraf kunt 'bestellen'.

Een week van te voren een telefoontje naar de bank is voldoende

en kan teleurstellingen voorkomen.

Voor het aanvragen van een Rabopas, Europas, Rabocard of

Topcard is hel eveneens zaak om tijdig bij ons langs te komen.

De voordelen die het gebruik van pasjes en cheques bieden zijn

talrijk. Op zeer veel plaatsen in Nederland, maar ook in het

buitenland, kunt u op deze manier veilig en gemakkelijk geld

opnemen of betalen. Zo hoeft u niet met grote hoeveelheden

contant geld op zak te lopen, wat de kans op diefstal en verlies

aanzienlijk verkleint. Bovendien zijn pasjes en cheques

verzekerd tegen verlies en diefstal en kunnen pasjesbezitters in

geval van nood rekenen op de hulp van Inter Help. Inter Help is een

extra service van de Rabobank, die waar ook ter wereld hulp

organiseert als u tijdens de vakantie in de problemen raakt.

Een ander belangrijk aspect dat bij een vakantie toch altijd weer om de

hoek komt kijken, is de reisverzekering. De Rabobank heeft onder

meer een doorlopende reisverzekering in haar pakket. Uitermate

handig als u meerdere keren per jaar op reis gaat.

Als u meer wilt weten over al de/e zaken, kunt u gerust langskomen."

Rabobank S
Rabobank. Aangenaam.

Grote Krocht 30-36, Zandvoort

Telefoon 02507 - 16941
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GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g. LHJ

Tel. 02507-12614 NVM
kUXEIAAR

Divers personeel gevraagd

HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.

|Het Nederlandse bedrijf voor moderne bnlleglastechniek

|
zoekt voor haar optische receptslijperij te Diemen

PRODUKTIEMEDEWERKERS

U kunt in een prettige en kollegiale werkomgeving opgeleid
worden tot optisch glasbewerker.

WIJ VRAGEN:
- dat u akkuraat en netjes kunt werken
- leeftijd 18 tot 25 jaar.

Sollicitaties te richten aan-

HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.

Verrijn Stuartweg 42, Postbus 234,

1110 AE DIEMEN.

INFORMATIE: dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur

tel. 020-690 33 31 bij mw A Timmerman.

KANTINE/KOFFIEDAME gezocht
voor bouwbedrijf te Zandvoort, 4 uur p.d. Werkt. 9-13 u.

Tel.. 02990-32534.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o.a met Aramis-Davidoff

Tel. 02507-16123.

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

Radio, tv en video

10 tot 50% HIFI KORTING
Uitverkoop rest Yamaha, Sony, Harm Kardon, Teac, CEC,
Magnat, JBL, Infinity, Wharfdale, Audioart ESL e a. Op is op»
CARIDAX HIFI, Adm de Ruyterw. 131, Asd. 020-6837362

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

* TV Radio mast, dnekantig,
2Dh±7mhoog,/ 110,-. Tel.

02507-12510

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij-

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Mooie licht eikensalontaf

langw 120/60, afgeronde
hoeken ƒ50. 02507-17980

* T.k. luxaflex B 145 x H 128,

ƒ50; 8 250xH 255, ƒ75, B
250 xH 148, ƒ75, Salontafel

massief hout, 100 x 100 x 36,

ƒ75 Tel. 02507-19242

Computerapparatuur
en software

* T.K game boy + tetns +
tennis + turtles + gamelight.

ƒ175,- Tel 02507-12245

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26.

Tel. 13529

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

Schilder heeft tijd voor binnen
en buitenwerk. Vr. blijv prijs

Bel na 18.00 uur 19800.

Uweg 1004
2133 ME HOOFDDORP

eysf
GLAS & SCHILDERWERKEN

«TT* 02503
«Sft 13515

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr. flinke, zelfst hulp, 3
ocht p week Tot 8 uur. ƒ 15,-

p uur Tel. 02507-30931.

Gevr. werkster, 4 uur p.w.
Tel 02507-13617

Verloren en
gevonden

* ƒ500 BELONING. VerlO'

ren gouden armband m. 20
steentjes Tijdens midzomer
nacht fest Gaarne ter te bez.

Tel- 02507-19413, na 18 u

Overdag 023-311547.

* Oranje-Fans Opgelet 1
!.

Do av. na het overwmn. feest

heb ik in Bastille mijn goud.
schakelarmbad verl (erfstuk)

Wie heeft hef 02507-19225

Lessen en clubs

STREEKSCHOOL ELANDSSTRAAT
BIJ ONZE SCHOOL KUNT U

kleding
leren

maken
2 DAGEN P W., DUUR 1 JAAR, ALLE LEEFTIJDEN!

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam.

Telefoon: 020-6246404 - mw. D. de Jager

AEROBICS
o I v. Anja v d. Voort.

Bel v info 19701 of 12215

Dansles alleenstaanden
CHE2 ANDRÉ

Info 02510-50092

Wilt u kantklossen leren? In

september geef ik les Tel..

02507-16952

Boeken
Tijdschriften

• T.k.a vakantielectuur. 22
pockets dt ƒ 10. 22 romans
geb. of ing. ƒ 10. Tel. 02507-
18371.

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Vrijstaand bedrijfspand aan de CURIESTRAAT 6 te ZAND-
VOORT Parterre 95 m 2 bedrijfsruimte met 2 inrijdeuren,

kantoor (17 m 2
); keuken, toilet. 1e verd.: 95 m 2 ruimte met

toilet Huurprijs- ƒ 18 000,- p.j. Int.: Makelaarskantoor De Rid-

der & Stnjbis BV te Heemstede. Tel.: 023-288550

Kamer voor rustige Jonge-
man, Min. HAVO nivo en wer-
kend, ƒ475 p m. 02507-12510

Per direkt kam. aangeb. voor
werkend meisje. Hr ƒ575,-

p mnd mkl Br. o. nr. 762-

77826 v.d. blad.

Te huur 2 kam. app. per direct

tot 15 november ƒ 1000.- excl.

Tel 02507-14852.

Oproepen
Mededelingen

* 20, Purre,

knudde.
dat is knap

• Aang . 2 kaarten Michael

Jackson 30 jun (op het veld)

Steffan 02507-16422.

* Charles en Jo op naar de
polonaise zaterdag alle spar-

rennaalden.

• Charles en Jolanda, vol-

gend jaar ook met z'n drie-

tjes9 Aad, Karin, Sarah

* Dames Nihot j. bloem z.

voer bal. Hartelijk bedankt
voor mooie plant Succes vol-

gend seizoen Tante Truus.

* Eindelijk gepakt"
De geit.

* En wat nu met ons'
De meiden van de Spar.

*• Gelukkig dat je gaat trou-

wen. Groeten uit Griekenland.

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres9 Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

* Hiep hiep hoera Carla

werd 22/6 40 jaar. Gefelici-

teerd. G. en D.

* Ja, ja het is eindelijk ge-

beurd, Charles is naar het

stadhuis gesleurd. '

• Lieve Madeleine nog hart-

stikke gefeliciteerd met je di-

ploma. Heel veel liefs en een
dikke kus van Mirel.

-* Lieve Tim en Manon Me-
demblik, opa en oma in Zuid-

Franknjk houden heel veel

van jullie. Elke dag denken we
aan onze lieve schatten 1

!

• Rommelmarkt in Nieuw-
Unicum, 1 juli Aanvang 13.00

uur. Ook nog stands te huur.

Tel.: 02507-61212, tst 155.

SCHIETSPORT VERENIGING
regio A'dam kan nog enkele

leden plaatsen. Inl Postb
31020, 1003CA A'dam.

• Stro gevraagd: want Char-

les wil een nestje gaan bou-

wen

Vakantiedrukte? RUST vind u

als gast van de St. Raphael,

gevestigd in Klooster bij

Cuyk. Folder op aanvraag
Tel.- 08850-20862.

* Veel geluk van de Bul.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Wij vonden het héél leuk

vorige weeki Volgend jaar 17

juni herhaling' Of moeten we
nu weer 10 jaar wachten.

+ ZRB zwembad heeft er 6
zweminstructeurs bij. Trudy,

Martme, Ron, Peter, Dick,

Miky. Ik ben geweldig trots op
ze Magda

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 bg.g 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Onroerend
goed te koop
aangeboden

T k op beg grond mooi 2-

kam. app. m. ruim terras en

zeezicht. Apart. berg. m. wa-

ter, electr. licht. Serv. kost.

ƒ 135,- p.m. mcl stookk. +
wat Vr pr. ƒ 139.000. De Ruy-

terstraat 20, tel.: 02507-30961.

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel 02507-14534

Muziek-
instrumenten

Gevr voor vereniging piano

en accordeon. Tel. 02507-

17462 na 19.00 uur.

Wegens verhuizing t.k. piano,

i.z.g.st., merk Zimmermann.
Pr. n.o.t.k. Tel. 020-6421637.

Studieboeken en
-platen/banden

* T.k.a schoolboeken VWO,
Erasmuscollege. Tel : 02507-

17009.

Te koop
aangeboden
diversen

• Centrifuge ƒ50. School-

bankje + st. ƒ 30. 2 pits Buta

ƒ 35. Duoblok nieuw ƒ 65. Parij

schrootjes ƒ 30. Ligbad blauw
ƒ50. Tel: 02507-17421.

• Krulset met bevochtiger,

z.g.a.n. ƒ25 02507-16952.

+ Te koop 2 gasflessen 6 kg.

2 voor ƒ 50. Tel.: 02507-12815.

Te koop aang. i.z.g.st. perf.

onderhouden softijsmachine

U F 1 12. Pr. n.o.tk. Tevens 40
zw. hoge eleg. stoelen. Pr.

n.o.t.k. Tel.: 02507-19213.

• Te koop graskantsnyder,

merk Skil s. automatisch
ƒ40,-. Tel.: 02507-30960.

• T.k. Bosch Vrieskast m. 3
vriesvakken en laden, ƒ 150,-.

Tel.: 02507-12075.

* T.k. div. radiografische au-

to's v.a. ƒ 100. 02507-17629

• T.k. elec. wandslijpsteen

15 cm, ƒ 125,-, 220/380 volt; 2
vaste wiel. + 2 zwenkwielen
(nieuw 250/50): 02507-13868.

T.k.: Herenfiets, 3 versn., veel

chroom. Racefiets 54 cm 4
alb m bakeliet 78 t platen

stripboeken. + 80 detect. Ed-

gar Wallace, Bruce OSS 117 4
draadl. tel.: 02507-16071.

* T.k. t.e.a.b. 2x marmeren
platen 1x L. 225 cm. Br. 50
cm. 1x L. 215 cm. Br. 36 cm
Tel.: 02507-30740.

T.k.a. schilderij oud Zand-
voort 1948. Voorst. Het Ach-
terom. Tel : 02507-12217.

Te koop
gevraagd
diversen

-*• Gevr. pedicuremotor met
stofafzuiging: 02507-12698.

* Gevraagd witte lakens en
slopen voor Ds Paap die mee
helpt bij een project in Afrika.

Zondag 26 juli preekt hij in

Zandvoort. Tel.. 02507-16017.

• T.k. gevr.: boeken van C.

Baantjer Tel.- 02507-12073.

* T.k. gevr. zuurkool-inmaak-

oot. Tel.: 02507-17290.

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Jonge werk. vrouw zkt m.
spoed woonr. in binnenst.

Haarlem of Zandvoort. Gelie-

ve te bellen na 19.00 u.:

02507-14306.

Woningruil

900 RUILADRESSEN in

A'dam GRATIS informatie bij

Het Oosten. 020-588.22.55

Gevr. in Zandvoort vrijstaan-

de woning: aangeb. Peize

landelijk gelegen vrijstaand

huis, rand v/h dorp, 16 are, 12

km v. Groningen. Tel.: 05908-

33213.

Woningruil: aangeb. Haarlem/
Schalkwijk 4 kam.flat. Gevr.:

3/4 kam.won. in Zandvoort,

Nrd geen bewz. Tel.: 023-

360367, na 19.00 uur.

Woningruil: aangeb. A'dam
zeer mooi ben.huis a/sport-

veld m. cv., 3 kam., tuin, hr

525,- mcl. Gevr.: 2/3 kam.won.
m Z'vrt. Tel.: 020-6126420.

• Rubrieksadvertentie? Zie

voor adres en/of telefoonnr.

de colofon in deze krant.

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 -DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

ZOEK DE MISLUKTE

MiCRO
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-
deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

E. Boer - Diemen
L. Keur - Zandvoort
E. Scheepmaker - Gouda
A. Jager-Mathezing - Amsterdam

cimco
.een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Vakantie
Nederland

Te hr aangeb. 4 pers. stacara-

van op camping „de Lakens"
van zat. 18/7 t/m 14/8, ƒ500,-

p.week Tel.: 020-6820976.

• Wie lijkt Wadlopen ook wel

leuk en heeft zin om mee te

gaan Tel. rond 18.00 u. 02507-

12225.

Sportartikelen

T.k. 3 meter brede visklap-

stoel op tractorbanden. Max.
snelheid 2 km p.u.

Info Garage de Slakkengang.

• T.k. prachtige echt leren

paardnjlaarzen, mt. 38, in zeer

goede st. ƒ 1501 smalle

schacht A. Laan 02507-16473

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

• Brommer Sparta buddy,
rijdt goed, in goede staat,

prijs ƒ 299,-: 02507-27629.

Te koop aangeboden: Puch
MAX1 S, wit, '89 + helm,
ƒ750,-. Tel.: 02507-15776.

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs

Als het klikt willen deze mei-

den (18) vaker sexkontakt'

06-320.320.55. 75c p.m.

Als je houdt van jong bel dan
Bianca en Petra, 18 jr.

06-320.324.33. 75c p.m.

BEL JE ME
Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geeft je m'n
adres en telefoonnummer 06-

320.322.23 (100 c.p.m.).

BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur

020 - 6340507 - 6328686.

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

een lekkere jongen van 18 jr.

06-320.330.87. 75c p.m.

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66. 75c p.m.

Debbie (18), de eerste keer

op z'n frans. Jeetje dat is

lekker. 06-9664. 75c p.m.

DIREKT apart met een meisje

of een lekkere jongen van 18

voor een live heet sexge-
sprek. 06-320.330.81 75cpm

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje 1 Bel snel

06-320 322.05. 75c p.m.

DUIK in bed met 'n lekkere

meid (18). Vraag haar tel.nr.

3el 06-9511. 75c p.m.

Eerst wilde EVELIEN niet,

naar toen ze haar rokje liet

jakken... 06-9530. 75c p.m.

Er zijn genoeg meiden van 18

die ook het bed in willen.

Luister op 06-9603. 75c p.m.

GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen' Of voor een
opwindend gesprek met 'n

hete knul (18)06-96.13 75cpm

Jij met twee wulpse vrou-

wen? Bel Triosexkontakt.

06-320.320.92. 75c p.m.

KOM LANGS
mijn adres, mijn telefoonnum
mer en hoe ik er uitzie, vertel

ik je als je belt:

06-96-85 (100 c.p.m.).

Gewillige meisjes en huis-

vrouwtjes willen alles met jou

doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete vrijpartij!'

Bel 06-320.330.45. 75c p.m.

HARD 37,5 cphm 06-

320.323.13 Hardlesbi.

320.326.18 Domma 35
320.324.34 S&M
320.324.14 Ruig Rijp

320.324.04 Onaerdanig

Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.

Bel nu 06-9663. 75c p.m.

Hete MEISJES v. 18 jr. willen

sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.

HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.

06-320.327.01. 75c p.m.

Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?

06-320.330.18. 75c p.m.

Homojongens onder elkaar.

Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88. 75c p m

UITDAGEND huisvrouwtje is

zo opgewonden.
06-320 330.97. 75c p.m.

Vanavond al 'n afspraakje! Al-

tijd succes als je op zoek

bent naar 'n leuke vnend(m).

06-9533 75c p.m

HOMOKONTAKT. Zoek je

een lekkere boy' 06-

320.330.95. 75c p.m.

Hoor WULPSE Loesje tekeer

gaan met die jongens van 18
jr. 06-320.324.44. 75c p.m.

In haar korte rokje staat

MARIETJE te liften

06-320 320.95. 75c p.m.

Meer dan 240 vrije meiden

(18) zoeken jongens (18) voor

sex. Info. 06-9766. 75c p.m.

Meiden 37,5 cphm. 06-320

327.06 . . . .St. Frans/Grieks

326.19 Effe vlug!

325.54 Topsex 25+
326 63 Ordi/Grof

326.77 Ruige Sex

Ondeugende Pascale doet
het op de tafel. Keukensex.
Bel 06-9602. 75c p.m.

PARTNERRUIL pnvelijn, di-

rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.

06-320.330 91. 75c p.m.

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.

06-320 321.44. 75c p.m.

Sabnna, 'n mooie meid van
18, haar eerste trio.

06-320.321.20. 75c p.m,

Schoolmeisjes van 18 willen

ervaring opdoen. Datmg.
06-320.330.43. 75c p.m.

SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
van 18 jr. en huisvrouwtjes.

06-320.330.46. 75c p.m.

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr. Bel 06-9502. 75c p.m.

Slippertjeslijn, meisjes van
18 jr. zoeken sexkontakt.

06-320.320.36. 75c p.m.

Suzanne heeft hele grote...!

Wie wil ze vasthouden'
Bel 06-9667. 75c p.m.

Teleroticai 37,5 cphm.
Zapp sex 06.96.92
SM club 06.96.91
Rijpe vrouwen . . . .06.96.94

Frans 06.96.46
Tiener 06.96.40

Tessa is zo'n lekker opge-
wonden tienermeisje van 18
jr. 06-320.324.22. 75c p.m.

Vluggertje: Ondeugende Kim
beleeft 'n hoogtepunt.
Bel 06-9662. 75c p.m.

Vrouwen 37,5 cphm. 06-

320.328.99 . . .Rijpe Vette Vr.

320.327.70 . . . .Negerin 35+
320.329.30 Verpleegster

320.323.63 Rijpe Ordi
320.324.54 Rijp Chique

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-
vraagd voor escort en/of club

Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of

023-400130.

Wie durft een stnpspel te

spelen met CAROLIENTJE
H8V 06-350 222.41. 50c p.m.

Live Privé! 37,5 cphm.
EROX 06.95.06
SM 06.320.320.65
18 jr box 06.96.36
Rijp Privé 06.96.09

Alleen met jou!

MEEGENIETEN: meisjes van
18 onder de hete douche.
06-320.324.99. 75c p.m. /

Meisjes 37,5 cphm :•

bel 06-320- :

326.17 Straatméid
327.47 Onschuldig
322.55 Vol v. boven
340.44 Les 35 + 18 jr

328.27 Lesbi
329 66 Sexlesjes

Meisjes willen wat bijverdie-

nen. Sexadressen,
06-320.330 60. 75c p.m.

NATASJA doet het met 2
hete buurjongens van 18 jr.

06-320.324.11. 75c p m.

Onderdanige jongens van 18
bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).

06-320.329.99. 75c p.m.

ONDEUGENDE huisvrouw-
tjes en schoolmeisjes van 18
jr. zoeken voor straks sexkon-
takt, vraag naar hun tel.nr.-

Bel nu 06-9661. 75c p.m. •

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00

tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

Zoek jij tel.nrs van echte hete
meiden van 18 jr.' Gewoon
voor 'n opwindende sexaf-

spraak! 06-320.330.42 75cpm

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

Diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.

Dag-nachtserv. 020-6424800.

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

Daar zit u dan Een heerlijk huis op 't oog,

maar eerst moet u mooi uw huidige

woning kwijt

De beste manier een advertentie op
opvallend formaat

Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten

L"T

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. 0. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer e'én

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of .

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad éd. 22
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• Jan Tamboer krijgt de meest vreemde spullen binnen zoals een kris,

een sombrero en een Indonesisch masker. Foto Luuk Gosewehr

Weinig voorwerpen terug naar eigenaar

Brillen, camera's, jassen

kunstbenen, glazen ogen .

.

ET KLEINE KANTOORTJE van de afde-
ling Gevonden Voorwerpen, laat weinig
ruimte over voor een gesprek. Nog even en
dan verhuizen de gevonden spullen naar
een speciale ruimte. Volgens Jan Tamboer,
één van de twee medewerkers op deze afde-
ling, krijgt hij de gekste dingen binnen.
Een blik op de goedgevulde stellages bevestigt

zijn uitspraak: rekken met jassen en andere kle-

ding, dozen vol met portemonnees, brillen en foto-

camera's, kinderwagentjes, wandelstokken, para-
plu's, een tas met een videocamera en zelfs een
Indonesisch masker. Andere voorwerpen, die Tam-
boer aangereikt kreeg, zijn een glazen oog, een
kunstbeen en een melkbus. Tijdens het gesprek
komen twee agenten een ander voorwerp brengen:
een complete plattegrond van Paramaribo.
Vorig jaar verwerkten Tamboer en zijn collega

tienduizend voorwerpen. Ongeveer 35 procent daar-
van werd opgehaald door de eigenaars. „Wij hebben
hier de gevonden voorwerpen van vluchten van
maatschappijen die door de KLM worden afgehan-
deld en spullen die in de lounge gevonden worden.
Het gaat daarbij om bagage zonder labels."

Als een voorwerp aangeleverd wordt, gaan de
twee medewerkers op de afdeling zelf op zoek naar
de eigenaar. „Bijvoorbeeld bij een tas of bij een
koffer kijken we of we ergens een naam en een
adres kunnen ontdekken. Als dat het geval is bellen
we op, of sturen we een kaartje. Kleine voorwerpen
sturen we terug, grote dingen moeten de mensen
zelf ophalen."
Tijdens het gesprek staat de telefoon roodgloei-

end. Meestal mensen die iets kwijt zijn. Een me-
vrouw uit Brabant mist de sleutels van haar Fiat.

Tamboer kijkt in het boek, waarin alle gevonden
voorwerpen worden opgeschreven; de sleutels lig-

gen inderdaad in een doos op de afdeling. De vrouw
reageert net zo blij als verrast. De sleutels verdwij-
nen in een enveloppe om verstuurd te worden.
Het overgrote deel van de gevonden voorwerpen

wordt dus niet opgehaald. Tamboer: „We laten alle

spullen drie maanden liggen. Daarna worden de
goederen geveild. Alleen de spullen die nog bruik-
baar zijn. Zaken zoals make-up, toiletspullen, maar
ook gescheurde kleding, worden vernietigd. Niet
geclaimde sleutels gaan naar Hoogovens, waar ze
gesmolten worden."
Tamboer werkt al vijf jaar op de afdeling. Hij

heeft het nog steeds naar zijn zin. „Ik ben een
nieuwsgierig type, dus het is leuk om in andermans
spullen te kijken. Je hebt ook met mensen uit de
hele wereld te maken. Dat is één van de aantrekke-
lijke aspecten van het werken op Schiphol."

VS

Ar
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Autorubnel SHOWROOM verschi|ni ell e woel- in glle

edmos van Weekmedia i w Amsterdams Stadsblad

Buitenvelder'se Couratu Diemor Courant De Nieuwe
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam De Nieuwe Weesper,
AmsteKeens Weekb'ad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad en

bovendien in Ome Krant Waterland luitgcne

Noordhollands Dagbladl De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en he' Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen)
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Hel Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch von maandag t/m vri,dag tussen 8 30 en

20 00 uur Tel 020-6Ó58686 Fax 020-665632 1

Schnlteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM Postbus l 56, 1 000 AD Amsterdam

Afgeven kan ook Het Parooi Wibautstraat I3l

Arnsterdarn

Algevon kan ook bi| de volgende Weel media! autoren

Amstelveen Gebouw Aemstelsti|n Laon van do Helende

Mees ers 42 I B, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp
Nieuwstraat 33, Zandvoort Gosthuisplein ] 2

Alle opdrachten Izowel tele'onische als schnfteli|kel die

voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zi\n worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende

weet in alle Weekmediaki anten en in Onze Krant

Waterland, Do Zaanse Gezinsbode en hot Witte

Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels

Voor elke extra regel

mm-pri|S

mm-pri|S mei vignet

Alle pri|zen zi|n excl. 6% BTW

Gewone advertenties, tarie:

Voor meer informatie of advies

ƒ26,-
ƒ 11,50
ƒ 5,91

ƒ 6,34

op aanvraag

bel

020-665 86 86

Alfa Romeo

Alfa Romeo 33 13 '87, 78000
km, APK tot '93, prijs ƒ9.000.

Na 19 00 u 02990-48549.

Austin

Austtn M '83 sport, spec uitv.,

nwe motor, APK tot 10-'92,

i.zgst., ƒ2500 02503-28989.

Audi

Audi 100 SE automaat bj '82,

een plaatje, nw. APK ƒ2750
020-6105478

Citroen

BX 1 4 LPG, 10-85, Ferrari rood,

tzgst ƒ4 500,-

Expocar Trading

020 6153933/6692610

Citroen AX 11TRE, '87,80 000
km ƒ8 500

Tel. 075-163008

Citroen AX GT inj , bj '89,

30 000 km Vrpr ƒ 15 000
Tel 075-163008

Citroen BX 1 ,6 TR m '84 nw
APK puntgaaf ƒ3950 Inruil

mog Tel 02990-37825.

Citroen GSA bj '82,

nette auto ƒ 2250 -

Tel 075-163008

TREKHAAK tncl montage voor

uw Citroen BX, ƒ 325, tncl btw.

De Citroenspecialist

Rene Spaan, Visserspad 11

Krommenie, tel. 075-281193

Vanaf ƒ85 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

specialist in Zaanstad

Garage Rene Spaan, tel

075-281193/353788

H H. hand., tegen inruifprijs BX
16 RE, LPG, wit, 1-'89J12 500.

BX 16 RE, LPG-o.b , wit, 9-'88,

ƒ9 950 BX 14 TE, LPG, juni'89,

ƒ11500 BX 14 RE, LPG, 4-'88,

ƒ9 950 BX 16 RE, LPG (lichte

besch), 1 -'89, ƒ11750
Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam
Tel 020 6627777/6627797

NU KOPEN,
VOLGEND JAAR BETALEN*
C AX11TRE5drs5-88/10750
C. AX 1 1 RE 9-87 ƒ 9.700

C BX 16 RE 6-89 ƒ19 900

C. BX Diesel 5-80 ƒ27.500

C BX 19T2I 2/91 ƒ29 500
Renault 5 SL 6-88 ƒ 1 1 750
Fiat Uno Ltdo 2-89 ƒ 12 950
Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10600
Fiat Panda Jolly 6/88 ƒ 8.950

Peugeot 309 All 2-87 ƒ 12.500

Peugeot 205 XS 2/88 ƒ 15.950

Peugeot 205 Ace 6/88 ƒ 13.750

Subaru 1.6 DL 6/87 ƒ 7.950

Skoda Favoriet 1/91 ƒ 12 950

Renault 19 Cham.5/90 ƒ 18.900

3-12 maanden garantie

'Vraag onze voorwaarden
Vele financ. mogelijkheden

OTO-ICI CITROEN
Hogeweyselaan 21

WEESP
02940-16661

- ingdijk

autoverhuur

AX
ƒ60,- per dag

incl. BTW en verzekering

o a BX, ZX en 9 pers busje

Tel. 020-6932750

S Stevtnstraat 12a, A'dam

H.H. h , tegen inruilprijs Audi

100 CC diesel 7-87, schuif/kan-

teldak, anthr. grijs, ƒ9950-
Autobedr BEREBEIT, Amstel-

dijk 25, A'dam, 020-6627777.

BMW

ASMOCO, Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39 bij Amstelstation

BMW 318 I E 36 '91 granietgnjs

BMW 520 I

'89 donkergroen metallic

BMW 520 I
'91 donkerrood metallic

BMW 850 I Aut. '91 groen metallic

BMW 750 I Aut '89 donkerblauw metallic

Inruil/leasing/financienng

Amsterdam tel. 020-6943093

BMW320I '86, 105 000 km,
diam.zw., APK tot 3- '93, abs.

nwst. ƒ16.500. 020-6113084.

T.k.a. BMW 525i, jan. '82, perf.

onderh., Iichtmet. sportvelgen.

+ antidiefstalbev., ster. radio/

cass./slede, alarm + afst.bed.,

goede Mich. band TRX 5-

versn , met.lak Arktis blauw,

voll. ond h rek ter inzage, altijd

BMW onderh., van 2e eig., 1e

eig. bekend. Enige roest aanw.

APK tot '93. Prijs ƒ5000
Tel.' 02993-71785

T.k.BMW316 7/82 145.000 km
APK 4/93 dig. radio, schuifdak

trekhaak, sport velgen, ƒ 2700
02979-87247.

T.k. van 1e eig. BMW 318i Tou-

ring, diam.zwart metall., zonw.
glas, cv., sept '90, ƒ37.500.

BMW 730t AUT., juni '88, kl.

zwart met , zonw. gl., el.

sch./kanteldak, ABS, ƒ37.500.
BMW 2002 Targa Cabriolet

(Baur), bruin met , beige int

,

verk i.zgst, juni '74, ƒ 18.500.

Berebeit, Amsteldijk 25,

A'dam, 020-6627777/6627797.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties'

van BX, Visa en 2CV6.

APK klaarmaken tegen gered,

pryz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

XM Diesel '90, ƒ 35 000. XM 20
AMB nov 89, ƒ24 000. XM
AMB 90, ƒ 32 500. CX 20 RE
'89, Ipg, ƒ15 000. BX Turbo

Break D '90, ƒ 27.500. BX RD
Break '89, ƒ 16.500. BXRD Bre-

ak '87, ƒ12.500. BX 19 TRS
Break 1988 LPG ƒ 15.500. BX
TRD Turbo '90, ƒ24.500. BX
TZD '90, ƒ 19.500. 5x BX TRD
'89, va. ƒ14.500. BXD '89,

ƒ12.500. BXD '88, ƒ8 500. BX
19 GTI, Ipg, ob. '89, ƒ 18.500.

BX 19 TRS '89, Ipg, ƒ 15.500.

BX16TZI, '90, Ipg, ƒ18.500.5x

BX 16 TRI, '89, Ipg, v.a

ƒ13.500. BX 14 TGE, '90,

ƒ 14.900. BX 14 E, '88, ƒ 9950.

BX 14 '89, Ipg, ƒ11500. GSA
Break, '84, ƒ 2500. VISA Diesel,

85, ƒ3500.
VISA GARAGE

Houtmankade 37 A'dam
tel 020-6278410.

Lada

Lada2105,bj. 1-88, km 70 000
ƒ5950.- Autobedrijf Wim van

Aalst. Tel. 02979-84866

•Auto te koop"? Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het

resultaat

Lancia

H H. h., tegen mruilprijs Lancta
Thema 2.0i e, 1/91 LPG, grijs

met, sportvlg. ƒ 26.500.-

Autobedr. BEREBEIT, Amstel-
dijk 25, A'dam, 020-6627777.

Lancia Delta LX 1300 m. '84,

i.z.g.st APK, kl. zilver met.,

ƒ2950. 020-6105478.

Mazda

Haarlemmermeers grootste

Occasioncentrum

Hartgerink en Klomp
Biedt u keuze uit + 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
(Industrieterrein Noord)

Telefonische informatie 02503 -20129/36644

Mazda 626 sedan Z.o. m '84,

4-drs. i.z.g.st ƒ 1950.
020-6105478.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel. 020-6433733.

Mttshubishi Colt 1 EL. dies. m.
'85 5-drs„ wit, APK i.zg.st.

ƒ3950 020-6105478.

Daihatsu

NIEROP-DAIHATSU b a :

Cuore TS aut km. 28.000, '90.

Charade TS diesel, km
120000, '88

Vancouverstraat 2-12, Amster-
dam-West, 020-6183951.

Mitsubishi Colt GL aut., 11-'83,

87000 km., blauw met.

AUTOBEDRIJF JAN WALS,
02902-1697.

Mercedes-Benz

T.k.MB230E,aut,bj. '83, APK
10-92, i.z.g.st„ kl. bruin. Pr.

ƒ9.975. Tel.' 020-6437002

Nissan

Nissan Micra BX, 1987, zilver-

grijs met., dubb. sp. etc.

ƒ7.950.-

Centrum Auto's 020-6250096

Nissan Sunny 1.3 LX 4-drs, se-

dan 1986, saffier blauw met.

ƒ7.950.-, incl. BTW.
Nissan Sunny 1.3 DX, sky-bleu-

met., 4-drs, sedan, 1984,

ƒ5 950, incl BTW.
Centrum Auto's 020-6250096

Sunny Coupé 1 .6 SLX, alpine-

wit, 1989, in nw.st., ƒ15.950,-

Centrum Auto's 020-6250096

Weg. vertr. buitenland Nissan-
Primera 16LX, rood, 5/92, 2800
km, rad/cd + 4 sp. ƒ 32.500,-.

Tel.- 020-6650244

• De autorubriek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

Rover

Minor Motorcars

Rover Dealer
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR

onderh., rep., apk

Royal Class Saab's

v.a. ƒ20.500,-!!

Hoofddorp, 02503-14097

Skoda

Skoda 120 L '88, ƒ 2.500,-

Expocar Trading
020-6153933/6692610.

Subaru

Subaru mini bus '85, 46000 km,

mot, 100% + APK v. ace, pr.

/ 35000. 02992-1844/1318.

MOOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven

al 17 jaar uw dealer

in PRIJS gelijk,

in SERVICE beter!

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853

SPRING IN 'T VELD
Oostetnderweg 338-342

1432 AX AALSMEER
02977-44146/24696

HONDA met automaat:

Civic 1.3 Luxe 3 drs, wit

Civic 1.5 GLX 3 drs, beige

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen

Nieuw en gebruikt uit voorraad, Tel. 02975 - 62055
(gratis halen en brengen)

Auto Amstelstad b.v. Suzuki -Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,

Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz, Minervalaan 85, 020-6793249/6713581

Voor een goede SUZUKI-occasion naar

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuidemde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.

Correcte service; inruil en financiering.

Opel

Fiat

Fiat 127, bj. 84, APK apr. '93, kl.

rood, nwe accu, nwe dynamo,
ƒ3500. 075-352222.

Rat Uno 45S, 1986, delage

rood, zuinige en zeer goede
auto ƒ 9 650.-

Centrum Auto's 020-6250096

FIAT VERMEY B V.

Keuze uit ruim 35 occasions

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Rat Uno Dies, m. '86, blauw
nw. APK, i.z.g.st., ƒ3450. Tel

020-6105478.

T.k. donkerrode Rat Ritmo die
sel, bj. '84, 5 versa, t.zg.st

Vr.pr. ƒ 2850. Tel. 020-6169984

Uno 45 fire, b.j 9-
'88, APK '93

kl zwart, zorgv. onderh. ƒ 9950
Tel. 02975-62299

Ford

Ford Escort b). '86 Diesel 1e
eigen, i.z.g.st. ƒ6950. Inruil

mog. Tel. 02990-37825.

Chevrolet

Pick-ups, typen full size en S10.

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.

Luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.

Tel.: 020-6670121.

Ford Sierra 2 I. LPG bj. '88

i.z.g.st. 3-deurs ƒ10.950. Inruil

mog. Tel. 02990-37825.

FORD SIERRA COMBI 1.6,

11/83, rood metallic, APK.
JAN WALS, 02902-1697.

T.k. Ford Capri 20 V6 80 div.

nw. onderd. o a. schokd

,

kopp, ƒ 1950. 020-6433199.

H.H Handel, tegen mruilprijs

Ford Sierra 2.0i CL, zwart, 4-

drs , zonw.glas, sch/kanteldak,

LPG, 3-90, ƒ 19.750.

Autobedr. BEREBEIT, Amstel-

dijk 25, A'dam, 020-6627777.

Ford Sierra GL 2.0 5 drs.,

i.z.g.st. 5 versn. 8/83, met.

blauw, ƒ5500. 02977-24102.

Hyundai

Afgesproken

!

Binnen 2 jaar bij inruil

minimaal 70% terug
*

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.: 020- 6310615.

* Uitgezonderd Sonata.

Honda

Accord 2.0 I. EX, bj. 7-88, ong
58 000 km. Inkl. 12 mnd. garan-
tie ƒ 17.950.-. Autobedrijf Wim
van Aalst. Tel : 02979-84866.

Meer Garage
HYUNDAI DEALER

Ook voor uw ;

OCCASIONS
Linnaeuskadè 5-7,

Amsterdam

020-6929548

Ascona 1 6 S, 1985, LPG, gr.

met., 4-drs., in nw staat.

108000 km ƒ6.950.-

Centrum Auto's 020-6250096

Ascona Diesel, 5-drs., 6-'85,

cv., getint glas, ƒ5750.
Expocar Trading 020-6153933.

H H. h., tegen mruilprijs- Vectra

1.8 GLS, 5-drs., wit, LPG, 12-

'89, ƒ 18.500 3x Opel Kadett

1600i, 3-drs., LPG, 5-'89, v.a.

ƒ13.750. Kadett 1.6i, LPG, 6-

'90, ƒ 15.500. Kadett 1.8 LS, 4-

drs., rood, sch.dak, cv., LPG,
3-'89, ƒ 15.000. Kadett 1 8 LS,

4-drs., rood, LPG, 3-'89,

ƒ 14.250. Kadett 1.3 LS, LPG, 6-

'86, ƒ9.750. Kadett 1.3 LS,

LPG, 3-'84, ƒ 4 250. Omega 2.0i

LS, 8-'88, ƒ 14.750. Prijzen incl.

BTW Autobedr. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Opel Corsa m. '84 nw. APK,
mooie auto ƒ 3950.
020-6105478.

Kadett 1 2 S, 1983, rood, in

nieuw staat, 2-drs., geen roes)

of schade, ƒ 4.950.-

Centrum Auto's 020-6250096

KADETT 1.2S, 1982, blauw,

2-drs, LPG, ƒ 2250,-.

Tel. 02990-41746.

Kadett 1.3 S, bj. 8.86, 78.00C

km. ƒ 10.500.- Autobedrijf Wim
van Aalst. Tel.. 02979-84866.

Kadett 1.6 GT, b.j.'87, rood, ge-

tint glas, schuifdak, ATS vel-

gen, zenderpakket, alarm

APK, ƒ 14.500, 020-6107434.

Opel Ascona 20 S, '81, autom.
1 jr. Apk., ƒ 1750.

Tel.: 075-163008.

Opel Kadett 81

rijdt perfect

02990-37825.

.pr.st. nw. APK
ƒ 1950. Tel

Te koop Opel Manta APK gek.,

Prijs ƒ 2500. Tel. 020-6436422.

Peugeot

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER
Door inruil hebben wij voor u

diverse Leeuwekeur gebruikte

auto's klaar staan, b.v.:

205 1.1. Jr. 87 ... . ƒ 9.950.

205 1.1. Accent 89 .ƒ13 900.

205 1.1. XL 90 va. .ƒ16.900.
205 1.8 GRD. 90 ...ƒ20.900.
405 1.6GU90 ƒ24.300.
605 3.0 SV 90 ƒ49.500.

De auto's worden geleverd
met 100% garantie, inruil,

financiering en verzekering

worden door ons snel en voor-

delig geregeld.

COBUSSEN
Sinds 1930

Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824

De koffie staat klaar !

Dezebon brengtdeloopwww "showroopii

.

Of u mi zelf een showroom heeft of uwamó blinkend voor de-cletir 'zet, met een advertentie^m
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHÖWïlQOM is de speciale ;- \

"

y
-

autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen \van Weekmedia in het gebied1

Groot-Amsterdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage [yin ca. 750.000 exemplaren',

van Weesp tot Zandvoort. * ~

„\
"

-

H.H. h., tegen mruilprijs:

Peugeot 405 SR Diesel, turbo,

11-88, ƒ16.500.-.

Autobedr BEREBEIT, Amstel-
dijk 25, A'dam, 020-6627777

Peugeot 104 GL, bj. '82, APK
mrt. '93, trekhaak, roestvrij

ƒ1800. Tel. 020-6964311.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.

Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Suzuki 100 GX de Luxe, zwart,

9/80, APK 4/93 ƒ2750
JAN WALS, 02902-1697.

Toyota

BROUWERftSKEÜ^
Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829

Amsterdam-Noord Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Toyota Tercel SR '85, i.z.g.st.,

nw. APK, ƒ4.750,-

Expocar Trading

020-6153933/6692610. Tel

Adverteren in

SHOWROOM"
020 - 665.86.86

Volkswagen

V.W.- en AUDI-specialist

BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's

Jacob van Lennepkade 295
Tel.: 020-6183855.

Jetta 1984, brons met., LPG,
open dak, i.nw.st., ƒ6.950,-

Centrum Auto's 020-6250096

Mooie VW Polo Pointer Diesel
1-'88, wit, 97.000 km, APK
5-'93, incl. radio, ƒ9250.
Tel. 02963-1193.

Passat CL variant, zwart met.,

trekhaak, zonw. glas schuif/-

kanteld. cv., 2-91, Autobedr.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,

A'dam, 020-6627777.

Prelude 1.8 EX, wit '85

Prelude 1.8 EXR, grijs '85

Accord 2.0 EX, beige '87

HONDA:
Civic 1.3 DX 3 drs, rood

Civic 1.3 Luxe, zilver

Civic 1.5 I GL, rood

Civic 1.5 I GL, zilv

Civic 1.6 Inj., rood

Civic 1.4 GLX Sedan, beige '89

C.R.X. 1.6 I Coupé, zilver '90

Concerto 1 5 I, 5-drs., grijs '92

Accord 2.0 EX, blauw,

Accord Inj Ex, zwart,

ANDERE MERKEN:
Ford Sierra sedan, zwart,

Nissan Micra 1.2 SLX, wit,

Nissan Sunny Coupé, wit

Opel Kadett 1.3, grijs

Peugeot 205 Rallye, wit

Peugeot 205 1.4 XR, wit

Toyota Starl. 1.3 XL, blauw
Tnumph T.R. 7, rood,

V.W. Golf, aut., beige

Volvo 340 DL, grijs

ALFA-
33 1.3 Milano blauw

33 1.3 Milano rood

33 1.3 Milano LPG wit

33 1.3 d.gnjs

33 1.3 S beige

33 1.3 S groen

33 1.3 'Red' rood

33 1.5 QV d. grijs

33 1.7 QV d. grijs

33 1.7 QV rood

33 1.3 Wagon' rood

33 1.7 IE rood

Guiletta 2.0 grijs

Alfetta 2.0 bruin

75 1.8 rood

75 1.8 grijs.

75 1.8 IE LPG rood

75 2.0 Twm Spark groen
164 Twm Spark zwart

164 3.0 V6, grijs

164 TD groen met.

"VRIJDAG KOOPAVOND"
19.00-21.00 uur

Service en
Reparatie

APK + grote beurt v.a. ƒ 299 -

DIESELSERVICE;
brandstofpompen, verstuivers;

cil koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,

Industrieweg 27, Duivendrecht,

Tel : 020-6980639.

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak

Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Autofinanciering

en verzekering

Autoverzekenngsmarkt.

Betaal niet méér dan nodig.

Celie Inf. 020-6416607.

Rijscholen

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.

Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145.

Autorijschool Ferry

1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.

AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool

Speciale spoedcursus
ƒ895,- incl. examen
* ƒ 45,- per 60 minuten
* binnen 8 weken je rijbewijs

Info: 020-6464778.

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,-

Motorrijschool MICHEL
pakketpnjs ƒ 790,- Tel.:

020-6853683, b.g.g. 6181775,
036-5321238 en 02990-34768.

Motoren/Scooters

Honda CB 250 T nov. '77, Mo-
tor gerev. 40 000 km, ƒ 2950.-.

JAN WALS, 02902-1697.

Accessoires en Onderdelen

Onderdelen voor: Austin-Rover-

Jaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN HAARLEM

IN 24 UUR GELEVERD
Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.

Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.

Tel. 020-6240748.

VW Golf 1.3 C, juni '86 kleur

ROOD, in perfecte conditie,

ƒ9.950.-. 020-6380537.

VW Polo VAN uitv. '86, 113000
km, ƒ 5.950.-, incl. BTW
Centrum Auto's 020-6250096

Volvo

Peugeot 304 Break '84, ƒ 4750.

Nw. Frictie + APK.
Tel 020-6278410.

Te koop. Peugeot 205 Accent
rood, 22000 km, nov. '87. Prijs

n.ot.k., i.z.g.s.: 02526-87946.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Stlinjt hier m bloklottcrs

uw tekst, l letter per

hokje Cijfers, leestekens

en russenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven

Aan de hand \.m de daar-

naast geplaatste tanc\en

kunt ii 7elt uitrekenen

wat uw advertentie kost

n.



Videorecorders

yorden beter

[n voordeliger

IJ EEN videorecorder is een
goede beeldkwaliteit van het
grootste belang. Behalve dure

pparaten zijn er ook voordelige re-

orders van duizend gulden of min-
cr met een goede beeldkwaliteit.
»t blijkt uit een test van de Consu-

mentengids (juni) waarin negentien
kono- en zes hifi stereo-videorecor-
Lrs aan bod komen.

jiior Gerrit Jan Bel

Sommige apparaten hebben veel
oorzieningen. Eén om daarbij goed
n de gaten te houden is het PDC-
,ysteem. Dit gaat eind dit jaar in

Nederland en Engeland werken en
eeft via Teletekst een onhoorbaar

signaal bij het begin en het eind van
het programma. Hebt u de bijbeho-

*eiide Teletekstpagina ingetoetst,

ian wordt het programma automa-
isch opgenomen. Op die manier
,\ordt het probleem van onverwacht
ifwijkende aanvangstijden ontwe-
en.

Heel wat videorecorders waren al

oorzien van, of voorbereid op, het -

11 Duitsland gebruikte - VPS-sys-
eem, maar daar zult u weinig aan
nebben nu Nederland dus uiteinde-

ijk voor PDC heeft gekozen. Van de
eteste recorders is bij de Grundig
VS 902 <ƒ 1100) PDC ingebouwd, ter-

ivijl de apparaten van JVC zijn voor-
bereid voor dit systeem. Beste koop
(= goede kwaliteit voor een redelijke
prijs) voor de monorecorders zijn de
Sanyo VHR 130 (f 850) en de JVC
HB-D560 (ƒ900). De Samsung SX-
1260 (ƒ 600) is een voordelige keus (=

goedkoper, maar kwalitatief min-
ier). Voor de hifi-stereovideorecor-
iers zijn de Akai VS-F600 en Philips

VB 702 (beide ƒ 1550) en de Panaso-
nc NV- P55 (f 1600) de beste koop.
)e Toshiba V-611 (ƒ1300) is een
voordelige keus.

• De Panasonic videorecorder

fGereedschap
Verhuurders van doe-het-zelf-ge-

reedschap geven soms onveilige
spullen mee aan de huurder. Dit
bleek nadat door de Consumenten-
bond bij dertien verhuurders appa-
laten als behangafstomers, boorma-
chines, nietmachines met compres-
sor, kettingzagen e.d. waren ge-
huurd. In de helft van de gevallen
werd geen gebruiksaanwijzing en
|veiligheidsinstructie meegegeven.
In de andere gevallen waren de
schriftelijke instructies zeer sum-
mier en soms niet eens in het Neder-
lands.

Bijna alle verhuurvoorwaarden
sturen er op aan dat de klant door te
tekenen verklaart dat de spullen in
goede staat zijn ontvangen en dat de
risico's voor hem zijn. Volgens de
Nieuwe Wet Algemene Voorwaarden
mag dat niet meer en zouden klan-
ten die grote materiële of persoonlij-
ke schade lijden volgens de Consu-
mentenbond nu al een kans hebben
gelijk te krijgen van de rechter. De
bond vond dat geen van de verhuur-
ders is aan te bevelen. De resultaten
fvan het onderzoek staan in de Con-
sumentengids van juni.

Computers
Tot voor kort een toekomstdroom,

inmiddels in de winkel en zelfs rede-
lijk betaalbaar: kleurenprinters.
Computer Totaal (juni) bekeek er
vijf. Verder schenkt het blad aan-
dacht aan DC Data Diet (een pro-
gramma dat de capaciteit van de
harddisks van de Atari ST tot en met
TT vergroot) en worden diverse
communicatiepakketten voor Win-
dows op een rijtje gezet.

jKamperen
In de Kampeer en Caravan Kam-

pioen (juni) tests van de Sprite Alpi-
Ine c Jubilee ('een behoorlijke cara-
van voor drie personen'), de Heku
Exclusif kampeerauto, de De Waard

I

Zeearend ('een uniek tentmodel met
|
talloze gebruiksmogelijkheden') en

|de VW Golf 1.8 CL, die tot trekauto
l'an het jaar is verkozen.

Taxatie sieraden
Als u wilt weten hoeveel bijvoor-

beeld uw kostbare sieraden waard
Nn, gaat u ongetwijfeld bij een des-
kundige te rade. Helaas blijkt uit een
'faktijkproef van de Consumenten-
ond dat het taxeren van antieke sie-

rden, of sieraden met (half)edelste-

|
nen, voor veel 'deskundigen' een te

l^vare opgave is. Slechts twee van de
'en deden het goed en nog eens twee
redelijk. De meerderheid sloeg de

1 Wank fnliekant mis. Als u wilt weten
I
boe u voor het taxeren van uw siera-
den te werk moet gaan lees dan num-
mer 2 van de Consumentengeldgids.
EN VERDER: In Foto (juni) een

j:

est van de nieuwe Minolta Dynax
'^i, terwijl in de Autokampioen (nr.
.>) de Lancia Dedra Automatic,
°nda Civic Sedan en Opel Astra

btaUonwagen aan bod komen.

1
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DE TOPHIT VAN zanger
René Froger hoor je de
laatste tijd niet meer zo

vaak, maar voor veel mensen is

en blijft het bouwen van een
eigen huis het leukste dat er
bestaat. Hoe realiseer je zo'n
woon-ideaal? Behalve dat er
veel geregeld, gekeurd en op
elkaar afgestemd moet wor-
den, mag het huis ook niet
scheef hangen of in elkaar zak-
ken. Evenmin mag de waterlei-
ding of het dak lekken bij de
oplevering - en lang daarna.
Een artikel van Yvonne Mul-
der die uit eigen ervaring put.
Zij betrekt over enige maan-
den haar nieuwe woning.

door Yvonne Mulder

Specialisten kunnen tot in de fi-

nesses uitleg geven over hypotheek-
vormen. De kunst is een hypotheek
te vinden die het beste bij de per-
soonlijke inkomens- en uitgavensi-
tuatie past. Een adviseur die niet
gebonden is aan een bank- of finan-
cieringsinstelling en eentje die alles

weet over de jongste ontwikkelingen
in hypothekenland vonden wij daar-
voor het beste. Zo'n advies is meest-
al gratis. Wel moet men bedenken
dat een juiste hypotheek uitzoeken
veel tijd vergt en net zoveel precisie
en maatwerk vraagt als je uiteinde-
lijk te bouwen huis.

Stapte men heel vroeger voor de
bouw van een eigen huis recht-
streeks naar de aannemer, tegen-
woordig moet je eerst een hele pa-
pierwinkel doorworstelen. Zo staat
in het stedebouwkundig plan van de
gemeente precies aangegeven welk
type bebouwing waar komt. Oók ka-
vels die particulieren kunnen kopen
zijn erin te vinden: grote, smalle, ge-

legen aan gracht, sierwater of plein,

alleen of gegroepeerd.
Keus genoeg zul je denken, ware

het niet dat de gemeente nog meer
voor je vastlegt. Er zijn percelen
waar alleen woningen met meer ver-

Eigen huis: van bouwplan tot oplevering

Een plek onder de zon

•^P^yy-- ^^*y/~?.*~r

• Bij het bereiken van het hoogste punt gaat de vlag in top

diepingen of met schuine daken mo-
gen staan, andere kavels komen al-

leen in aanmerking voor huizen van
één bouwlaag. Bovendien moet een
nieuw huis binnen een aangegeven
bouwstrook gebouwd worden.

Bereikbaarheid
Bij het kiezen van een stukje

grond voor eigen bouw is het ver-

standig ook te letten op de ontslui-
ting van de wijk en de bereikbaar-
heid van scholen, bibliotheek en
winkels. Verder kunnen de grootte

van het perceel (denk aan kosten en
onderhoud), bezonning, geluid, situ-

ering, verkeer en bereikbaarheid
van openbaar vervoer een rol spelen
bij de uiteindelijke kavelkeuze. Ga
een paar keer de plek bekijken, voor-
dat je de definitieve beslissing
neemt. De opdracht aan de bouw-
coördinator (een schakel tussen op-
drachtgever, architect, aannemer en
gemeente) of architect gaat samen
met de lijst van woonwensen van de
'bouwer' en een programma van ei-

sen. Binnen de financiële mogelijk-
heden, die niet overschreden mogen

tuiöiiiiejii Vissekoppen en kattedrek

verjagen mol uit de tuinIN DE STRIJD tegen de mol,
dat zachtaardige gangen
gravende diertje, is de tui-

nier niets te dol. Als op een
zonnige ochtend de tuinier
vers opgeworpen molshopen
als pubereuze puisten boven
het gazon ziet staan, zal mol-
mans het moeilijk krijgen.

door Bram Wolthoorn

De aanvankelijke hoop op een
snelle, terminale molaandoening
door bijvoorbeeld een latente ver-
ontreiniging van zware metalen on-
der de graszode, wordt grondig de
bodem ingeslagen bij het zien van de
volgende wrat op het gazon. De crea-
tieve tuinier heeft in zijn molvernie-
tigingsdrift al heel veel geprobeerd.
Tot de zachtaardige middelen be-

hoort het plaatsen van doploze fles-

sen die, als de wind er overeen
blaast, een buitengewoon hoog ge-
luid voortbrengen dat de mol allera-

keligst in de oren klinkt. Op dit prin-
cipe zijn ook de elektronische mol-
lenverjagers gebaseerd, die voor veel
geld verkrijgbaar zijn.

Een wat wildere methode is het
vullen van één van de gangen met
sterk stinkend materiaal. Het depo-
neren van wat teentjes knoflook be-
hoort daartoe.
De werkelijk wanhopige tuinier

vult de gangen echter met de inhoud

• In de strijd tegen de mol was de
tuinier vroeger niets te dol

Tekening C Wolthoorn

van een overvolle kattebak. En de
overspannen gazonbezitter bedient
zich van vissekoppen, waarbij die
van de haring vooral uitmunten
door hun stuitende stank.

Zwavel
Mocht de mol na al deze aanslagen

volharden in zijn aanwezigheid, dan
kan met altijd nog grijpen naar de
wat ruigere middelen, zoals het vol-

proppen van de gangen met bramen-
takken, waaraan de mol zich tot

bloedens toe beschadigt en vervol-

gens doodbloedt. Ook het afsteken
van molpatronen, die de zuurstof in
de gangen vervangen door zwavel, of
het vol water laten lopen van het
gangenstelsel, blijken soms afdoen-
de te zijn. Het plaatsen van mollek-
lemmen is een wat radicale oplos-
sing van het mollenprobleem. Vang-
buizen voor mollen worden in een
gang geplaatst; de mol loopt erin en
is gevangen.
Hoe lelijk de molshopen ook zijn

en hoe gegrepen de tuinier zich ook
voelt door de willekeurige aantas-
ting van de eigen geschapen gras-
mat, echt schadelijk is de mol (Tal-

pa europea) niet. In het uitgebreide
gangenstelsel jaagt de mol voorna-
melijk op regenwormen en emelten,
de larven van de langpootmug. Ook
slakken en insekten worden door de
mol bejaagd. Als slakkenverdelger
valt de mol zelfs te waarderen.

Vanuit het noorden van Duitsland
is een nieuwe, milieuvriendelijke
methode voor het verdrijvan van
mollen aangewaaid: meng drie delen
wei met een kwart deel yoghurt.
Laat dit mengsel een paar dagen in
een warme omgeving verzuren en
giet vervolgens deze waanzinnige
milkshake in de mollegang. Zodra de
mol hier lucht van krijgt, zal hij er
als een speer vandoor gaan.

Ierland wordt populair
ZOVEEL HOOFDEN, zo

veel zinnen en evenzovele
mogelijkheden voor

iedere smaak en beurs. Een
handvol tips voor hen die nog
geen besluit hebben genomen
waar de vrije dagen door te

brengen.

door Leni Paul

IERLAND. Ierland wordt langza-
merhand een populaire vakantiebe-
stemming en hoofdstad Dublin past
in het rijtje leuke steden-voor-week-
endje-weg. Mooie musea, onverval-
ste pubs met balladenzangers en
verhalenvertellers en, nog niet té

toeristische streken met veel groen.
Air Lingus, pas onderscheiden als

meest punctuele luchtvaartmaat-
schappij tussen Londen en Dublin,
vliegt 31 keer per week vanuit Am-
sterdam naar Ierland. Inf. Iers Ver-
keersbureau, tel. 020-622.3101.

GRIEKEN-
LAND OP
MAAT. Pas ge-

start touropera-
tor Amfora Tra-
vel in Amster-
dam is gespecia-
liseerd in Kreta,
Kos en Cyprus,
weet dan ook al-

les van deze zon-
nige eilanden en
levert er reizen
naar eigen wens
naar toe. Veel ex-

tra's bij Amfora
zoals gratis fiet-

sen bij diverse
accommodaties
in voor- en nasei-
zoen. Kinderen
tot twaalf jaar
die bij pa en ma
slapen, mogen voor een tientje per
dag meeëten. Inf. tel. 020-638.0449.
BRITSE BADPLAATSEN. Een

gratis brochure bij het Brits Ver-
keersbureau over Britse badplaat-
sen en hun achterland. 32 pagina's
vol informatie over bezienswaardig-
heden, sportfaciliteiten en seizoens-
evenementen. Inf. tel. 020-685.5051.

FRANS. De Franse taal moeite-
loos leren spreken bij twee Neder-
landse dames in de Dordogne. Anne-

toemïi!

ke en Marja Lohman zetten er hun
huis in Aubeterre voor open. 's Mor-
gens zwoegen op papa qui fwme une
pipe, 's middags excursies of lekker
luieren. Kleine groepjes en wie mee
wil doen moet zich haasten, want er
zijn maar twee cursussen (van 5 t/m
18 juli en van 19 juli t/m 1 aug.) Inf.

tel. 023-336064 en 020-662.1507.

MIDZOMER (1). Het Midzomer-
nachtfeest is het mooist in Leksand
aan het Siljanmeer in Zweden, waar
in klederdracht gestoken violisten

met een per boot aangevoerde ver-
sierde meiboom door het dorp trek-

ken. Een soort corso op zijn Zweeds,
maar dan wel vol Diepe Gedachten
en Folklore. Inf. tel. 020-671.6055.

MIDZOMER (2). Nog meer

Paarden trekken de reddingsboot op Ameland het water in

Foto P S Smit/VVV Ameland

nieuws voor hen die de zon nu eens
niet onder willen zien gaan. Finnair,
de Finse luchtvaartmaatschappij
laat u naar (niet mét!) de noorder-
zon vertrekken via de zg. Midzomer-
nachtzonvluchten. Tot 15 augustus
dagelijks vanuit Helsinki.
TWEELINGEN. Leuk nieuws

voor tweelingen. Barvaux aan de
Ourthe in België, op een paar uur
rijden van Nederland is 15/16 augus-
tus de internationale ontmoetings-

plaats voor tweelingen. Optochten,
verkiezing van koning en koningin
van de dag en variété en dit alles

voor ƒ28,- (incl. mooie, Belgische
maaltijd). Inf. tel. 020-624.5953.
AMELAND. Op het strand bij Hol-

lum kan men hier 's zomers genie-
ten van een demonstratie met de
paardenreddingsboot 'Abraham
Fock'. Een wat misleidende naam,
want de paarden worden niet gered,
maar doen dienst als trekdieren om
de reddinsboot in zee te trekken.
Nergens ter wereld te zien, aldus
VW Ameland die ook nog wijst op
het mooie Reddingsmuseum. Inf.

tel. 05191-2020.

VLIEGWIJZER. Voor de consu-
ment die het zoeken en vergelijken
van prijzen in brochures en dienst-
regelingen te tijdrovend en ergernis-
verwekkend vindt, is nu bij Singapo-
re Airlines 'De Vliegwijzer' versche-
nen. Voordelige vliegtarieven en mo-
gelijkheden, basisinformatie over
het te bezoeken land, klimaatgege-

vens, etc. Inf. tel.

020-646.4546.
MUSEUM (1).

Honderd adres-
sen van leuke,
gekke, interes-

sante en ongewo-
ne musea in

Zwitserse kaste-
len en burchten
waar men kan
eten en over-
nachten. Bij het
Zwitsers Ver-
keersbureau
(tel. 020-

622.0333) liggen
twee gratis kas-

teelbrochures
klaar met onge-
kende mogelijk-
heden in dit al-

penland.
Het Arnhemse
heeft er sinds

MUSEUM (2).

Openluchtmuseum
kort een attractie bij in de vorm van
de uit 1879 daterende Freia, de oud-
ste nog bewaard gebleven zuivelfa-

briek uit Friesland.

55+ REIZEN. Helaas werd het te-

lefoonnummer van deze organisatie
in onze vorige Toerrubriek niet goed
vermeld. Het goede nummer van
deze stichting is 02154-22041.

Foto Bram de Hollander

worden, wordt eerst een schets ge-

maakt. Na overleg met de 'bouwer'
komt een definitief ontwerp op tafel

en deze tekening moet ter goedkeu-
ring naar de gemeente.
Er gelden immers allerlei voor-

schriften en veiligheidseisen waar-
aan het ontwerp moet voldoen. Je
hoopt natuurlijk dat je plan niet

wordt afgekeurd, want dat betekent
tijdsverlies. Kan het bouwplan de
goedkeuring van alle instanties weg-
dragen, dan wordt het huis beste-
dingsklaar gemaakt.
Indien de woning op heipalen

moet komen te rusten, is een sonde-
ringsrapport nodig om te weten te

komen welke lengte en dikte de hei-

palen moeten krijgen en hoevéél er
nodig zijn. Tegelijkertijd zijn bestek-
en constructietekeningen in de
maak. Evenals het bestek en de be-
groting. Alle paperassen gaan dan
weer naar de gemeente met het ver-

zoek een bouwvergunning te verle-

nen. Landmeters van het kadaster
zetten het terrein uit en voor de fun-

dering wordt grond tot zo'n tachtig
centimeter weggegraven; daaronder
bevriest de grond namelijk niet
meer.

Klus
Een feestelijke gebeurtenis is het

moment dat de eerste paal de grond
in wordt geheid: het begin van 'Het
Huis'. Een hele serie vaklieden zet
zich daarna in om de bouwklus te

klaren. Zijn de betonwerkers, lood-
gieters, metselaars en elektricien
eenmaal bezig, dan vergeet je on-
middellijk de papieren rompslomp
die eraan voorafging.
Wanneer de begane grondvloer er

ligt, denk je bij jezelf: wat klein alle-

maal. Je krijgt een idee van maat en
verhoudingen als de kozijnen zijn

gesteld en de binnenmuren gemet-
seld. Je kunt je dan beter voorstellen
hoe het allemaal wordt.

Zelf mee-opzichteren is leuk. Je
moet wel elke dag naar de bouw om
te kijken, maar zo kun je kleine din-

gen waar niet aan gedacht is, alsnog
aanpassen of veranderen. Ergernis
hoort er af en toe ook bij. Je nieuwe
huis wil je bij wijze van spreken wel
uit de grond kijken. Je gaat bijna

door het lint als de zon boven aan de
hemel staat en de bouwers niet ko-

men opdagen omdat ze elders iets af

moeten maken.

Vlag in top
Als de eerste verdiepingsvloer is

gelegd, onstaat al 'een beetje dak'
boven je hoofd. Is de nok, het hoog-
ste punt, bereikt, gaat de vlag in top
en wordt er opnieuw een beetje ge-

feest. Maar het huis-in-wording
wordt pas een echt huis als de dak-
platen tegen de balken gehesen zijn

en het huis 'dicht' is. En iedereen
wordt helemaal enthousiast als de
dakpannen er op liggen.

Voegers werken het metselwerk
af, sanitair en verwarming worden
geïnstalleerd en de tegelzetter plakt
waar nodig de tegels tegen de wan-
den. Dan volgen alleen dakgoot, re-

genpijpen en ruiten nog en als laat-

ste lopen de schilders al het grond-
schilderwerk na.

Bij de eerste oplevering wordt ge-

controleerd of het werk goed is uit-

gevoerd. Fouten en gebreken wor-
den genoteerd en binnen enkele we-
ken verholpen. Bij de eindopleve-
ring moet het huis helemaal 'af' zijn.

Is de woning onder GlW-garantie ge-

bouwd, ook dat moet je vóóraf rege-

len, dan heb je tien jaar lang garantie
op de technische uitvoering van
jouw 'plek onder de zon'.
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Bezoek aan Wembley Stadion
HET WEMBLEY STADION

in Londen is het Mekka
van het Britse voetbal.

Jaarlijks wordt in deze
voetbaltempel de Engelse
Cupfinal gespeeld. Het is

mogelijk om een excursie door
het in 1922 gebouwde stadion

te maken: The Wembley
Stadium Tour.

door Oscar Borghardt

De professionele gids leidt de be-
zoekers eerst naar de controllroom,
waar politie en personeel van het
stadion met behulp van geavanceer-
de apparatuur alle bewegingen bin-

nen en buiten het stadion nauwgezet
kunnen volgen.
Na een korte rit per bus rond het

stadion wordt er in een filmzaal een
tien minuten durende film over de
geschiedenis van het stadion ver-

toond. Hoogtepunten als de Olympi-
sche Spelen 1948 en het WK voetbal
1966 passeren de revue. In het film-

zaaltje hangt een verweerde lat. Het
stuk hout is legendarisch. In de WK-
finale van 1966 (Engeland tegen
West-Duitsland) schoot Geoff Hurst
de bal tegen het houtwerk. Of het
leder daarna op of achter de Duitse
doellijn kwam? De scheidsrechter
gaf een doelpunt, maar de discussie
achter de borreltafel duurt voort.
Via de badruimte van spelers, de

ziekenzaal en de persruimte arrive-

ren de bezoekers in één van de twee
kleedkamers: normaal slechts toe-

gankelijk voor spelers en technische
staf. De kleedkamer die wordt be-
zocht heeft de bijnaam 'The lucky
room'; twee van de drie ploegen die

de laatste twintig jaar de Cupfinal
wonnen, verkleedden zich in deze
ruimte. Sinds 1974 verkleedt het En-
gelse elftal zich voor thuisduels in

dit vertrek. Opvallend is dat de win-
naar van het WK in 1966 zich in de
andere kleedkamer in het nationale
tricot hees. Voor de verliezende
Duitsers was deze kleedkamer toen
geenszins 'The lucky room'.

Ereloge
De gids voert de excursie vervol-

gens het stadion binnen. De trap
leidt de deelnemers naar de ereloge,

waar de winnende spelers na afloop
van de Cupfinal de beker in ont-

vangst nemen. De bezoekers kun-
nen op de foto met een, ietwat ar-

moedige, replica van de cup. De ex-

cursie besluit met een bezoek aan
The Royal Room: een potsierlijk in-

gerichte ruimte, waarin de leden van
de koninklijke familie zich voor en
na de wedstrijd ophouden.
Het Wembley Stadion is dagelijks

te bezoeken. De eerste excursie start

om tien uur. De laatste vertrekt om
drie uur ('s winters) of vier uur ('s

zomers). De excursie wordt niet op
feestdagen gehouden en gaat even-
min door op dagen dat er een wed-
strijd wordt gespeeld of concert
wordt gegeven. Het Wembley Sta-

dion is vanuit het centrum van Lon-
den makkelijk te bereiken per me-
tro.

Kruiswoordpuzzel
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SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening. Adviesprijs'2550.-

^1799.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1349.-
SONY 63 CM KVX25TD

13 STEREO TELETEKST

"11349.-
SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

^1099.-
SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

QQQ -WWW.
KLEUREN TV
3EDIENING

799.-

JVC55CM KLEUREN TV
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv. '2075.-

1295.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

31111245.-
y 63 CM TELETEKST
^^ Nederlandse Philips garantie.m 1195.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1145.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING^ 1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

885.-
*j PHILIPS 14GR1021

n 37CM PORTABLE KTV

$m 485.-
37 CM KLEUREN-TV

SONY CAMCORDER
F450; Topperl 3 lux, 8x zoom,

Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd. '2550

1899.-
SONY CAMCORDER
F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,

autofocus. Adviesprijs. '2220.

1579.-
PHILIPS CAMCORDER
VKR6843 (=Panasonic MC20)

:

VHS-C inkl. accessoires. "2095.-

1249.-

TOPMERKCAMCORDER
E1 0; 8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. "2799.-

^1599.-
JVC CAMCORDER
VHS, Super kornpakt! *2099.-

1499.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi stereo. "1599.-

949.-
JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. "1899.-m 1149.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereogeluid. "2095

1149.-
PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1 894.-

£$1299.-

INDESIT 1200 TOEREN WASAUTOMAAT
1200 toeren wasautomaat, trommel roestvrijstaal,

optimaal bedieningsgemak, regelbare thermostaat,
18 wasprogramma's, regelbare centrifugegang,
halve wastoets, zeer zuinig en zelfreinigende pomp.
Adviesprijs* 1299.-

SONY MINI
SYSTEEM
INKL. CD-SPELER
EN BOXEN
MHC1100; 2x35 Watt, 2x5
bands equalizer, digitale

tuner met 30 voorkeuze-
zenders, timer, dubbel
cassettedeck met dolby-B,

CD-speler met Shuffle,

Repeat en Program Play.

Feather-Touch bediening.

Sony 2-weg boxen.
Infrarood afstandbe-
diening. Adviesprijs"! 110.-

' 020-6474939

,

r-.«,\Vnis-into i »•<"
kbntawenM'

KT10.00 tot 16.00 uut

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W75.0; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs "2199

m*Mc..
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs"! 878.

1295.

mmK , m keiharde bewijs, dat

SSWrrJTJKsaSW!^»-^

WAS/DROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van

deze AEG/BCC stuntaanbie-

ding? Adviesprijs. *1 549.m 1245.

|
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KOEL/VRIES
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter 2-

deurs koel/vries kombinatie.

Koelruimte op "ooghoogte".

Adviesprijs*979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)~~

779.

PHILIPS 800 TOEREN

855.-
BAUKNECHT WA6500

795.-

2&ss-^
SONY VHS-HIFI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,

|

8 uur, jog-shuttle, adv. "1 990.-

1399.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST. "1 549.-

799.
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

|

LCD-afstandbediening. "1 295.-

STONA 70 CM
TEREO TELETEKST

70KV97 1 7; Adviespri]s*2275.-

1^1498.-
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

1398.-
BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

IW1178.-
GRUNDIG 63 CM TXT

1198.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

1098.-
GRUNDIG 51 CM TXT

778.-
ARISTONA 51 CMm 698.-
51CM TELETEKST

'%m 598.-
ft GRUNDIG P37-440

m 699.
HS-HQVIDE
idbediend. *82

569.
{ VHS VIDE
stbed.Adv.*109

569.-
JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! "1099.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. "825.-

ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ; HQ, afstbed. Adv.*1 095.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,

zeer zuinig. Adviesprijs"! 299.-

1000 TOEREN LUXE
' Nederlands topmerk. "1 1 99.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening!

449.-

SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCD-
afstandbediening. Adv. "1 220.-

799.
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0; afstandbediend. "1110.

679
HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ, 3 koppen. "1299.-

769.-

669_kas
HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. "999

BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed.+leespen. "1445.-

We? 799.-
PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ, 3 koppen. "1 1 57.-

779.4
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
Intelligent VHS-HQ, perfekt

beeld, afst.bed. Adv. "988.-

B 498.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

569.-

LIPS 55CMKTV
TELETEKST

«&T

PHILIPS / WHIRLPOOLm 879.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

949.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs "848.-

INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv."899.-

mm 495.-
ZANUSSI 2-DEURSm 595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

645.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
iter inhoud. Adviesprijs* 1 1 99.-

SIEMENS KS2648

mm 895."

130 LTR. KOELKA:
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.

265.-
160 LTR. KOELKAST
1 60 liter, 2-sterren vriesvak.

365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

\êm 395.-
ZANUSS1 140 LITER

ÖOSCH KTF1540J
455.-

mw 555.-
PHILIPS 160 LITER

525.-
BAUKNECHT 160 LITER
Adviesprijs. *869m 645.

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

ft

m 209. -K
SAMSUNG RE570

229
20 LITER 700WATT

Si 279.
MOULINEX FM1115

299.

ft

ft

- ft

ft

ft

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. 1769.-

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILLm 449.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Adviesprijs*899.-

499.
1000WATT DIGITAAL

529.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 I! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

599,
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau.

799.-
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 Liter inhoud, 800 Watt
vermogen en digitale tijdklok

899.-

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WÖ; Adv. '849.

'gpsssg?
^yCKDOOO

\ -^

548.-
ETNA FORNUIS 14.00

598
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404: Gas-elektro. *1 049.-m 698.-
ETNA GAS - ELKTRO
1650 Jasmijn. Adv. "1405.-

898.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 OIV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.

998.-
ATAG ELEKTRISCH
FE025A/EFF225/234.
Adviesprijs. "1445.-

mms.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs*1735.

S1398.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

198.-
KPLAAT
its. Adv. "445.-

348.-

ATAG KOOKPLAAT
GKF 334; 4 pits. Adv. "445.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. "595.-

èe? 368."
NDESIT 120 LITERm 448.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-m 498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. *848.-m 648.
STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

118.-
EMKAP
standen "380.-

168.-
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ATAG WASEMKAP
OWA 425AN ; 3 standen "380.-
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INDESIT L73Ï0WF .

LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts

en geruisarm: Advies-
prijs"1099

BAUKNECHT VW 3PRm 799.-

W 699.

BOSCH VW PS2100m 849.-
MIELE VW G521

1449.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ........ .......... .1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag 9 tot 5.30 uur
zaterdag 9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
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Nicolaasschool en Stekkie krijgen hun zin
ZANDVOORT - De Nicolaas-
chool kan alle leerlingen op
et eigen terrein houden. De
emeente heeft alsnog besto-
len de exploitatiekosten van
|wee noodlokalen voor haar re-

ening te nemen. Peuterspeel-
aal 't Stekkie hoeft daardoor
een ruimte in te leveren.
De grootscheepse actie van ou-
ers, bestuursleden en/of medewer-
ers van de Nicolaasschool, de Van
euven Goedhartschool, kinderdag-
arblijf Pippeloentje en peuterspeel-
lal 't Stekkie heeft de gewenste uit-

erking gehad. De raadsfracties van
VD, CDA en D66 zaten dinsdaga-
jnd alle drie klaar met een motie
m het college van burgemeester en
ethouders op andere gedachten te

rengen. Dat vond dat het teveel
'oor de ruimte) aan leerlingen van
a Nicolaasschool op de Van Heu-
m Goedhartschool ondergebracht
loest worden.

Daarmee volgde het de landelijke
chtlijnen: eerst leegstaande loka-
an binnen een straal van twee kilo-

ïeter opvullen. Ook ruimtes ge-

ruikt door een peuterspeelzaal en
jn kinderdagverblijf vallen onder
egstand. 't Stekkie moest dus
imte inleveren. _

Dat gaf een storm van protest on-
r de betrokkenen, die de raadsle-
n achter hun alternatief kregen.
et college ging alsnog akkoord met
st voorstel bij de Nicolaasschool
vee noodlokalen te plaatsen. Rede-
sn: financieel maakt het weinig uit,

Stekkie hoeft niet in te leveren,
iderwijskundig is het de beste op-
ssing en de onderwijs-inspecteur
as al akkoord gegaan. De situatie

ordt jaarlijks opnieuw bekeken.
ten triomf van de democratie' al-

iis enkele raadsleden. Het college
listert dus wel degelijk naar de be-
plking, voegde wethouder Ingwer-
n daaraan toe. Volgens Ingwersen

feeft nu ook het openbaar onderwijs
>cht op dezelfde aandacht.

Nachtbewaking
parkeerterrein

onder watertoren
ZANDVOORT - Parkeer-

pachter Hendriks is begon-
nen met nachtbewaking op
zijn terrein aan de voet van
de watertoren. Auto's die
op dit terrein geparkeerd
staan, worden vierentwin-
tig uur per dag bewaakt.
Hendriks heeft enkele men-

sen ingeschakeld die de hele
nacht rondlopen om de boel in

de gaten te houden. De nachtwa-
kers staan via een portofoon
rechtstreeks in verbinding met
het politiebureau op de Hoge-
weg, waar zij eventuele verdach-
te bewegingen kunnen melden.

De nachtbewaking, die duurt
tot en met eind augustus, maakt
deel uit van het Project Autocri-
minaliteit van de Zandvoortse
politie. De projectleider, hoofd-
agent Rini Cappel, en vertegen-
woordigers van de gemeente
hebben alle parkeerpachters be-
naderd met de vraag of zij hier-

aan wilden meewerken. Hen-
driks is de eerste die dit sinds
anderhalve week in praktijk
brengt. Daarvoor had hij ditjaar
al enkele keren proefgedraaid.
Verder is onder andere bekend
dat ook het parkeerterrein
naast het NS-station tijdens het
Jazz Behind the Beach-festival
(begin augustus) nachtbewa-
king instelt.

Ideaal
Het nachttarief voor het par-

keren van de auto is tien gulden.
Deze extra bewaking wordt als
ideaal gezien voor toeristen die
met de auto naar Zandvoort ko-
men en hier de nacht doorbren-
gen. Het risico van inbraak, of
van diefstal van de wagen of on-
derdelen daarvan, wordt tot een
minimum teruggebracht.
Ook voor horecabezoekers

die met de auto naar het cen-
trum zijn gekomen, kan de
nachtbewaking een welkome
oplossing zijn. Vooral voor de-
genen die van buiten Zandvoort
komen. Behalve met de taxi
kunnen zij vanaf 18 juli ook met
een nachtbus naar Haarlem
(met een verbinding naar de bol-
lenstreek) of Amsterdam. De
auto kunnen zij bewaakt in
Zandvoort laten staan.

Waterstanden 1
itum

ui

ui

ui

ui

ui

ui

ui

ui

lul

HW
05.23
06.06
06.52
07.46
08.39
09.45
10.46
11.44
00.20

LW
01.05
01.50
02.36
03.24
04.04
05.05
06.04
07.16
08.15

HW
17.56
18.37
19.27
20.19
21.15
22.16
23.16

12.59

LW
13.40
16.16
17.02
17.42
16.34
17.35
18.50
19.55
20.54

lanstand:

dinsd. 7 juli 02.45 u.

'odtij 10 juli 00.20 u. NAP+65cm

• Tientallen
leerlingen, ou-
ders en leer-

krachten trokken
vrijdag in pro-

testmars naar
het Raadhuis,
waar een petitie

werd aangebo-
den.

Foto Bram Stijnen

Louwes paar
uur bezig met
vissersbootje
ZANDVOORT - De beman-

ning van de Zandvoortse red-
dingboot dr.ir. S.L. Louwes
heeft zaterdagnacht minstens
anderhalf uur moeten zoeken
naar een op drift geraakt vis-

sersbootje uit Katwijk.
De bemanning van het vissers-

bootje, de Klasina, had hulp ingeroe-
pen in verband met motorstoring.
Op dat moment bevonden zij zich
ter hoogte van Bloemendaal, zo ver-

telden zij via de marifoon. Later
bleek dat echter niet klopten, het
vaartuig werd er niet aangetroffen.
De vissers konden hun juiste positie

niet bepalen omdat zij niet over na-
vigatie-kennis beschikten.
De Zandvoortse redders van de

KNRM wisten er via gesprekken
over de marifoon achter te komen
waar het vissersbootje zich bevond.
Het dreef mijlen ver uit de kust rond
ter hoogte van Langevelderslag.
Rond een uur 's nachts, anderhalf
uur na het vertrek van de redding-
boot, kon de Klasina op sleeptouw
genomen worden. In totaal duurde
de actie vijfeneenhalf uur.
Achteraf bleek dat er geen vuurpij-

len of andere reddingsmiddelen aan
boord waren.

ZANDVOORT - De Zand-
voortse ondernemers - in het
algemeen - zijn door de ge-
meente op de vingers getikt,

wegens het deponeren van be-
drijfsafval in gemeentelijke af-

valbakken. Daardoor kunnen
passanten hun afval niet kwijt
en is er een grotere kans op
zwerfvuil.

De gemeente had. juist méér en
grotere afvalbakken geplaatst om
het zwerfvuil te bestrijden. Passan-
ten zouden daardoor hun afval mak-
kelijker kwijt kunnen, de verleiding
om troep op straat te gooien zou
afnemen, zo was de verwachting. Ge-

Ondernemer mag niet dumpen
in afvalbakken van gemeente

constateerd is echter, dat een aantal
afvalbakken ook door bedrijven ge-

bruikt wordt. Het ophaalprogram-
ma wordt daardoor ontregeld.

Verpakking
Bedrijfsvuil mag niet bij de ge-

meentelijke reiniging worden aange-
boden. Een aantal ondernemers

heeft daarvoor een contract afgeslo-

ten met een particuliere vuilophaal-
dienst. Bedrijven waar eten en drin-

ken in weggooiverpakking verkrijg-

baar zijn, moeten zelf voldoende af-

valbakken hebben. 'Op drukke da-

gen komt het nogal eens voor dat
deze bakken sneller vol zijn dan ver-

wacht of dat het aantal ontoerei-

kend is', aldus bureau Voorlichting

van de Gemeente Zandvoort. 'Het
gevolg is dat alsnog het afval op
straat wordt gedeponeerd. Door er
voor te zorgen dat voldoende bak-
ken aanwezig zijn en door deze va-

ker tussendoor te ledigen, kan dit

voorkomen worden.'

Trottoir
De ondernemers mogen ook het

afval van hun trottoir niet in de goot
vegen, 's Morgens als de veegwagen
komt, is dat meestal al weer ver-

spreid over de straat. Bovendien be-
hoort dat tot het bedrijfsafval. Maar
het vegen rond het bedrijf en het
opruimen van dat afval behoren wel
tot de verantwoordelijkheid van de
ondernemer.
Een 'correcte gedragscode' is vol-

gens het bureau Voorlichting onont-
beerlijk 'bij het gezamenlijk streven
naar een schone, aantrekkelijke
badplaats'.

De horeca is zelf onlangs al een
actie gestart tegen de vuil-overlast.

Probleem is echter dat men het vuil
in onvoldoende mate kwijt kan.

mmmmmm
Strepen

Het aantal 'strepen' dat ie- n
mand heeft, maakt bij de vrij- «5
willige brandweer niet zoveel uit

Iedereen is even hard nodig. Da
zegt Tom Loos, die gisteren offi

cieel afscheid nam als ondercom
mandant van de brandweer. Van
daag in de rubriek 'Achter de Scher
men'.

Op stap

'De niet georganiseerde -a -e

fietsvakanties zitten sterk in I I

de lift', meldt Jos van der Bergh
(ENFB). Je koopt een roule en
ghaat op pad. Wie op de bonnefooi
wzerft, loopt het gevaar in een min-

der fraai gebied terecht te komen.
Nederland kent 25 lange-afstands

wandelpaden (3200 kilometer).

Daarover lopen is zeker geen be-

proeving, zegt Henk Dikker Hupkes
(Stichting LAW) op de ATV-pagina.

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur tel. 17166
Advertenties: tel. 17166
Redactie: tel. 18648

(ADVERTENTIE)

er aan . .

.

Opruiming bij

KINDERMODE

SCHOENEN - LAARZEN

Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur

Zondag van 13.00-17.00 uur

Maandag gesloten.

HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

• Door de opmerkelijke vorm van het dak heeft de nieuwe post Ernst Brokmeier nu al twee bijnamen: 'De
Zuidwester' en 'Het kerkje aan de zee'.

Foto Bram Stijnen

Jarige reddingsbrigade krijgt

van provincie brandingboot
ZANDVOORT - De Zand-

voortse Reddings Brigade
heeft zaterdag haar nieuwe
post 'Ernst Brokmeier' ge-
opend. De stemming was extra
feestelijk omdat tegelijkertijd
het zeventigjarig bestaan van
de ZRB kon worden gevierd.
De 'jarige' kreeg van het pro-
vinciebestuur een nieuwe
brandingboot cadeau.

'De Zuidwester' en 'Het kerkje aan
de zee'. Dat zijn twee benamingen
die de Zandvoortse bevolking al

heeft bedacht voor de nieuwe post
'Ernst Brokmeier' aan de Boulevard
Paulus Loot. Het nieuwe bouwwerk-
je, dat zaterdag feestelijk door bur-
gemeester Van der Heijden werd ge-

opend, bezit dan ook een opmerke-
lijke vormgeving, ontworpen door
de Hoofddorpse architect Bart Tor-
doir. De typische kap heeft inder-
daad veel weg van een zuidwester,
het hoofddeksel dat ook wel op red-
dingboten wordt gebruikt. Door de
vorm is er binnen veel extra berg-
ruimte gecreëerd, boven de gebrui-
kelijke ruimtes in de post. Daartoe
behoort nu ook een speciale EHBO-
-post, voorzien van een eigen nood-
deur. Opvallend zijn ook de grote
ramen aan de voorkant, die ruim
uitzicht bieden voor de bemanning
van de nieuwe meld- en regeltafel.

1

Het is inmiddels de vierde post
genoemd naar 'Ernst Brokmeier',
een van de eerste Zandvoortse red-

dingswerkers, die in 1944 overleed.
De eerste post werd in 1950 op een
bunker gebouwd, maar stortte drie
jaar later door een fikse storm naar
beneden. Ook de volgende post,

eveneens op het strand gebouwd,
hield het maar enkele jaren vol. Het
volgende bouwwerk, dat in 1958
werd neergezet, heeft 34 jaar stand-
gehouden. Het werd afgelopen voor-
jaar afgebroken omdat het hard aan
vervanging toe was.

De bouwkosten van de nieuwe
post bedroegen rond de 125.000 gul-

den. Maar daarmee was de ZRB er

nog niet. De vrijwilligers moesten er

zelf in totaal nog eens tweeduizend
man-uren in stoppen om alles af te

maken. Van genoemde kosten ging
1900 gulden naar de gemeente Zand-
voort als leges voor de bouwvergun-
ning. Van het provinciebestuur
kreeg de jarige ZRB een cadeautje:
een spiksplinternieuwe, pas ontwor-
pen brandingboot ter waarde van
zo'n 25 duizend gulden.

Frikhokjes
De ZRB werd op 27 maart 1922

officieel opgericht. Aanleiding was
dat er rond dejaren twintig regelma-
tig verdrinkingsongevallen voor-

kwamen, ondanks toezicht bij de ba-
dinrichtingen en de vier frikhokjes
(linnen tenten). Na de dood van de
jeugdige Willem Groen in augustus
1920 werd een initiatiefcomité opge-
richt, maar er kwam pas schot in de
zaak na de stranding van de KW 127

op 6 november 1921. Noordwijkers
en Zandvoorters brachten de be-

manning van de logger middels
handreiking aan wal.

Korte tijd later deed de Hervorm-
de predikant ds. P.M. Posthumus
Meyes een poging een brigade op te

richten en hield A.J. Meyerink, pro-
pagandist van de Nederlandse Bond
tot het Redden van Drenkelingen
een lezing. Toen ook nog Jan van
Kan en Siem Verloop van de Noord-
wijkse reddingsbrigade kwamen
praten, ging het 'vuur' branden.

Oprichting
Zevenenvijftig mensen waren aan-

wezig bij de oprichting van de ZRB.
Het eerste bestuur werd gevormd
door voorzitter C.A.C. Gunters (di-

recteur van Hotel Groot Badhuis),
T. Molenaar (gemeenteraadslid), J.

Koning (broodbakker), E.H. van
Breemen (hoofdmachinist Amster-
damse Duinwaterleiding), P.B. Lo-
vink (commissaris van de politie),

dr. P. Varekamp (arts) en mevrouw
H.D. Weenink-Heida.

Zandvoort
ZANDVOORT - Het Jacobs

Truckstar-festival gaat dit jaar
aan de neus van Zandvoort
voorbij. De honderden vracht-
wagens en de duizenden fans
staan volgende week op het
TT-circuit van Assen. Volgens
Bert Rozendaal, hoofdredac-
teur van het magazine Truck-
star, heeft Circuit Park Zand-
voort zich uit de markt ge-
prijsd. Bovendien is de infra-

structuur van deze gemeente
niet geschikt voor een groot
festival.

„De prijs ging in Zandvoort wel
omhoog, maar het gebodene op het
circuit nam evenredig af", zegt Ro-
zendaal. „Het is natuurlijk niet een-
voudig voor een circuitdirectie, als

je ingesteld bent op kleine autootjes
en er komen dan allemaal vrachtwa-
gens. Maar als je weet dat je circuit

eigenlijk niet geschikt is voor een
dergelijk evenement, dan hoort daar
een gepaste houding bij. Toch was
het ieder jaar weer een gevecht om
een en ander rond te krijgen". Van
Circuitpark Zandvoort was afgelo-

pen dagen geen woordvoerder te be-
reiken.

De verlangde bedragen stonden
niet in verhouding tot de faciliteiten.

Rozendaal wijst op het 'skelterbaan-
tje' (het verkorte circuit) waarop de
vrachtwagens de strijd tegen elkaar
moesten aanbinden. De Visa gaf op-

nieuw geen toestemming om op het
rechte stuk, voor de hoofdtribune
langs, te racen. De plek waar norma-
liter het meeste publiek zit.

Haakse bochten
„De rijders hebben grote bezwa-

ren tegen zo'n kort baantje met van
die haakse bochten. Daar kun je met
een race-auto nog wel rijden, maar
niet met een vrachtwagen van tien

ton. Daar komen veel te veel krach-
ten bij kijken." Door die bochten
zijn er in het verleden heel wat assen
stuk gegaan, zegt Rozendaal. Daar-
om kwam een aantal vrachtwagen-
rijders niet meer. Zij wilden geen
risico's lopen in verband met - kort
daarna volgende - belangrijke wed-
strijden voor het Europees kampi-
oenschap.
Op de Zandvoortse racebaan kon-

den maximaal zo'n vierhonderd
vrachtwagens terecht, in Assen -

naar schatting - zo'n tweeduizend.
„Maar met zo'n aantal kun je in

Zandvoort nooit terecht. Ziet u ze al

door het dorp rijden?" Daarom ver-

wacht Rozendaal ook niet dat het
evenement nog naar de kustplaats
terugkomt.
In Assen is de infrastructuur meer

geschikt: het circuit ligt vlak langs
de snelweg. Op deze locatie is er een
grote toeloop van truckers die afge-

lopenjaren zijn weggebleven. „Voor-
al omdat ze nu eindelijk weer op een
normaal circuit kunnen racen".
Door de toeloop komen ook belang-
rijke importeurs weer met een stand
naar het festival.

o Het Jacobs Truckstar-festival, een van de grootste evenementen op het
circuit, komt vanaf dit jaar niet meer terug in Zandvoort.

(Archieliolo Weekmedia)

Exploitant Lauritsen van Restau-
rant de la Course op het Zandvoort-
se circuit is 'niet gelukkig' met het
verdwijnen van het festival. „Voor
ons is het verschrikkelijk. Voor de
horeca op het circuit was dit het
grootste evenement". Hij heeft wel
begrip voor de financiële eisen van
de circuitleiding. „Er ging een hoop
stuk, al heb ik zelf nooit echt proble-

men met het truckerspubliek gehad.
Behalve dat ze een keer een hoop
stoeltjes hebben meegenomen.
Maar ja, je maakt met dit publiek
zo'n klapper op zo'n dag, dat je dat
voor lief neemt. Ze verteren veel
meer dan ander publiek. Nu moeten
we maar proberen om er met de
American Day wat meer uit te ha-
len".

(lic kr.int moet ik hebben.
*-? Omdat ik graag wil welen wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Naam: (m/v) L

Adres: I I L _i_J L

Postcode/Plaats:

Telefoon: 1 l l

(üro/Banknr.: L

J L__i_ J L

J L J L J J 1 (i.v.m. i'omrole Nvnniini;) ; WK
J [_J

L_

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ 16.00 D hall' jaar .ƒ' 29.00 Djaar ƒ52.0

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

V kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: OiO-MiK.l.-i.OO.

Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia. Antwoordnummer 100S1. 1000 PA
Amsterdam. I' hoeft geen postzegel te plakken. 710371 017003u
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FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving

Na een langzaam verval van krachten is van ons
heengegaan onze onvergetelijke tante en oudtan-
te

Antonia Anna den Belder

op de leeftijd van 101 jaar.

Zwaanshoek:
H. J. den Belder

E. F. den Belder-Boskma

Amsterdam:
M. J. van Gils-den Belder

C. van Gils

Callantsoog:

W. H. den Belder
M. E. den Belder-Hoogland

Neven en nichten

Zandvoort, 27 juni 1992
„Huis in het Kostverloren"

Correspondentieadres:
Duinroosweg 12
1759 HJ Callantsoog

De crematie heeft in stilte plaatsgehad.

Voor ons zo onverwacht hebben wij afscheid

moeten nemen van mijn lieve moedige en zorg-
zame vrouw en zuster, onze Corrie en oma

Cornelia Antonia Hoogendoorn-Moot
weduwe van Th. J. L. van Waardenburg

op de leeftijd van 65 jaar.

Zandvoort:
J. Hoogendoorn

Gorinchem:
P. Moot

en verdere familie

27 juni 1992
Fazantenstraat 1

2042 CK Zandvoort

De begrafenis op de R.K. begraafplaats aan de
Arkelse Onderweg te Gorinchem heeft heden
plaatsgevonden.

Volgende generatie
SCHOENHERSTELLER

in Zandvoort

MARCO
Van harte gefeliciteerd met het

behalen van het vakdiploma
Schoenhersteller

Pa en Ma de Goede

LEO en IRMI
véél succes met de

TIROLER STÜBERL
Thijs

Bob
Peter Ariston
Carla en Willy

Rust nu maar uit.

Je hebt je strijd gestreden.

Je hebt het met veel moed gedaan.

Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.

En wie kan weten, wat je hebt doorstaan.

Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat

geheel onverwacht van ons is heengegaan onze
lieve zuster en tante

Alida Hendrika Kammerer-Avontuur
weduwe van W. O. R. Kammerer

10-02-1910 - 30-06-1992

J. van der Hoek-Avontuur
H. A. Avontuur
J. R. Avontuur
L. F. Handler-Kammerer

en verdere familie

Correspondentieadres: H. A. Avontuur,
Mauritzstraat 108-1, Rotterdam

Voor hen die afscheid willen nemen bestaat

daartoe gelegenheid in het Uitvaartcentrum van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort
op donderdag 2 juli van 19.00 tot 19.30 uur en
vrijdag van 12.00 tot 12.30 uur.

De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 3

juli om 13.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk,

Poststraat 1 te Zandvoort.
Waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden

om 15.00 uur in het familiegraf op de begraaf-

plaats Westerveld te Driehuis (Velsen).

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in

een der ontvangkamers van de begraafplaats.

Voor de vele bewijzen van steun, medeleven en warme
vriendschap, die wij van u mochten ontvangen, na het
onverwacht overlijden van ons kameraadje, onze moe-
der, schoonmoeder en omie

Janny Molenaar-De Haan
willen wij U heel erg bedanken.

Uit aller naam:
Roel Tigchelaar

Yvonne,
Van harte gefeliciteerd!

Ook bij de club van 40.

Esther

COCKY
toegetreden tot de
„Orde van de fïalbes'

De Opperbes
De Bessen

n. De toekomstige Bessen

Jubileum
Deze advertentieruimte van S0 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden.

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.

U betaalt daarvoor slechts ƒ.32,- excl. 6% BTW.
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,

tel. 02975-40041.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305
Drogeristerij Ton Goossens

winkelcentrum Zandvoorr-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Rob Molenaar

Zandvoort
juli 1992

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson
huisarts

afwezig van
4 tot 27 juli

Waarnemers de huisartsen

Jagtenberg, tel. 13355

Weenink, tel. 12499

Spreekuren volgens afspraak.

ADVERTENTIES

HOERA!

Patricia is geslaagd voor

haar HAVO examen

Van harte gefeliciteerd

Jan, Alaida en Johan Bijl

Mooiste marmer, graniet en
leisteen. Voor wand en vloer.

De grootste collectie in

Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en

voorlichting.

Groothandelsprijzen v.a.

/57.-/m-'. incl. I)tw.

ABRBS
De Flinesstraat IS [recht ;.u. Makrol

Amsterdam • 020-fii) 2S r>55

Omdat de belangstelling ter gelegen-

heid van mijn 75ste verjaardag zo

enorm groot was, wil ik langs deze weg
mijn familieleden, vrienden en kennis-

sen, maar héél bijzonder mijn kinde-

ren heel hartelijk bedanken.

't Is een onvergetelijke dag geworden,

zowel voor mij als voor mijn man, een

dag vol verrassingen.

't Was geweldig!

Bedankt, Ma Duif

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

j Daér Ijgtonze belangrijkste
taak]ehjdie^

Daarnaast kunt u bij ons
;ien3cht?voof^^

• inschrijvingen:

• Uitvaartverzekering

;

:

«n,eeK';Natüra*;'v; :v^

uitvaartovereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:
'

WITVAARTyERZÖIlGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort,

ïéL 02507-17244

BESTAAT 3 JAAR

RENE MEIJER
SPECIAALVLOEREN

KURK LAMINAAT PARKET NATUURSTEENTAPIJT

SPECIALE AANBIEDING
Heveawood:

Een prachtige lichte parketvloer in speelse kleuren opge-
bouwd, incl. ondervloer en afdeklijsten van ƒ99,50 m2

voor

87,50 m2 excl. legkosten

Corsica Kurk
wit met zeer slijtvaste toplaag hoeft nooit gelakt te wor-
den, van ƒ75,50 m2 voor

59,50 m2
excl. lijm- en legkosten

Rio Orange
Wit Kurk een prachtige mooie vloer geschikt voor alle

ruimtes in uw woning.

van ƒ 36,90 m2 voor

29,00 m2
jww excl. lijm-, lak- en legkosten

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag
t/m vrijdag 9.30-17.00 uur

Donderdag
koopavond 19.00-21.00 uur

Zaterdag 10.00-17.00 uur
Maandags gesloten

KENNEMERLAAN 167, IJMUIDEN.
TEL: 02550-36565

* Uitgezonderd speciale aanbiedingen en excl. lijm, lak, ondervloer, ace. en loonkosten.

Wij zijn

maandagmorgen

ook geopend

SPAR
Celsiusstraat 192

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodesfraat 60
Werkplaats Schelpenplein

mm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

1

.

Lorentzstraat 553, huur ƒ 502,24 per maand (excl. stookkosten).

1 -kamerflatwoning met cv. Toewijzing aan alleenstaanden. Het

belastbaar maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ3.085,-

zijn.

R6CtifïC3tÏ6

2. De Schelp 141, huur ƒ814,89 per maand (excl. stookkosten en

water).

5-kamermaisonette met CV. Toewijzing aan (onvolledige) gezin-

nen met ten minste 2 kinderen. Het (gezamenlijk) belastbaar

maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ5.100,- zijn.

3. Garage Sophiaweg C, huur ƒ 69,49 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnum-
mer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen

deel 1 , 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

4. Parkeerplaats Lijsterstraat A, huur ƒ7,35 per maand.
Toewijzing aan bewoners van ten eerste Lijsterstraat 2, vervol-

gens Brederodestraat 1 en ten slotte Lijsterstraat 4 en Bredero-

destraat 15.

5. Parkeerplaats Lijsterstraat B, huur ƒ 7,35 per maand.
Toewijzing aan bewoners van ten eerste Lijsterstraat 2, vervol-

gens Brederodestraat 1 en ten slotte Lijsterstraat 4 en Bredero-

destraat 15.

6. Parkeerplaats Lijsterstraat N, huur ƒ 7,35 per maand.
Toewijzing aan bewoners van ten eerste Lijsterstraat 2, vervol-

gens Brederodestraat 1 en ten slotte Lijsterstraat 4 en Bredero-

destraat 15.

Ook voor de toewijzing van de parkeerplaatsen geldt dat dit zal

geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het teke-

nen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag van 12.00 uur in

het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

RUILRUBRIEK
1 . 5-kamerflat, Sophiaweg, huur ƒ 531 ,64 per maand (geharmoni-

seerd).

Gevraagd: ééngezinswoning in Zandvoort Noord omgeving Burg.

Beeckmanstr.

2. 4-kamerflat, Lorentzstraat, huur ƒ710,26 per maand.
Gevraagd: twee- of driekamerwoning.

3. 4-kamerflat, Lorentstraat blok 25 t/m 180, huur ƒ720,30 per

maand.
Gevraagd: 3- of ruime 2-kamerflat nabij centrum.

4. 5-kamermaisonette, Sophiaweg, huur ƒ 536,04 per maand (ge-

harmoniseerd).
Gevraagd: twee- of driekamerwoning.

5. 3-kamermaisonette, De Schelp, huur ƒ739,68 (excl.) bovenste

etage.
Gevraagd: 4-kamereengezinswoning.

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer

en geboortedatum uiterlijk op 31 juli a.s. bij EMM.

Verkeersbesluiten
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve

bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1 990 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het

instellen van:

- een 30 km/u - zone voorde M. Nijhoffstraat en voorde weg parallel aan de
Van Lennepweg

- een parkeerzone voor de M. Nijhoffstraat

- parkeerverboden in de parkeerhavens aan de N. Beetslaan
- een parkeerstrook uitsluitend voor personenauto's bij de hoogbouw hoek
Van Lennepweg/Vondellaan

- eenrichtingsverkeer op de weg parallel aan de Van Lennepweg
- fietsstroken aan de westelijke en oostelijke zijde van het gedeelte Vondel-

laan, tussen Van.Lennepweg en N. Beetslaan.

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden
ingesteld bijdeAfdeling voorde geschillen van bestuurvan de Raadvan State,

postbus 2001 9, 2500 EA Den Haag, binnen dertig dagen na publikatievan het

besluit. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is

f 150,- aan griffierechten verschuldigd.

Aangevraagde kapvergunning
- Duindoomlaan 22 te Bentveld -2 bomen

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankon-
diging ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdelins Plantsoenen,

Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
9.00-12.00 uur.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk bezwaren
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040AA Zandvoort. De
bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Aangevraagde bouwvergunningen
061 B92 Savornin Lohmanstraat 4 - plaatsen berging

062B92 Swaluestraat 12 t/m 20 - plaatsen overkapping buitentrap

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-1 2.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
153B91 Max Euwestraat 20 - oprichten woonhuis met garage

158B91 Jan Steenstraat 12 - plaatsen berging

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig

dagen naverschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Voorgenomen hinderwetvergunningen
(WABM)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hindervoorde omgeving te ondervangen, een vergunning

ingevolge de Hinderwet te verlenen voor
- een vishandel met stalling voor verkoopwagens en bakvoorziening, gele-

gen aan de Curiestraat 2F te Zandvoort
- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag zonder

bakvoorziening, gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat 1 1 te Zandvoort
- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en

bakvoorziening, gelegen aan de Noorderduinweg 48 te Zandvoort.

De aanvragen, de (gewijzigde) ontwerp-beschikkingen en de andere stukken
dieopderaanvragen betrekking hebben liggen van3t/m17juli1992terinzage

bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is

geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Gemotiveerde bezwaren kunnen t/m 17juli 1 992 schriftelijkworden ingediend
bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage

gelegd. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn/haar per-

soonlijke gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het be-

voegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Degene die bezwaar heeftgemaaktopde bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij/zij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in

een volgend stadium van de procedurewederom gelegenheid om bezwaar te

maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.

2 juli 1992

II Uil uitvaartverzorging
\viiy kennemerland bv

* ,r"^ Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

wmij
Wegens vakantie gesloten

van 6 juli t/m 21 juli

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Te huur

zolderetage
met k.d.t. voor

1 pers.

750,- inkl.

tel. 02507-1421

2

GOEDE MERKKEUKENS RECHTSTREEKS

UIT DUITSLAND:
behoorlijk voordeliger!!

LANGE ZATERDAG

: ,4 JUL1 1992; ..

cscbsic van 9.00
-

" 6.CG üür

Een dagje uit naar
Duitsland en tegelijkertijd

voor de

1-7Wkm
Vraag naar:

Q Onze katalogus

E Gratis bezoek thuis+offerte

Q Gratis en vrijblijvende offerte volgens

bijgaande tekening (s.v.p. merk vermelden)

Naam

Adres

^k. kopen.
Möbol
Wïikpn
lovort nllo
bókondo top-
morkon. Bovon-
dien lovoren wó
koukons uit oigon
Inbrick!

4*en. ^f£i
eter kan g^.

nietl fjy

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Stuur deze bon naar:

Postbus 1265, Industrleteirein D-4476 Wetlte (D)

MOBEUWILKEN
WERLTE

Showroom: Industrieterrein D 4476 Werlte (D), of bel rechtstreeks

.met onze Nederlandse atd. 09-495951 208 18 • Fax 09-4959512867
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Vreeburg' bestaat vijftig jaar
ZANDVOORT - De familie

Vreeburg runt al vijftig jaar
een slagerij in de Haltestraat.
Sinds 1980 is het bedrijf in han-
den van Kees Vreeburg, die de
zaak met zijn broer Ad over-
nam van zijn vader.

Slagerij Vreeburg is een echt fami-
liebedrijf. Vader Vreeburg begon in

1942 met een slagerij in de Halte-
straat. Negen jaar werkte hij als chef
en hij bouwde de zaak helemaal zelf

op. Kees werkt in de Haltestraat sa-

men met zijn vrouw Jopie (Koper)

,

zijn zoon Marco en zwager Bert. Ta-
mara, de benjamin, is geen familie.

Ad begon zes jaar geleden een slage-

rij in Heemstede.
Hoewel er veel veranderd is in de

loop der tijden, is één ding nog
steeds hetzelfde. Kees Vreeburg:
„Wij houden van ambachtelijk
werk. De koeien kopen we bijvoor-

beeld zelf bij de boer. Ik kan aan een
koe zien of zij gezond is en of zij goed
vlees levert. We gebruiken alleen ge-

zond vee, dat op natuurlijke wijze
gemest is."

Vroeger werd het vee nog door de
slager zelf geslacht. Menigeen zal

zich misschien nog herinneren hoe
bijvoorbeeld de koeien de groene
deur naast de slagerij binnengeleid
werden. Maar met dit tijdrovende

werk is men gestopt. „Dat werd te

duur", verklaart Kees Vreeburg.

Wat de produkten betreft, heeft
zich ook een revolutie voorgedaan
in het slagerswezen. Vreeburg: „De
slagerij is een modern bedrijf gewor-
den. Vroeger kochten de mensen al-

leen maar ponden en kilo's vlees,

maar tegenwoordig worden er veel
vlug-klaar-produkten gekocht, zoals
schnitzels en hamburgers. Deze pro-
dukten maken we voor 95 procent
zelf, met de hand."

Andere produkten van Vreeburg
zijn fameus: de hammen, de gerook-
te-worstsoorten en de leverwors-

tsoorten. De ju-

bilerende slager
won al verschil-

lende prijzen
met zijn wor-
sten.

Om het vijftig

jarig bestaan te

vieren heeft de
slagerij, geves-
tigd aan de Hal-
testraat 54, elke
week verschil-

lende aanbiedin-
gen. Binnenkort
staat de klanten
zelfs een heuze
verrassing te

wachten.

• Kees Vree-
burg (tweede
van rechts) en
een aantal van
zijn medewer-
kers. De slagerij

bestaat vijftig

jaar.

Foto Bram Stijnen.

Drie visventers raakten zaterdag met hun tractor te water, nadat een van hun voertuigen was komen vast te
zitten. De middelste ging kopje onder en kon pas met laag water worden losgetrokken. Foio Amoid Keumng

Het Zandvoorts Nieuwsblad start

deze week weer met de rubriek
Strandkorrels, over het wel en wee op
het Zandvoortse strand. Tips, sugges-
ties en andere reacties (eventueel ook
foto's) zijn van harte welkom bij de
redactie, tel. 18648 (b.g.g. 17166).

'Waanzinnig'
ZANDVOORT - De schoolvakan-

ties in onze eigen regio moesten nog
beginnen, maar vooruitlopend daar-
op was het afgelopen dagen al be-
hoorlijk druk op het strand. 'Waan-
zinnig druk' zelfs, zoals een van de
agenten van de strandpolitie het uit-

drukte. Zoals gebruikelijk raakten
de nodige kinderen zoek, al was het
nog 'bij te benen': zaterdag negen,
zondag elf. De kinderen worden
goed opgevangen. Een enkeling
werd afgelopen week zelfs met een
boot van de reddingsbrigade naar de
rotonde gebracht, waar zijn moeder
zenuwachtig stond te wachten.

Kwallen
Opvallend was de toename van het

aantal EHBO-gevallen dat op de
post Rotonde viel te melden: zater-

Weekenddiensten ]
Weekend:
4/5 juli 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.

DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens' weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via

telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
bëckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-

woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten ]
Weekend 4/5 juli 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dhr. J. Lasthuis
(uit Zandvoort)

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Geen NPB-diensten tot en met 16

augustus.
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Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-
nieviering, pastor Cl. van Polvliet

Zondag 10.30 uur: woord/commu-
nieviering, P. v.d. Smaal/A. Beijnes

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem,
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

Burgerlijke stand B
Periode:
23 - 29 juni 1992

Ondertrouwd:
Bosman, Jan Adriaan en Rooden-
burg, Nicolette
Sloan, Alan en Venema, Joke

Gehuwd:
Keur, Charles en Burger, Jolanda
Bol, Jacob en Spieard, Aafke

Geboren:
Britt, dochter van: Koopman, Mi-
chael Ronny Frank en Koning, Eme-
rentiana Jacoba
Joyce Barbara, dochter van: Epker,
Johan Cornelis en Van Donselaar,
Hendrika Elisabeth Maria
Overleden:
Van der Kuur, Andries, oud 86 jaar
Langeveld, Jan Willem, oud 67 jaar
Den Belder, Antonia Anna, oud 101

jaar
Beekman, Bob, oud 59 jaar

Van den Brom, geboren De Vries,

Johanna, oud 80 jaar

Zandvoort Express opgeheven
ZANDVOORT - De Zand-

voort Express is afgelopen
week, net voor het hoogsei-
zoen, opgeheven. Voor voorlo-
pig, tenminste. Het toeristen-
treintje dat door het dorp reed,
is niet financieel gezond te ex-

ploiteren.
Directeur Pieter Thelissen van

Train Chikito maakte vorige week
bekend dat het treintje tijdelijk uit

de roulatie was genomen. Op dat
moment had de Zandvoort Express
bij wijze van proef een jaar rondge-
reden in deze gemeente. „Na een
jaar hebben wij moeten vaststellen

dat met het huidige materieel de be-
drijfsvoering vooralsnog niet renda-

„Afschrijving en onderhoud van het
huidige treinstel staan niet in ver-

houding tot de inkomsten". Nu is

het voor een ton verkocht naar
Duitsland.
De Express reed vaak met slechts

enkele passagiers rond. Het treintje

kon ook als lokaal openbaar vervoer
gebruikt worden, maar de plaatselij-

ke taxicentrale maakte daar al ras
bezwaar tegen.
De exploitant ziet uit naar een an-

der treinstel, waarmee de financiële

balans weer in evenwicht kan wor-
den gebracht. „Train Chikito be-
treurt het dat de proefperiode op
deze wijze moet eindigen, maar
hoopt binnen afzienbare tijd de
Zandvoort Express te laten herle-

bel blijkt te zijn", aldus Thelissen. ven," aldus Thelissen.

(ADVERTENTIE)
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DAGELIJKS OM 18.45 en 21.30

CAPE FEAR
(behalve donderdag 9 juli)

KAARTEN: ƒ12,50
Vanaf 16 jaar

gGédis(HttU««W:;dööï:^amW?Btosi:;

NEDERLANDS
GESPROKEN
EN GEZONGEN!

DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30

SNEEUWWITJE en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9,00

volwassenen ƒ12,50
ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken

LET OP!!! DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND 9 EN 10 JULI GEEN FILMVOOR-
STELLING I.V.M. UITVOERING VAN DE ZANDVOORTSE OPERETTE VERENI-
GING.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hambur-
ger, Franse Frites en Frisdrank) bij Mc.Donalds, minimaal 6
personen, voor maar ƒ 12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686 of bij Mc-
Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

dag vijf, zondag tien en maandag al

tweeëntwintig. Dat lag vooral aan
een heuze kwallenplaag die het
Zandvoortse kustwater momenteel
teistert, als gevolg van de oosten-
wind. De verwachting is dat de wes-
tenwind een hoop kwallen het
strand op zal drijven.

Voor de kampeerders aan het noord-
strand blijft het oppassen, maar dan

Dinsdag leek het of er nog een
nieuwe 'brandingboot' bij was geko-
men. Een van de vissersschepen
voer bij hoogwater op hooguit een
meter of veertig van het strand, met
de netten over de volle breedte uitge-

spreid.

Navraag bij een van de agenten leert

dat dit is toegestaan: 'Al legt ie z'n

netten op het strand neer, dan nóg
mag het'.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbe-
volen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18648.

voor dieven en autokrakers. Die zijn

's nachts nogal eens actief op de Tractor V3St
noord-boulevard. Een van de gedu-
peerden miste deze week de lier van
zijn aanhangwagen.

De nieuwe brandingboot van de
reddingsbrigade was afgelopen da-
gen al op het water te zien, nadat het
vaartuig zaterdag met echte cham-
pagne was ingewijd. De ZRB had er
maar even een 50 PK motor achter
gehangen. Deze brandingboot is een
stuk breder dan de traditionele bo-
ten, waardoor er meer ruimte is om
een drenkeling te reanimeren. En
een opgeviste surfplank kan nu ook
mee.
Het is de derde boot van dit type in
Nederland. Door de vorm is het
vaartuig stabieler en kan er snelmee
gevaren worden.

Een van de plaatselijke visventers
werd zaterdag duidelijk door hoog-
water verrast, zo blijkt uit een foto
van een oplettende lezer van deze
krant. Ed Keur kwam met zijn trac-

tor voor paviljoen 17 vast te zitten,

waardoor het voertuig steeds verder
onder water kwam te staan. De vis-

venters zijn er echter razendsnel bij

als een van hen in de moeilijkheden
dreigt te geraken. Zijn broer Maar-
ten Keur en zijn collega Huig Mole-
naar wisten hem nog net op tijd los

te trekken, maar daarbij kwam op
zijn beurt de tractor van Maarten
vast te zitten. Die kon niet meer ge-

red worden en ging kopje onder. De
trekker kon pas weggehaald worden
toen het laagwater was. Een forse
schadepost voor deze hulpverlener.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Twaalf jaar cel

geëist wegens
handel in drugs
ZANDVOORT - Een 51-jarige

Zandvoorter kreeg donderdag
bij het Amsterdamse gerechts-
hof een eis tegen zich te horen
van twaalf jaar gevangenis-
straf. De man wordt ervan be-
schuldigd te hebben meege-
werkt aan de invoer van 2600
kilo cocaïne, verpakt in 115 va-

ten vruchtensap. In eerste in-

stantie was hij door de Haar-
lemse rechtbank tot zes maan-
den celstraf veroordeeld, maar
de officier van justitie is hier
tegen in beroep gegaan.

De cocaïne, met een straatwaarde
van ruim een miljard gulden, werd
in februari 1990 gevonden bij een
inval in een loods in Umuiden. Do
vaten, voor sap van passievruchten,
waren uit Colombia geïmporteerd
door het bedrijfje E&H van de Zand-
voorter. Deze heeft echter altijd ont-

kend dat hij van de drugshandel op
de hoogte was. Volgens hem heeft

het bedrijf EFT de drugs naar IJ-

muiden gebracht. EFT bleek een
mantelorganisatie voor een drugs-
kartel.

Ontsnapt
De Haarlemse rechter achtte de

onschuld van de Zandvoorter des-

tijds niet helemaal bewezen en ver-

oordeelde hem tot zes maanden ge-

vangenisstraf.

Andere gearresteerden, in totaal wa-
ren elf man aangehouden, werden
veroordeeld tot gevangenisstraffen
van zeven tot zestien jaar. Twee Co-
lombianen wisten inmiddels uit de
gevangenis te ontsnappen.

De officier van justitie ging in be-

roep tegen de straf van de Zandvoor-
ter. Volgens hem heeft zijn bedrijf

wel degelijk een aandeel gehad in de
drugssmokkel. Dat bleek onder an-

dere uit de verklaring van de eigena-

resse van de loods. Zij had haar in-

structies van de Zandvoorter gekre-
gen. Zij zelf bleek bovendien aan
vier cocaïnetransporten te hebben
deelgenomen.

De uitspraak volgt op 9 juli.

Achter de schermen Tom Loos

'Altijd tussen de jongens gestaan'

• Tom Loos al

'in burger' voor
de brandweer-
wagen. Zijn

brandweerpak
heeft hij gister-

avond voor het
laatst wegge-
hangen.

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - „Ik heb al-

tijd tussen de jongens gestaan.
Nooit er 'boven' of zo." Dat
zegt Tom Loos, tot gisteren on-
dercommandant van de plaat-
selijke brandweer. In verband
met het bereiken van de 5 5 -ja-

rige leeftijd, nam hij gister-

avond afscheid, na een dienst-
verband van ruim 23 jaar als

vrijwilliger.

door Joan Kurpershoek

TOM LOOS gaf wel degelijk op-
drachten - geeft hij toe - als er

opgetreden moest worden.
„Op dat soort momenten

werd ik ook 'meneer Loos' genoemd.
Maar hier in de brandweerkazerne,
tussen de bedrijven door, was het
meestal 'Tom'. Dan had je geen ran-
gen of standen. En bovendien: of je

nu wel of niet met strepen rond-
loopt, iedereen is belangrijk bij zo'n
korps. Je hebt elkaar nodig."
Loos, in het dagelijks leven lood-

gieter in deze gemeente, werd inder-
tijd eigenlijk opgeroepen voor de na-
tionale reserve van het leger. Maar
in plaats daarvan kon hij ook kiezen
voor een vrijwillig dienstverband bij

de politie of brandweer. Hij koos
voor dat laatste. „Dat was ik toch al

van plan", zegt hij nu. Dat was mede
te danken aan het feit dat hij al een
voorbeeld had in de familie. „Mijn
oom, ome Cor van Koningsbruggen,
was ook vrijwilliger bij de brand-
weer".

Diploma's
„Maar het gebeurde allemaal wat

eerder dan ik van plan was. Ik had
eerst nog een aantal papieren willen
halen, die ik nodig had voor mijn
werk." Die papieren kwamen later,

de gas-, water- en loodgieterstechni-
sche diploma's, en nog steeds volgt
Loos cursussen om bij te blijven met
de nieuwe ontwikkelingen op zijn'

vakgebied.
Door de vele veranderingen blijkt

dat wel nodig, ook al ben je reeds op

je veertiende het loodgietersvak in-

gerold. Tom Loos begon op die leef-

tijd bij de firma Spolders. Later,

toen de vakdiploma's binnen waren,
kreeg hij van loodgieter Weber - uit

de Diaconiehuisstraat - het aanbod
om diens zaak over te nemen. Dat
deed hij ook, samen met zijn broer
Rob. Sinds die - na twintig jaar - in
Haarlem ging werken, is het een een-
mansbedrijf. „En dat zal nog wel
zo'n tien jaar duren. Als zelfstandige
ben je pas op je 65-ste gepensio-
neerd". Zijn vrouw werkt eveneens
als zelfstandige, in het postagent-
schap in Zandvoort-noord.
Na het volgen van de basisoplei-

ding werd Loos op 1 januari 1969,

nog ten tijde van commandant Zeep-
vat, aangesteld tot adspirant brand-
wacht. Na elf jaar werd hij al bevor-
derd tot adjudant Hoofdbrandmees-
ter Eerste Klas en benoemd tot on-

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter be-
kende personen in deze ge-

meente. VandaagTom Loos
die deze week afscheid
neemt als brandweer-on-
dercommandant.

dercommandant. Dat was de zeven-
de keer in die periode dat hij bevor-
derd werd. Per 1 augustus 1990 werd
hij bevorderd tot Hoofdbrandmees-
ter. Zelf doet hij daar heel nuchter
over. „Er waren rangen die opgevuld
moesten worden. Dat kwam door de
verplichte keuring die in die tijd

werd ingevoerd, waardoor er men-
sen moesten afvallen. Ik heb dus die
hele nieuwe opbouw meegemaakt.
En bovendien: ik had mijn eigen be-
drijfje in Zandvoort, dus ik was al-

tijd in de buurt".

Als ondercommandant trad hij

meer op 'in de tweede linie', zoals hij

het zelf omschrijft. „Je houdt de jon-
gens in de gaten. En tussen de be-

drijven door praatje ook veel met ze.

Je weet wat er in hen omgaat en wat
er in het korps leeft." Het leuke van
de vrijwillige brandweer is onder an-

dere dat er mensen met allerlei ver-

schillende achtergronden meedoen.
„Dat geeft een enorme afwisseling,"

zegt Loos. „En dan heb je daarnaast
nog veel contacten met collega's uit

de hele regio".

Emotioneel
De opvang na emotionele momen-

ten, bijvoorbeeld zoals een paar jaar

geleden na het tragische ongeval op
het circuit waarbij een Belgische
stuntrijder om het leven kwam, ge-

beurt voornamelijk 'onder elkaar'.

„En het kan soms even duren, maal-
ais ze er maar over praten, dan komt
het wel goed".

Ook een dochter van Tom Loos is

nog een tijdje vrijwilligster geweest
bij de Zandvoortse brandweer. Maar
toen zij naar een andere gemeente
verhuisde, moest zij dit opgeven.
„Er verdwijnen regelmatig vrijwilli-

gers omdat zij elders een baan vin-

den, of omdat zij in Zandvoort geen
woning kunnen krijgen". Dat de
jeugd vanwege woonruimte het dorp
uitmoet, betreurt hij sterk. „En wat
voor mensen verdwijnen er meest-
al... Mensen met pit, die wat durven
ondernemen".

Loslaten
Tom Loos lijkt nog immer nauw

betrokken bij het wel en wee van het
brandweerkorps, al is hij al enige
tijd bezig dit af te bouwen. Afscheid
nemen van de brandweer blijkt een
hele stap, vooral voor een bevelheb-
ber: „Je bent in feite vierentwintig
uur per dag en zeven dagen per week
brandweerman. Maar ik kan het los-

laten, heb ik gemerkt".

Of hij 55 jaar niet te jong vindt om te

stoppen met het brandweerwerk,
daarover laat hij zich niet duidelijk

uit: „Zolang je een brandweerpak
draagt, moet je wat kunnen doen.
Maar zodra het pak de brandweer-
man wordt, moet je stoppen".
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Bij de Begraafplaats Zorgvlied is een vacature ontstaan voor een

medewerker begraafdienst
(38 uur p w.)

In deze functie werkt u samen met vier collega s en draagt u zorg voor de uitvoering

van de volgende werkzaamheden
- het delven en sluiten van graven
- het begeleiden van begrafenisstoeten

- het stellen en renoveren van grafmonumenten
- het incidenteel verrichten van hovenierswerkzaamheden

U heeft een opleiding gevolgd op LBO- niveau, bijvoorbeeld een hoveniersopleidmg

Bij voorkeur heeft u ervaring met het werk op een begraafplaats U bent collegiaal

en voert uw werkzaamheden vakkundig en met toewijding uit Verder vinden wij het

belangrijk dat u het publiek op gepaste wijze tegemoet treedt

Uw salaris bedraagt maximaal ƒ 2 829,— , maar neemt nog toe, naarmate u langer

bij ons in dienst bent

Bovendien wordt uw salaris nog eens vermeerderd met 7% en ontvangt u voor een
aantal werkzaamheden 'n extra toelage

De gemeentelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing U neemt deel aan de
IZA-ziektekostenverzekering en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Er is een vorm van opvang voor kinderen van tot 4 jaar, waarvan afhankelijk van

de plaatsingsmogelijkheden tegen betaling van een bijdrage gebruik kan worden
gemaakt

Wilt u meer informatie7 Neemt u dan contact op met de chef van de begraafdienst

de heer G de Jong, telefoon 020-6445236, of de personeelsfunctionaris van de
dienst Milieu en Recreatie de heer D J Wagenaar, telefoon 020-5404483

U kunt binnen 7 dagen telefonisch een sollicitatieformulier aan vragen bij de
personeelsfunctionaris En omdat Amstelveen ernaar streeft meer vrouwen in

dienst te nemen, worden zij nadrukkelijk verzocht te solliciteren

„Goudsblom kado
ideetjes"

Nieuw in Zandvoort!

Voor al uw originele

handgemaakte kadootjes.
o.a. oorbellen, broches, bekers

met zelfgemaakte
dierenfiguurtjes erop,

geboortetegels.

Tevens verkopen wij ook
pakjes FIMO KLEI

Kom gezellig eens langs om te

kijken.

Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 16551, dagelijks geopend.

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17

Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten

oven-, grill- en pasta-gerechten

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes

tot 20 personen

Tevens om mee te nemen.

Vakantiehulpen

kunnen bij ons nog aan het werk
in augustus.

Het gaat om de diensten

Verzorging en Huishouding

De werktijden zijn in overleg
vast te stellen.

Neem contact op met

Het Huis in de Duinen
H. Heyermansweg 73
2042 XR Zandvoort 02507-13141

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Hij/zij zocht
Administratief personeel m/v
Wij zoeken met spoed datatypisten, telefonisten/

receptionisten, administratief medewerkers, secretaressen,

directiesecretaressen en boekhoudkundig medewerkers Zowel
full-time, als part-time zijn volop mogelijkheden

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,

Heemstede, Binnenweg 49

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,

vakantie en sociale verzekeringen geregeld

Ik vond
-ir randstad uitzendbureau

ï;:SPAR';.'ï;

levert het bewijs

>,Vers en
voordelig"

tegen 'h lage prijs

Celsiüsstraat 192

OOK JIJ HAALT BIJ ONS JE
MAVO DIPLOMA. WEDDEN?

• Geen huiswerk o Individueel lesrooster

> Zelfstandig studeren en werken • Extra

begeleiding • Kleinschaligheid

ILVO dam

Ivo College Amsterdam, individualiserend voort-

gezet onderwijs voor (basisvorming en) mavo.

Belangstelling'' Kom naar onze mavo voor een

vrijblijvende kennismaking. Bel Ivo College

Amsterdam: mevr.A.A. Bos of dhr. P.Buijsman:

020-665 6019. Kraaipanstraat 58-60,

1091 PM Amsterdam.

<$&
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(De Qutfe
(
Toine.

Voor geivoon, riant tafelen

met mooi weer kan dit ook op ons terras.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
Maandag gesloten.

Zantfivoopts Nieuwsblad

LOSSEVERKOC)PAI)nESSEW=

Fa. P. Kleijn Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar Celsiüsstraat 192, Zandvoort

Weekmedia Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk Haltestraat 22, Zandvoort

AKO Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned Thorbeckestraat 7, Zandvoort

DE GROOTSTE
PRETWINKEL
VAN HET LAND
HEROPENT
VRIJDAG

IN ZANDVOORT
Op 3 juli is het feest in Zandvoort. Want daar heropent

Intertoys, de grootste speelgoedwinkel van Nederland. Met
fantastische aanbiedingen voor groot en klein.

Bij Intertoys vind je alles wat je zoekt voor spel en hobby.
Je wordt er uitstekend geholpen en betaalt er nooit teveel.

O

O

Autotransporter

met 4 auto's.

;-~sivv- ^'

Intertoys Zandvoort, Haltestraat 12, tel. 02507-18389.
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Zeeschuimers
kampioen van
Noord-Holland
ZANDVOORT - De kunstzwemsters van de Zeeschuimers

hebben in Heemstede een prachtige prestatie geleverd. Tij-

dens de laatste muziekwedstrijd van dit seizoen werd er,

door diverse verenigingen, fanatiek gestreden om de eerste
plaats. De Zeeschuimers lieten echter het mooiste kunst-
zwemmen zien en wonnen eenvoudig het kampioenschap
van Noord-Holland.
In categorie 1/2 vielen Simone

Brands, Carly Meijer, Sarak van
Engelen, Nathalie Munnekes en
Annemiek Sindorf net buiten de
prijzen, maar toch was de behaal-
de vierde plaats erg fraai te noe-
men. In categorie 3/4 behaalde
Sandra Beugel, met haar solo, een
sterke eerste plaats. Bij de duet-
ten op dit niveau werd Sandra
Beugel, met Natascha Bakker, we-
derom eerste. Ook op het groeps-
nummer leverde de Zeeschuimers
een prestatie van formaat. Een
gouden medaille was er voor San-
dra Beugel, Natascha Bakker,
Minke Kortekaas, Monique van
der Werff, Marjolijn van der Meer,
Sanneke Molenaar en Wendy van
de Broek.

In categorie 5 werd Tamara van
Rhee, met haar solo, netjes twee-
de. Eveneens een tweede plaats
was er voor het duet van Tamara
van Rhee en Marjolijn van der
Meer. In categorie 6 was het Sas-
kia Wester die de kleuren van de

Zeeschuimers verdedigde. Door
erg fraai te zwemmen kwam ook
hier een eerste plaats uit de bus.
Ingrid Kraaijenoord en Vivian
Croes behaalden met hun artistie-

ke duet een fraaie eerste plaats.

Het wordt eentonig, maar ook het
groepsnummer leverde een eerste
plaats op. Daar zorgden voor, Dit-

te Valk, Annet ter Heyden, Sylvia
Mettes, Ingrid Kraaijenoord, Vivi-

an Croes en Saskia Wester.

Door de vele medailles en daar-
bij uitstekende klasseringen van
de leden van de Zeeschuimers
kwam de eerste plaats totaal niet
in gevaar. De beker ging naar
Zandvoort en daarmee kwam een
einde aan het succesvolle kunst-
zwemseizoen.
Volgende week woensdagmid-

dag om vijf uur zijn de succesvolle
kunstzwemsters van de Zeeschui-
mers voor het laatst dit seizoen te
zien. Zij zwemmen dan in De
Duinpan zelfgemaakte uitvoerin-
gen.

Straatvoetbaltoernooi vraagt om herhaling
ZANDVOORT - De organisa-

toren van het vier tegen vier-

straatvoetbalkampioenschap
van Zandvoort konden zondag-
middag zo rond drie uur terug-
zien op een uitstekend ge-
slaagd sportevenement. Alles
zat dan ook mee. Prachtig
weer, goed en sportief straat-

voetbal van de jeugdige voet-
ballertjes en enthousiast pu-
bliek, waardoor dit gebeuren
om een herhaling vraagt.

De vele toeschouwers koesterden
zich in een heerlijk zonnetje, terwijl

organisatoren Teun Vastenhouw,
Geert Dijkstra en Alex Heesemans,
met een perfecte organisatie, voor
een voorspoedig verloop zorgden.
Het idee, zoals reeds eerder ver-

meld, ontsproten uit het vroegere
straatvoetbal, slaat enorm aan. Jam-
mer was het dat maar twee F-junio-
ren teams hadden ingeschreven.
„Men is bang dat er gewonden val-

len", stelde Teun Vastenhouw.
„Maar de demonstratiewedstrijd
van de F-jes heeft laten zien dat er
niets aan de hand is. In deze wed-
strijd liep niemand een blessure op.
Vroeger op straat viel je ook wel-
eens. Gelukkig heeft deze demon-
stratie aangetoond dat het niet ge-

vaarlijk is. Iedereen heeft genoten."
De strijd tussen Beach Boys en

Global Boys was dan bijzonder leuk.
Beide teams spanden zich tot het
uiterste in, waarbij bleek dat Beach
Boys, ondanks moedig verzet van
Global Boys, te sterk was, 7-1.

Vele mensen genoten tijdens het straatvoetbaltoernooi, dat aardig voetbal te zien gaf. Foto Bram Stijnen

Spelplezier
De strijd bij de E-junioren was

eveneens de moeite waard. Met veel

inzet, spelplezier en ook nog leuk
voetbal werd het straatvoetbal beoe-
fend. Zonder doelman, maar met de
regel dat drie hoekschoppen een pe-
nalty is, maakt het spelletje voor pu-

bliek en spelers aantrekkelijk.
In deze klasse was vrijwel geen

sprake van krachtsverschil. De Peli-

kaantjes en Beach Boys plaatsten
zich voor de finale. In de eerste wed-

strijd hielden deze teams zich in

evenwicht (2-2) zodat wederom een
strijd werd verwacht waarin beide
teams elkaar weinig zouden toege-
ven. Echter nu bleek Beach Boys de

kansen beter te benutten en won
met 5-1.

Ondanks dat de krachtsverhou-
dingen bij de D- en E-junioren soms
erg groot waren ook hier geen onver-
togen woord. Slechts goed voetbal.
De D-junioren van Jaap Bloem Spe-
ciale lieten in de poule wedstrijden
al zien aardig te kunnen ballen De
strijd om de tweede finale plaats
ging tussen Zandvoort'75 en Deutz
MWM. Door een beter doelsaldo
plaatste Deutz MWM zich voor de
finale. Daarin veel spanning met uit-

eindelijk Jaap Bloem Speciale als

terechte winnaar, 5-3.

Puntloos
Bij de C-junioren slaagden de Anti

Knudde Boys er niet in, ondanks de
aardige naam, een punt te bemachti-
gen. De lol was er echter niet minder
om. De Noord Zuid Combinatie en
het Zwarte Veldje plaatsten zich
voor de eindstrijd. De eerste con-
frontatie was in een 8-4 overwinning
geëindigd voor Noord Zuid Combi-
natie.

Nu waren de rollen echter omge-
draaid en liet het Zwarte Veldje het
ware gezicht zien. Met vlotte combi-
naties en gave doelpunten won
Zwarte Veldje met 8-2.

„Volgend jaar gaan we zeker
door", aldus een enthousiaste Teun
Vastenhouw. „Mede dankzij de
sponsoring kunnen we dit doen.
Misschien doen we het dan anders,
maar daar hebben we het nog wel
over. Ik vond het in ieder geval weer
erg geslaagd." En gezien de reacties
van spelers en toeschouwers zit Vas-
tenhouw er met die opmerking niet

naast.

The Lions organiseert

pleintjesbasketball
ZANDVOORT - Zondag 12

juli aanstaande is het Burge-
meester Van Fenemaplein
plaats van handeling voor het
zogenaamde 'pleintjesbasket-
ball'. Om de basketballsport
meer onder de aandacht te

brengen van het Nederlands
publiek, heeft de Nederlandse
Basketball Bond 25 toernooien
gepland. Een daarvan wordt
door de Zandvoortse basket-
ballvereniging The Lions geor-
ganiseerd.

Voorzitter Johan Beerepoot van
The Lions is best gelukkig met de
keuze van de bond op Zandvoort. De
Zandvoortse vereniging staat dan
ook achter het plan van de bond de
basketballsport een lift te geven.
„We zijn best verguld met de keuze
op ons. De basketballsport proberen
we met dit pleintjes basketball po-
pulairder te maken", stelt Beere-
poot. „Er zijn honderden veldjes in
Nederland, maar die zijn slecht on-
derhouden, soms zijn de borden

Postduiven
ZANDVOORT - De Postduiven

vereniging Pleines hield afgelopen
zaterdag een wedvlucht vanaf het
station Chantilly in Frankrijk. De
duiven moesten een afstand afleg-

gen van 385 kilometer en werden za-

terdagmorgenom tien minuten over
zeven gelost. Hans Heiligers klokte
zijn duif als eerste om kwart over
één. Volgende week beginnen dejon-
ge duiven met hun eerste vlucht.

Uitslag: H.Heihgers 1, 6, 12. Combinatie P.
en M.Bol 2. E.Paap 3, 9. R.Sinmge 4. Combi-
natie Koper 5, 8. J.Heeremans 7, 13, 15.

H.Lansdorp 10. Combinatie Van der Wal-
/Romkes 11, 14.

zelfs weg. Met dit initiatief hopen we
niet alleen mensen in de basketball-
sport te interesseren, maar ook de
gemeenten aktiever te maken wat
betreft het onderhoud van de veld-

jes."

In Amerika, de bakermat van het
basketball, is het pleintjesbasket-
ball bijzonder populair. Net zoals
hier in Nederland met het voetbal
wordt het basketball op de straat
geleerd. Aan het toernooi op het Van
Fenemaplein kan een ieder mee-
doen. Alle Zandvoorterse verenigin-
gen kunnen meedoen, bedrijven met
een team, toeristen, basketballers en
niet-basketballers zijn welkom.
Leeftijdsgrenzen bestaan niet en ge-

mengde teams zijn eveneens toege-
staan.

Scheidsrechterskorps
Het spel wordt gespeeld door

teams van drie tegen drie, op een
half speelveld met een enkele bas-
ket. Er kan ingeschreven worden
door teams van drie tot vijf perso-
nen. Opgaven kunnen worden ge-

daan bij Jaap Bloem Sport in de
Kerkstraat, terwijl inschrijving op
de ochtend van het toernooi ook nog
mogelijk is. De aanvang is gesteld op
zondagmorgen elf uur. Alle inge-

schreven teams spelen minimaal
drie wedstrijden. De basketballvere-
niging The Lions zorgt voor een
goed scheidsrechterskorps.
De organiserende vereniging The

Lions verwacht, indien de weersom-
standigheden meezitten, een grote
toeloop. „We rekenen op twintig tot

veertig teams", aldus Johan Beere-
poot. „We zijn blij met de lokatie op
het Van Fenemaplein, dat moet veel
publiek trekken. Het is een gezellig-

heidstoernooi waarbij het hoofddoel
is, propaganda te maken voor de
basketballsport."

Gemoederen verhit tijdens

internationale autoraces
ZANDVOORT - Zandvoort

trok het afgelopen weekend
tienduizenden bezoekers.
Slechts 2500 daarvan hadden
voor een bezoek aan het circuit
gekozen, terwijl het voor de
overige duizenden beter toe-

ven was op het strand. Op het
Circuit Park Zandvoort was
het dan ook broeierig warm tij-

dens de internationale autora-
ces en af en toe raakten de ge-

moederen danig verhit.

Vooral bij de Koni Produktiewa-
gens tot twee liter sloeg de vlam een
paar keer in de pan. In de eerste
twee, drie ronden vlogen de auto's
bij bosjes in het rond. Spektakel
voor het publiek, maar minder leuk
voor de rijders zelf, die na afloop
ook nog wat robbertjes uit te vech-
ten hadden.
Het hoofdnummer van de dag

vormde de race van de Koni Produk-

Trukstar Festival

niet op Circuit
ZANDVOORT - Het oorspronke-

lijk op 4 en 5 juli aanstaande geplan-
de Jakobs Truckstar Festival op het
Circuit Park Zandvoort is door de
organisatie afgelast.

De nieuwe locatie en datum lui-

den: 11 en 12 juli op het circuit van
Assen.
Voor meer informatie over dit festi-

val kan contact opgenomen worden
met Truckstar International te Ha-
zerswoude, telefoon 01714-14800.

tiewagens boven twee liter. Deze in
twee manches verdeelde race bleek,
zeker door de hoge buitentempera-
tuur, een zware beproefing voor
mens en machine. De Fin Heiki Sal-
menoutio pakte de overwinning in
de eerste heat, maar zag een totaal-

zege aan zijn neus voorbij gaan door
een matige vijfde plaats in de kort
daaropvolgende tweede heat. De Lo-
tus Esprit Turbo van Tom Lange-
berg bleek het best opgewassen te-

gen de zware omstandigheden. Na
samentelling van de resultaten werd
de Oegstgeester eerste met een vier-

de en een eerste plek. De tweede
positie ging naar zijn plaatsgenoot
Lex Proper, uitkomend in een Por-
sche 911. Arthur van Dedem legde in
de Mercedes beslag op de derde
plaats.

Hectisch
Bij de Koni Produktiewagens tot

twee liter ging het er in de openings-
fase hectisch aan toe. Her en der
vlogen de auto's van de baan. De
teams van BMW, Alfa en Nissan
streden wederom op het scherpst
van de snede. Rob Happé (Mitsubi-
shi) en Joep Colijn met de Peugeot
bleken tijdens de race de gevaarlijk-
ste outsiders. Maar Happé klapte sa-

men met Roeland Reinders (BMW)
hard in de vangrail en Joep Colijn
moest gaandeweg de race steeds
meer prijs geven.
Tommy Coronel werd met zijn

BMW 320 onbedreigd winnaar. In de
strijd om de tweede plaats leek Paul
van Splunteren aanvankelijk aan
het langste eind te trekken, maar
werd na afloop van de race uit de
uitslag genomen wegens ongeoor-
loofd rijgedrag. Met name de actie

bij het uitkomen van de Tarzan-
bocht tegen Alfa qoureur Allard
Kalff kon in de ogen van de sport-
commissarissen niet door de beugel.
Fred Krab klom dientengevolge een
plaatsje op, terwijl Raymond Coro-
nel de derde plaats voor zich opeiste.
Jos Verstappen, de talentvolle

Formule Opel coureur, kende ook
ditmaal geen concurrentie. Na het
verkleuren van het startlicht schoot
de Limburger als een pijl uit de boog
weg èn legde op die manier de basis
voor een afgetekende zege. Achter
de wagen van Verstappen ontspon
zich een spannende strijd, waaruit
Frank Eglem als beste naar voren
kwam. Zijn teamgenoot Eric Roest
eindigde op de derde plaats.

Grindbakken
Bij de Koni Produktiewagens tot

1400 cc pakte Egbert Top (Suzuki
Swift) de zege voor Kees Kreijne
met de Peugeot en Amée de Jong
met de Suzuki. De 17-jarige Sandra
van de Sloot mocht op basis van
haar resultaten in de Citroen AX
Cup van de Autosportbond voor het
eerst deelnemen in een toerwagen.
Spijtig genoeg strandde haar debuut
in een van de grindbakken.
Alex Korper bewees zijn talent in

de Formule Ford 1600 en schreef de
race op zijn naam. De dag werd afge-

sloten door de Squadra Bianca race.

Louk Termeijtelen, Jan Rosekrans
en Henk van der Wilt mochten de
dagprijzen in ontvangst nemen. De
race om de Opel Ascona Cup kende
ditmaal een bijzonder spannend en
fair verloop. Mike van der Raadt
ging zegevierend over de finishlijn.

Wilko van Vegten en René van Ling
bezetten de volgende plaatsen.

Sportraad Zandvoort
organiseert cursus
ZANDVOORT - Dit najaar organiseert de Sportraad Zand-

voort in samenwerking met de Stichting Sportservice
Noord-Holland, bij voldoende belangstelling, een cursus ver-

gader- en discussietechniek.

De cursus is bedoeld voor (aan-
komend) bestuurs- en commissie-
leden van sportverenigingen, die

graag wat meer van de theorie en
de praktijk van het dicussiëren en
vergaderen willen leren. Het effi-

ciënt laten verlopen van een verga-
dering is namelijk teamwork en
kan alleen slagen met inzet van
alle deelnemers aan de vergade-
ring, is de mening van de Sport-
raad.
De cursus duurt drie avonden

van 2,5 uur en wordt gehouden in

het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat 17 te Zand-
voort. De avonden staan gepland

voor 28 september, 7 oktober en 14
oktober van 19.30 uur tot 22.00

uur.
De kosten per deelnemer bedra-

gen slechts veertig gulden, inclu-

sief werkboek. Het merendeel van
de kosten wordt betaald door de
Sportraad Zandvoort. In totaal
kunnen twintig personen deelne-
men aan deze cursus. De cursus-
leider is de heer J. van den Heuvel
uit Landsmeer.
Nadere informatie over de cur-

sus kan verkregen worden bij het
secretariaat van de Sportraad, p/a
Raadhuis Zandvoort, Swalue-
straat 2, telefoon 61497.

Jeugd Zandvoortmeeuwen naar
kamp van voetbalbond in Zeist
ZANDVOORT - In de week van 20 tot en met 25 juli gaat een

groep E- en F-junioren van Zandvoortmeeuwen op sportjeugd-
kamp in Zeist. Dit initiatief, dat door Teun Vastenhouw negen
jaar geleden werd genomen, is zo langzamerhand een traditie

geworden.

Onder leiding van Ruud Minden, Eli Paap en Willem Minkman verblijven

twaalf jeugdleden van Zandvoortmeeuwen in tenten op het KNVB-sport-
centrum in Zeist. De Zandvoorters maken deel uit van zo'n 120 jeugdvoet-
ballers van verschillende verenigingen. Op het sportcentrum in Zeist on-

dergaan de voetballertjes voetbaltrainingen, doch daarnaast zullen vele

spelvormen in ontspannen sfeer worden beoefend. Het doel, dat de KNVB
stelt aan dergelijke weken, is dejeugd op vele manieren te confronteren met
de voetbalsport en ze daaraan zoveel mogelijk plezier te laten beleven.

Op het programma staan onder andere voetbal- en vaardigheidsproeven.
Daarnaast worden speurtochten gehouden, wordt er gezwommen en staat

er een museumbezoek op het programma.

Recreatief softballen bij TZB
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• Het recreatieteam van TZB speelt alleen voor de lol

ZANDVOORT - De softbalvereniging
Clicks/TZB heeft naast de vele teams, die in
competitieverband spelen, ook een recreatie-
team in haar gelederen. Reeds drie seizoenen
speelt dit team een partijtje softbal dat zuiver
gericht is op ontspanning en plezier. Het win-
nen is niet belangrijk.

Voor dit team bestaat geen competitie, er worden
alleen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Wel be-
langrijk is dat elke speler de kans krijgt om de bal
lekker weg te slaan. Hij of zij krijgt rustige ballen aange-
gooid door de pitcher van de tegenpartij. Is na vijfmaal
slaan de bal nog niet geraakt, dan gooit een medespeler
of coach een zogenaamd 'toss balletje' op, dat meestal
wel geraakt wordt.

Foto Bram Stijnen

Er staan bij dit spel maximaal twaalf spelers in het
veld en tijdens de slagbeurt wordt er niet gewisseld bij

drie nullen, zoals bij gewoon softbal. Elke speler van het
team komt aan slag voordat er gewisseld wordt. Coach
Marieke Loos: „Het team van Clicks/TZB bestaat uit

twee mannen en dertien vrouwen, die stuk voor stuk erg
enthousiast zijn en allemaal goed met elkaar kunnen
opschieten. Het maakt niet uit of je jong of oud bent,
iedereen kan meedoen. De jongste bij ons is begin twin-
tig en de oudste loopt tegen de zestig."

De recreanten van Clicks/TZB spelen en trainen op
woensdagavond. De ene week wordt er getraind en de
andere week staat meestal een wedstrijd op het pro-
gramma, ongeveer acht per seizoen. Liefhebbers van
het spelen van softbal op recreatief niveau zijn op de
woensdagavonden van harte welkom.

Petra Janssen

heerst in open

tennisstrijd
ZANDVOORT - In het

Open Zandvoortse tennis-
toernooi was het vooral Pe-
tra Janssen, die veel aan de
bak moest. Zij moest in
drie finales aantreden,
waarbij het enkelspel een
overwinning opleverde
voor de speelster van TC
Zandvoort.

In het enkelspel bleek Jans-

sen veel te sterk voor Nancy Ma-
gielse, 6-2, 6-0. Ook in het dames-
dubbel leek Petra Janssen op
weg naar de titel. Samen met
Andrea van der Hurk werd de
eerste set met 6-7 verloren. In de
tweede set herstelde het duo
Janssen/Van der Hurk zich met
6-4. In de beslissende derde set

was het gedaan met het Zand-
voortse verweer en wonnen As-

ser en Hulsbosch met 6-2. Ook
in het gemengd-dubbel was Pe-
tra Janssen niet erg fortuinlijk.

Samen met Michiel Dijkstra gaf
zij vooral in de eerste set Boe-
lens/Pullens erg goed partij. In
de tie-break werd het Zand-
voortse duo geklopt, 6-7. Vervol-
gens was de tweede set een for-

maliteit. 6-1 voor Boelens/Pul-
lens.

Het Zandvoortse talent Vlada
Stojanovic plaatste zich bij de
heren voor de finale tegen Mi-
chel van Beek. Het werd een
enerverende partij waarbij de
tennissers elkaar geen duim-
breed toegaven. Van Beek bleek
wat gelukkiger te zijn en won
met 6-3 en 7-6.

Beachvolleyball

ZANDVOORT - De Martini Be-
achvolleyball Series '92 gaan zater-

dag op het Zandvoortse strand van
start. Spelers en speelsters uit de
top van het Nederlandse volleybal
spelen om de Nederlandse strand-
volleybaltitel. Er zijn drie kwalifica-

tieronden.

De eerste ronde is zaterdag bij Wa-
tersportcentrum Tim klijn op
Strand Noord. Aanvang om tien uur.

De tweede ronde vindt ook in Zand-
voort plaats op 18/19 juli. De finales

zijn van 13 tot en met 16 augustus,
waarschijnlijk in Scheveningen.

Zandvoort 75 bij Ajax in poule
ZANDVOORT - De voetbalcompetitie is nauwelijks achter de

rug of de voetbalbond heeft de indeling reeds bekendgemaakt
voor het seizoen 1992/1993. De vier Zandvoortse voetbalteams
gaan over een maand met de voorbereiding beginnen voor dat
nieuwe seizoen.

Zaterdag:
KNVB, 2e klasse C: Ajax, Candia'66, CSW, HCSC, NSC, RKAVIC, Volendam,
VRC, Woudenberg, Zandvoort'75.
4e klasse B: Bloemenkwartier, SC Castncum, DSC'75, HBC, Hoofddorp,
Kennemerland, RCH, SCW, Velsen, Velsenoord, IJFC, Zandvoortmeeu-
wen.
Zondag:
HVB, Ie klasse: Nieuw Vennep, BSM, Concordia, Heemstede, Terrasvogels,
Vogelenzang, DIOS, EHS, DSC'74, WH, THB, Zandvoortmeeuwen.

2e klasse: Spaarnevogels, NIJVV, Overbos, NAS, DSK, SVIJ, HYS, De
Kennemers 2, Concordia 2, Waterloo 3, DEM 5, TZB.

(ADVERTENTIE)

B.V. Accountantskantoor O. E. van der Hoek. Nieuw. Klein. Maar wel

met de grote voordelen van klein Zoals de grote persoonlijke

betrokkenheid. Zeer gunstige tarieven door de lage overhead.

Allround en flexibel

Klein, maar wel omringd door specialisten die daar waar nodig direct

kunnen worden ingezet

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR
O.E. VAN DER HOEK VOOR:

• Accountantscontrole • Administratieve

dienstverlening • Algemeen fiscaal advies

• Financiële- en automatiseringsadviezen

• Opleidingen

B.V. ACCOUNTANTSKANTOOR O.E. VAN DER HOEK
ONDER LEIDING VAN DHR E VAN DER HOEK
RE. GISTER ACCOUNTANT

Cort van der Lmdenstraat 20. 2024 CB Zandvoort Postbus 324. 2040 AH Zandvoort

Telefoon 02507-16271 Fax 023-24 60 50
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Algemeen

± 50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18 A'dam zijstraat

Haarlemmerweg bi| molen
020 6844079 Tevens INKOOP

Als u'ns wist vvatVan derVlugtin huis heeft!!!

Auto Service Wetter
Subaru Lada dealer

Al orve occ boven / 3 000
6 tot 12 maanden garantie

LADA Samara Black Beauty
1 3 '90

/ 12 500
LADA Samara 1 1, 90/ 11 000
LADA Samara 13 5 drs

89 / 1 1 250
LADA Samara 1 3, 88/ 8 750
LADA Samara 1 3 GLS
87 / 7 750
LADA 2105 12 89 / 5 500
SUBARU Coupe 1 6 GL
86 / 9 950
SUBARU Mini Jumbo DL
87 / 7 750,
BMW 320 2 drs '82 / 5 750,
MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D '85 / 7 250

Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg tel 02907 6572

RAAK vraagt t k diverse types
Nissan en Toyota, b j +78 tot

+ '85 Tevens voor ver en in

koop diverse merken tot

/5000 Tel 075 314618

LET OP 1

Door plaatsgebrek Stuntprijzen

+ 100 autos va ƒ300 tot

/ 15 000

WAGENPARK JOHAN BOOM
Zuider Akerweg 83
Amsterdam bij Oranje hek
Bekend door heel Nederland
om onze garantie, al va
/ 1 000 + omruilgar Tel

020 6105478
Geopend van 9 tot 21 uur

Zaterdags tot 17 uur Tot ziens

Autoverhuur

_ Bij

Ouke Baas
niet duur!!!

Studenten 10 % korting

koelwagen & opnjauto
• 9 pers bussen en piek up s

Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar
bestelwagen afhalen na 17 3C

uur en de volgende morgen
om 8 00 uur retour

tegen 4 uur-tarief

020 6794842, 020 6908683

• Bewijsnummers van een ge
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe

gezonden als u dat bij de op
gave van de advertentie ken-
baar maakt De kosten daar
voor bedragen ƒ3,-

Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw woonkomfort te verhogen!

Kom eens naar onze showroom aan

de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

ANTWOORDCOUPON Ij I^^m°mm^^^

VAN DEFQ

G Stuurt u mi) meer informatie over (svp Invullen)

Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over

(svp invullen)

G SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF KIEPDEUHEN

HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU

KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERU AKF-SYSTEEM

D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
O VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO SYSTEEM
D HORMANN GARAGEDEUREN
O HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERUTEGLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELU1DWEREND GLAS
O ZONREFLEKTEREND GLAS
O DAKKAPELLEN

SERRES

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Cornwallstraat 6 Umuiden 02550-30624

^^wenr Gl AS
NAAM
ADRES

POSTKODE+PLAATS

«Kaar*
sch"'fpuien etc'

ioorten

'"«'epracdge
*»y-toilenen

""tonde kleuren

* Meerdere beg/a2(nos

Se/utdwerenrJetc
'

U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder postzegel

zenden aan Van der Vlugl, Antwoordnummer 314, 1970 VB Umuiden

WEGENS VERBOUWING

SHfflfflt)

Je huis

in de krant

brengt mensen
over de vloer.

t M tl( m IkPl 1 ir weel V lil

w.inttn t ii kraiilon

MACHINES

Veilinggebouw

De Witte Zwaan TEMPO 50

NORMAAL

Wij zijn dagelijks

geopend voor
in- en verkoop;

ook voor

inzending

goederenveiling.

Inl. 12164
Gasfhuisplein

KORTING '

É€ïNU:

ïiSÏNCERi
;ife: :'..?\ïjör eens en altijd^;

P. E. M. STOKMAN
PRINSENHOFSTR 7

ZANDVOORT
TEL 02507-20072

\WEE[KMlD)ni\ geeft u meeni

LUXE REIS OP DE RIJN
In samenwerking met Fokus Reizen biedt Weekmedia haar
lezers twee luxe Rijnreizen aan:

M.S. JAN ELSHOUT:
Op 3 augustus vertrekt u vanaf het Amstelstation in Amster-
dam per touringcar naar Keulen, waar u begint met het

diner. Daarna vaart u naar Bonn, Boppard, Rudesheim,
Worms en Speijer naar Straatsburg. Op de laatste avond is

er een captains dmner met live muziek. Op 8 augustus rijdt

u per luxe touringcar weer terug naar Amsterdam. De M.S.
Jan Elshout heeft grote salons, waaronder een niet rokers-

salon, gezellige bar en lounge, zonnedek, Nederlandse be-
manning en alle cabines zijn voorzien van douche/w c en
grote ramen (dus geen patrijspoorten)

M.S. FILIA RHENI:
Op 4 augustus vertrekt u vanaf het Amstelstation m Amster-
dam per touringcar naar Rotterdam, waar u begint met het

diner. Via Keulen, Rudesheim, Speijer en Manheim vaart u
naar Straatsburg. Op de laatste avond is er weer een
captains dinner met live muziek. Op 9 augustus reist u terug
per luxe touringcar naar Amsterdam. De M.S. Filia Rhem
heeft grote salons, zonnedek, gezellige bar en Nederlandse
bemanning en alle cabines zijn voorzien van douche/w.c,
grote ramen en airconditioning.

KOSTEN EN RESERVEREN:
Wanneer u boekt via onderstaande bon ontvangt bij alle

warme maaltijden (lunch en dmer) gratis een drankje (bier,

wijn of frisdrank). Behalve de reissom hoeft u verder geen
kosten te maken. In de reissom is inbegrepen een annule-
ringsverzekering. Het is mogelijk een reisverzekering af te

sluiten, maar dat is niet verplicht. Bij de tocht is een geldig
paspoort noodzakelijk. De kosten voor de reizen bedragen:

M.S. JAN ELSHOUT:
Prijs per persoon m een 2-persoonscabme ƒ 875,-.

Toeslag voor cabine op het bovendek per persoon
ƒ 150,-. Toeslag voor het enkelgebrmk van een 2 per-

soonscabine ƒ 200,-.

Voor het gebruik van een 1 -persoonscabine (3 stuks)

hoeft u geen toeslag te betalen

M.S. FILIA RHENI:
Prijs per persoon in een 2-persoonscabme ƒ 875,-

Toeslag voor cabine op het bovendek per persoon
ƒ 150,-. Toeslag voor het enkelgebrmk van een 2 per-

soonscabine ƒ 200,-.

U kunt alleen van deze aanbieding gebruik maken door het

insturen van onderstaande bon naar-
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt kontakt opne-
men met Fokus Reizen, tel. 020-6634830.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze luxe reis op de Rijn is alleen mogelijk
door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar het

in de bovenstaande tekst vermelde adres

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnr..

Woonplaats

Aantal personen.

Vertrekdatum: 3 of 4 augustus (datum aangeven)

WEEMMSEM, geeft u meer!

Welkom in de

MANEGE
de gelegenheid voor ongebonden
mensen heeft iedere zaterdaga-

vond een wisselend programma
met

LIVE DANS MUZIEK
entertainment en 2 dj.

ENTREE ƒ15,-

Uitsl. ongeb. mensen
Corr. gekleed.

Info of reserveren
16023

C\peb£/•'

<?/

kéj
"""laakbeó'iï*'

Glazenwasserij
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

SPAR IN

NOORD
begrip in

Zandvoört

Celsiusstraat 192

Patrijzenstraat 30:
Driekam.app. op 2e et. met balkon aan
noord -en zuidzijde. Uitzicht over zuiddui-

nen. Ind. entree, ruime hal, toilet, ruime lich-

te eetkeuken met inb.app., woonk. met bal-

kon zuid, 2 slaapk., badkamer met douche
en wastafel, serv.k. ƒ 307- p.m.

Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.

De Ruyterstraat 6/7:
Vierkam.app. op 4e et., uitzicht op zee. Ind.

entree, ruime hal, woonk., eetkamer met
ruim balkon op zuid/westen, grote slaapk.

met balkon noord/oost, kl. slaapk., keuken,
badk. met ligbad en wastafel, toilet, serv.k.

ƒ 200- p.m. Het app. wordt gestoffeerd en
gemeubileerd opgeleverd.

Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 61/43:
Vierkam. maisonnette op 9e et., uitzicht op
zee. Ind. 1e woonlaag: hal, woonk., ruime
keuken, toilet, 2e woonlaag royale hal,

badk. met bad en douche, 3 slaapk., serv.k.

ƒ 438- p.m. Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 7 zw:
Benedenapp. in vrijstaand pand. Ind. en-

tree, hal, L-vormige woonk., toilet, douche,
2 slaapk., keuken, tuin rondom. Garage
met oprit voor 2 auto's.

Vr.pr. ƒ 247.000,- k.k.

De Favaugeplein 41:
Direct aan wandelboulevard gelegen drie-

kam.app. op 1e et. Ind. hal, L-vormige
woonk. met open haard, keuken, badk. met
toilet en douche, 2 slaapk., balkon aan
oost- en westzijde. Garage. Serv.k. ƒ 300-
p.m. Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoört

Telefoon 02507-1 2944* /Fax 02507-17596

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoört. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

Wacht niet langer en haal nu bij Dixons de lichtgewicht compacte video camera voor

'n ongekende lage prijs en maak voortaan uw eigen, onvergetelijke programma's!

Maakdezezomer
onvergetelijkvoornog

geen duizend gulden!
Japanse topkwaliteit

Sluitertijd I / 1 000 sec.

Met autofocus en manuele focus.

6 x powerzoom met

macro. Minimale

lichtsterkte 10 lux

je komt ogen en oren tekort.
Almere Stadhuisstraat 7-9, 03240-4 1324. Amsterdam

Buitenveldertselaan 182,020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.



m

WEEKMEDIA 22
aimwnwmuwmmm—»

DONDERDAG 2 JULI 1992

$r

Maak kans op een geheel verzorgd weekend
'ARXJS", om de finish van de tour mee te maken!

Dit wordt door onderstaande ondernemers mogelijk gemaakt!
Avontuurlijk

erop uit met je

eigen slager

VLEES IN BLIK
makkelijk en lekker!

Speciaal geschikt voor de
VAKANTIE, op de boot of in

de caravan

Grote keuze in

BARBECUE-,
FONDUE/GOURMET

SCHOTEL
Ook zelf samen te stellen

* SALADE SCHOTELS
* KANT & KLAAR MAALTIJDEN
* VLUGKLAAR SPECIALITEITEN
* HARTIGE HAPJES enz.

Haltestraat 54 - 02507-12451 - ZANDVOORT

SPAR, vriendelijk, vers
eii toen voordelig
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Wilt u wel eens «';il anders op de

ets verrassends.' Iets op-

windends.' Kom dan eens langs hij

Chrhtine Ie Dnc en maak uw keih

uit on:e ongekend ruime collatie

kmpviden's. Want dan kijkt u thuis

de bank uw ogen uit- alleen ot

samen, Gemeten van eerste

klas porno of stijlvolle erotiek

is nu exira voordelig vrijdag

en :aterd;ij; a.s krijgt u hij in-

L-vcriiiK van de:e advertentie

een VHS-cassettt met maar

liefst 30 video'

voor slechts .

.

Video.' Bij deChrisiine

Ie Duc erotic shop raak

je niet uitgekeken. Tot

:icn> dus in de op-

windendste winkel van

Amsterdam.

^L^OP

OMDAT ER ZOVEEL MEER TE GENIETEN VALT.
Reguliersdw. straat 107, 1017 BL AMSTERDAM
Leidsckruisstraat 33, 1017 RG AMSTERDAM
0udebru«steeg2l, 1012 IN AMSTERDAM

Spui 6, ÏOI 2 WZ AMSTERDAM
Geopend van ! 0.00 tot 23.00 uur (:a. tot 20.00 uur)

NIEUW IN ZANDVOORT
Monstercollectie tegen sterk

gereduceerde prijzen van

REPLAY, CHIPIE,

DIESEL, EL CHARRO
Gasthuisplein 3, Zandvoort

(naast circus Zandvoort),

tel. 16218

WAT DOE JIJ STRAKS
MET JE DIPLOMA

SNTAS, MAVO OF LHNO?

doorleren ol aan hel werk.

Heb ie wel eens gedachl aan een kombinatie van leren en
werken? Dat alternatief biedt de

OPLEIDING TOT
ZIEKENVERZORGENDE

In ons verpleeghuis in Amsterdam-Buitenveldert worden ca.

285 bewoners gereakliveerd of langdurig verpleegd. Als zie-

kenverzorgende heb je als taak deze bewoners te verplegen.

In de opleidingspenode van 2V? jaar word je theoretisch en
praktisch geschoold; daarbij verdien je (na de beroepsvoor-
bereidende periode van 30 weken) een salaris van / 1.372,-

bruto per maand.
Tijdens de beroepsvoorbereidende periode krijg je een zak-
geld van I 495,- per maand.
Inwoning in ons personeelsgebouw is mogelijk

Voor de opleiding, die in september '92 begint, kun je je nu
opgeven, als je bij de aanvang van de cursus:

ouder bent dan 1 7 jaar en 3 maanden;
- je diploma INTAS. MAVO. LHNO (2 vakken op C-niveau)

of een gelijkwaardig diploma op zak hebt.

Ook zij die 25 jaar en ouder zijn en niet de vereiste voor-
opleiding hebben, maar toch aan deze opleiding willen
gaan deelnemen worden verzocht te solliciteren. Voor
hen geldt dat, het met goed resultaat volgen van een
schakelcursus, toelating tot deze opleiding mogelijk is.

Wil je meer weten, stuur dan de coupon in.

Je ontvangt dan uitgebreide informatie.

In Vreugdehof bestaat ook de mogelijkheid een part-
time opleiding tot ziekenverzorgende te volgen.

verpleeghuis vreugdehof

Stuur mij uitgebreide informatie over uw opleiding tot zieken-

vc[.;,orgendc?-

N.iam ... _ __

Adres ..

Postcode. __
Woonplants „ „_...„„

O
o»

U
Inzenden in een gestolen enveloppe naar

Verpleeghuis Vreugdehol, Anlwooinummer 8054,

(postzegel is niet nodig). 1000 VB AMSTERDAM

Dagblad de Telegraaf

vraagt per direkt in

ZANDVOORT

bezorgers m/v
Kleine wijken,

hoge verdiensten.

Extra: 4 x per jaar bonus van

f70,- + kerstgratificatie.

Leeftijd vanaf 15 jaar.

Tel. 023-328073

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

KOPLOPERS
GEVRAAGD

Op zoek naar de beste bijverdienste met veel extra's? Dan is

hier je kans. Word nu bezorger voor Trouw en de Volkskrant.

Voor tijdelijk of voor vast. Er ligt een leuke verrassing voor je

klaar. Minimum leertijd 15 jaar.

Je kunt nu aan de slag.

Bel: 16821

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. ...

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

295,-

5,-

9,95

ALLES GRA TIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

BETAAiïU

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PRODUKT

Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ1.92
Diesel ƒ1.06

SERVICESTATIONrsB
(bij Palace Hotel)

BUNA VOOR NIETS!
WnHvih t.ipijt, I ()(>'. isyiitlietKrh.

Op een fonmi uj Breedte 366cm,

Per str m slechts

MEENEEMPRUS

NÜOFNÖÖrf
Gemêleerd boude i,ipi|t

, I oü

'

'« Antistatisch.

roanlruj',, BreecJle 'tOOcm Opruiminp.spnjs.

Per strekkende meter,

MEENEEMPRUS VAN

ZOLANG DE VOORRAAD STRDCf!
Slaapkamer velours. In diverse kleuren

Foamrug Breedte ^üüctn

Per strekkende meter.

MEENEEMPRUS.

"WATËËNVÖÖRDÉËL!""
Heerlijk zacht badkarnertapijt. Vele tinten,

Foamrug, Breedte 200cm.
Per strekkende meter.

MEENEEMPRUS VAN

TWlSMS"ÖFRÜÏJvïËN
Sterke boude in 3 moderne kleuren, ^F^^P^^
Ook op SOOcm. Foamrug, Breedte 400cm. mL^ flf B
Opruimmgspnjs. Per str. meter. ^%é^% ff^™^^jff

TRÖFÏÏEËRZÖUNÏGHEtKAN
Modern velourstapijt. In 3 kleuren. Foamrug.

Breedte 400cm. Opruirningsprijs.

Per strekkende meter.

DE LAATSTE ROLLEN!
Schitterend boude tapijt met een

Op een jut e-rug. Vele kleuren.

Per strekkende meter.

Boude tapijt met fijne lussen In diverse

kleuren. Op een jut e-rug. Breedte 400cm.

Opruimmgspnjs. Per str. meter.

WAT EEN VOORDEEL!
Fijne boude ook voor op de trap. In 3 kleuren.

Jut e-rug 40Ocm breed.

Per strekkende meter. Nu...

HEEL VEEL VOOR
Kortgezet velours tapijt op een U

Diverse tinten. Breedte 400cr;

per strekkende meter.

HAAST U, OP IS OP!
Katoenen tapijt in vele pasteltinten.

Op een jute mi', -iOOciii breed.

Per MrekkriWenvler

RUIMEN ZE OP ÓF GEVEN ZE WEG?
Wollen boude tapijt op een loamrug.

In naturel en beige Br eet.lte ••(.)( tin,

Per Mtekkendenvter.

12939
149-95-

E ROLLEN!

mï05

40i
N̂u ook b^Carpet-land:

een enórrrie keus in behang,

] *}icvïïn [• [ yf'Jtl f* lïïïti (il i icj i lil i r/t] i'iTZsj 1 1 1 rJ

yrijvvel alles uit voorraad leverbaar.

AMSTERDAM/CENTRUM
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ZANDVOORT - Bij Water-
sportcentrum Tim Klijn wor-
den aanstaande zaterdag de
eerste wedstrijden gehouden
van de Martini Beachvolleybal
Series 1992. De deelnemers
kunnen zich hiermee kwalifi-

ceren voor de finale, de zoge-
naamde 'Masters', van het Ne-
derlands kampioenschap. De
kwalificatieronden in Zand-
voort, waaraan de Nederlandse
'top' deelneemt, worden ge-

speeld op 4, 18 en 19 juli. De
finale vindt plaats op 13 en 16
augustus in Scheveningen.

Het toernooi, waaraan tientallen

teams uit heel Nederland deelne-
men, wordt gehouden onder auspi-

ciën van de nationale volleybalbond.
Tim Klijn is een van de sponsors en
mede-organisatoren. Hoofdsponsor
is het concern Martini, dat afgelo-

pen maand in Zandvoort een drieja-

rig contract ondertekende. Dat er
veel geld is gestoken in de organisa-
tie blijkt wel uit de totale sponsor-
lijst, waarop ook namen voorkomen
als Coca-Cola, RANG, Rucanor, de
TROS en Gran Dorado Zandvoort.
Het valt dan ook te verwachten

dat het een groots evenement wordt.
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Nederlandse top volleybalt

op het Zandvoortse strand
De organisatie is in handen van Har-
ry de Haas van Haas Sport BV en
Hans Koster van KSM Internatio-

nal. Voor hen is het hun derde Ne-
derlands kampioenschap. „We noe-
men het allebei nog een hobby, maar
dan wel een tijd, geld en energie ver-

slindende hobby." Daarbij wordt ge-

wezen op de duimendikke draaiboe-
ken.
„Maar we vinden het nog steeds

leuk. Uit de inschrijvingen hebben

© De Nederlandse top onder de volleybalspelers komt zaterdag in het veld
op het strand bij Watersportcentrum Tim Klijn.

we begrepen dat ook de deelnemers
er echt zin in hebben. De complete
top van Nederland geeft tijdens de
kwalificatietoernooien al acte de
presence. Zelfs verschillende spe-
lers en speelsters die voor de Mas-
ters zijn geplaatst, hebben zich toch
voor de voorrondes aangemeld.
Voor ons staat vast dat het straks in

Zandvoort en Scheveningen top-

sport van de bovenste plank gaat
worden."

Twee spelers
'BeachvolleybaL' wordt gespeeld

met twee spelers per team, na elke
vijf punten moet er van veld veran-
derd worden, spelerswissels zijn

niet toegestaan. Volgens sponsor
Rucanor is het wereldwijd de snelst

groeiende sport van dit moment.
Vooral in de Verenigde Staten van
Amerika. Maar de verwachting is

dat beachvolleybal deze zomer ook
langs de Europese stranden een
'topper' zal worden.
Met de kwalificatieronden in Zand-
voort, plus twee op 1 en 2 augustus
in Scheveningen, is Nederland een
van de eerste landen met een profes-

sionele aanpak.

(ADVERTENTIE)

OPRUIMING
nu 20-40% KORTING

op onze

dames en heren

ZOMER KOLLEKTIE

Ook op zondag open van 1-5 uur

Weer veel animo voor
operette en folklore
ZANDVOORT - De kaartver-

koop voor de voorstellingen
van zowel de Zandvoortse Ope-
rette "Vereniging als van folklo-

revereniging 'De Wurf' loopt
zoals verwacht: buitengewoon
goed. Beide verzorgen komen-
de weken enkele optredens.

De voorstelling van de operetteve-
reniging op vrijdag 10 juli in het
theater van het Circus is nagenoeg
uitverkocht. „Alleen voor donder-
dag 9 juli zijn er nog enkele kaarten
te koop," laat het bestuur weten.
Ook het optreden van 'De Wurf
staat flink in de belangstelling. De
kaarten voor de voorstellingen op 10
en 24 juli in Gebouw De Krocht gaan
als warme broodjes over de toon-
bank. Hoewel twee voorstellingen
op de zelfde avond vallen, blijkt er

genoeg publiek voor beide vereni-

gingen.

Operette
Ook dus weer voor de Zandvoort-

se operettevereniging, die er - na een
actie die enkele weken geleden werd
gehouden - heel wat nieuwe leden
heeft bijgekregen. Na een aanvanke-
lijke terugval in het ledenbestand is

het koor weer op volle sterkte. Op
dit moment zijn de koorleden onder
leiding van dirigente Vera Bos druk
aan het repeteren voor het - naar

verwachting schitterende - zomer-
concert, dat volgende week donder-
dag en vrijdag in het Circus wordt
gegeven. Optredende artiesten zijn

Amand hekkers, Tineke Groen en
Wim de Vries. Het wordt een 'spec-

takel', zo belooft het bestuur al op
voorhand. Naast bekende werken
uit 'Frau Luna' zullen er ook liede-

ren uit 'Maske im Blau' en 'The
Sound of Music' ten gehore worden
gebracht. Het koor is er al bijna
klaar voor. De kaarten zijn te bestel-

len via de telefoonnummers 13840
en 14012. De toegangskaarten zijn

ook te koop bij de kassa van het
theater, telefoon: 18686. Donateurs
betalen 10 gulden voor een toegangs-
bewijs, niet-leden 12,50 gulden.

Wurf
De Wurf brengt een geheel ander

programma op de planken. Deze
vereniging zal op 10 en 24 juli in

'Gebouw De krocht' op geheel eigen
wijze twee - naar verwachting -

sprankelende voorstellingen verzor-
gen. Enkele onderdelen van het pro-
gramma zijn: een kledingschouw,
volksdansen èn liederen uit het
Zandvoorts verleden. De toegangs-
prijs voor deze nostalgische avon-
den bedraagt 7,50 gulden. Kaarten
zijn te koop bij: E. Lever, Ooster-
straat 18 tel. 18639 of J.Visser, Rein-
wardtstraat 8, tel. 14803. En eventu-
eel aan de zaal in gebouw De Krocht.
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(De nieuwe voorraad is er toch hog Rietl
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Van Kemenade

naar Zandvoort
ZANDVOORT - De nieuwe Com-

missaris der Koningin in Noord-Hol-
land, prof. dr. J.A. van Kemenade
brengt dinsdag 14 juli - samen met
zijn echtgenote - een werkbezoek
aan de gemeente Zandvoort. Van Ke-
menade is sinds twee maanden de
opvolger van drs. R.J. de Wit. Op het
programma staat een bespreking
met burgemeester en wethouders en
een informele kennismaking met de
leden van de Zandvoortse gemeente-
raad. Tevens brengt hij een bezoek
aan het circuit waar hij door bestuur
en directie op de hoogte wordt ge-

bracht van de laatste ontwikkelin-
gen. Daarna volgt een bezoek aan het
plaatselijke politiebureau.

Overvallers PTT in

Frankrijk gepakt
ZANDVOORT - De vermoe-

delijke daders van de overval,
vorig jaar 17 september op het
postkantoor in Zandvoort, zijn

in Frankrijk opgepakt. Dat is

kort geleden bekend gewor-
den.

De Franse politie nam de mannen
in hechtenis toen zij constateerde
dat zij bij het passeren van de Fran-
s/Italiaanse grens in het bezit waren
van hard-drugs. Een onderzoek
bracht aan het licht dat Italië een
verzoek tot uitlevering van de twee
had gedaan vanwege doodslag op
een taxichauffeur. Via Interpol
bleek eveneens dat het signalement
van de verdachten overeenkwam
met die van de overvallers van het
Zandvoortse postkantoor.

Zij-ingang
Volgens de Zandvoortse recher-

che zullen de mannen, die de Franse
nationaliteit hebben, niet aan Neder-
land worden uitgewezen. Er is geen
verzoek tot uitlevering gedaan. De
Haarlemse officier van Justitie zou
de verdachten liever naar Italië zien
vertrekken - vermoedt de recherche
- omdat de straf daar, voor de mis-
daad die zij in dat land hebben ge-

pleegd, aanmerkelijk hoger zal uit-

vallen dan de veroordeling die hen
hier te wachten zou staan.
De consternatie op het postkan-

toor was vorig jaar groot, toen even
over half één twee gewapende man-
nen het gebouw binnendrongen.
Een van hen kwam via de hoofdin-
gang. Daar hield hij twee kassiers en
vijf bezoekers onder schot. Zijn

maat kwam binnen via de zij-ingang.

Hij sprong over de drie meter hoge
scheidingswand en plunderde de
kas. Vermoedelijk om de aanwezi-
gen te intimideren, loste de man in

de hal een schot in de lucht.

Ondanks het feit, dat de politie via
een stil alarm was gewaarschuwd,
konden de overvallers toch nog ont-

komen. In Bentveld werd de vlucht-
auto aangetroffen. Getuigen hadden
gezien dat de inzittenden waren
overgestapt in een tweede auto. Ook
deze werd even later verlaten aange-
troffen, in de omgeving van de Rand-
weg. Op deze plek had even daar-
voor een beige Citroen CX Pallas
gestaan. Ondanks intensief speur-
werk, ook van de politie uit de regio,

bleven de daders onvindbaar. Uit
verklaringen van getuigen bleek dat
het ging om twee, ongeveer 35-jarige

mannen van - vermoedelijk - Zuideu-
ropese origine. De buit bedroeg des-

tijds zo'n 50.000 gulden.

'Verhuur' van voortuin
in gemeenteraad betwist
ZANDVOORT - De eigenaren

van een voortuin waarvoor
'Recht van Uitzicht' wordt be-

taald, krijgen binnenkort mis-
schien opnieuw bericht van de
gemeente.

Volgens D66 raadslid Sandbergen
is er een fout geslopen in de brief die

het college van burgemeester en wet-

houders de eigenaren enkele weken
geleden heeft gestuurd. In deze brief,

begin juni verstuurd, wordt de bewo-
ners nogmaals de tuin te koop aange-
boden voor een prijs van 35 gulden
per vierkante meter.
Sandbergen had echter bezwaar

tegen de volgende twee zinnen in het
schrijven: 'Indien wij na zes weken
niets van u vernomen hebben, gaan
wij er vanuit dat u niet op ons aan-

bod wenst in te gaan. In dat geval

zullen wij u een huurovereenkomt
toesturen'. Dinsdag tijdens de raads-

vergadering wees hij erop dat de ge-

meenteraad in januari 1990 een heel

ander besluit heeft genomen. Toen
werd vastgesteld dat de oude rege-

ling ongewijzigd zou worden voort-

gezet voor bewoners die de tuin niet

willen kopen.

Uitzoeken
Burgemeester Van der Heijden be-

loofde een en ander uit te zoeken. Als
Sandbergen - ook officieel - gelijk

krijgt, zal hij de betrokken bewoners
alsnog op de hoogte brengen van de
juiste regeling. Hoe dat gebeurt is

nog niet duidelijk, mogelijk middels
een brief, een advertentie en/of een
persbericht. In dat geval wordt de
periode waarbinnen zij kunnen rea-

geren waarschijnlijk met een week
verlengd.

'

Een aantal van de betrokkenen
hebben bezwaar tegen de aankoop
vanwege de hoge bijkomende kosten
aan overdrachtsbelasting, kadas-
traal recht en transportkosten. Die
liggen gemiddeld rond de 1500 gul-

den per tuin. De vierkante-meter-
prijs komt daardoor op ongeveer 162
gulden bij een kleine tuin, 96 bij een
'middenmaat', en rond de 64 gulden
bij een grote tuin.

'Contra Salto' in het Noorderbad

s /*

ZANDVOORT - Oud-schoonspringer Bob Denneboom
ontdekte enige tijd geleden in zijn archief een oude,
zeldzame foto die genomen is in het vooroorlogse 'Noor-

derbad' in Zandvoort. De meningen in het dorp verschil-

len er over, maar öf het is hetzelfde bad als het latere

Richebad (wat nu onder zand bedolven ligt), èf het heeft
er vlakbij gelegen. Op de achtergrond van de plaat is de
zee te zien.

Denneboom is op deze opname uit 1936 of 1937 zelï te

zien tijdens het strekmomcnt van zijn 'contra salto' (zijn

lievelingssprong) waarmee hij kampioen schoonsprin-
gen werd. Hij maakte destijds deel uit van de Koninklij-
ke Amsterdamschc Zwemclub 1870, die dat jaar was
uitgenodigd door de Zwemclub Haarlem om een wed-

strijd te komen springen. Links onder op de foto zijn de
juryleden te zien. „Die moesten het schoonspringen be-

oordelen op schoonheid, afwerking, hoogte en in het
water komen, liefst zonder veel spatten natuurlijk,"

aldus Denneboom.

Volgens Bob Denneboom, tegenwoordig woonachtig in

de kustplaats Egmond aan de Hoef, was het Zandvoortse
Noorderbad uniek. „Ik denk dat er op de hele wereld
geen tweede bad bestond, dat in de duinrcep was ge-

bouwd". Hij was bereid deze opname, eveneens een
zeldzaamheid, uit te lenen voor publicatie in het Zand-
voorts Nieuwsblad. Ook over zijn eigen kustplaats is hij

lovend, momenteel rond hij een boekwerk hierover af.

hebben ze haar afgevoerd. Ach, ik

blijf van mijn dorpsgenoten hou-
den, ook al komen ze oorspronke-
lijk van elders.

S (centje

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

„Zandvoort is een rot. dorp."
Pinnig keek de vrouw mij aan. Ik
kwam haar tegen in de super-
markt. Nee, echt vrolijk keek ze
niet. „Weet u," zei ze. „ik woon al

vijftien jaar in dit gat en hel bevalt
me nog steeds niet." Oorspronke-
lijk kwam zij uit Zwolle, zo lende
ze mij uit. Daar dreef ze in vroeger
dagen een viswinkel. Zestien jaar
geleden verkochten ze de boel en
gingen in Zandvoort wonen. Geld
hadden ze genoeg, dat was het pro-

bleem niet. Haar wrevel richtte

zich meer tegen haar nieuwe
dorpsgenoten in het algemeen en
de toeristen in het bijzonder.
„Moetje kijken," zei ze en ze wees
op enkele winkelende mensen in

gele regenpakken. „Dat zijn Duit-
sers, dat zie je zo." Haar stem
klonk geringschattend. Even ver-

derop zag ze een een familie in

paarse joggingpakken. Ze stonden
bij de melk. „Gran Dorado-gasten,
daar heb je niks aan." Ze pakte mij
bij mijn arm. Haar stem zakte
twee octaven en op samenzweer-
derige toon deed zij mij kond van
haar aversie jegens haar nietsver-

moedende soortgenoten.

Limburger
„Ik kwam voor mijn rust," zei

ze. „Aan de boulevard heb ik een
flat gekocht. Als ik voor mijn
raam zit, zie ik ze langs lopen." Ik
keek haar verwonderd aan. Ver-
baasd informeerde ik naar de re-

den voor haar boosheid. „Ik haat
die mensen en u ook," beet zij mij
toe. Ik maakte aanstalten om ver-

der te lopen. Haar greep was ech-
ter onverbiddelijk. „U hebt van de
gemeente een huis gehuurd aan de
Kostverlorenstraat. Da's niet eer-

lijk." Mijn wenkbrauwen bereik-

ten nu mijn haargrens.
Zij zag het. Blijkbaar werd zij

hierdoor nog bozer. „U bent een
Limburger hè?" vroeg ze geheel
overbodig. Mijn zachte 'G' had mij
voor de zoveelste maal verraden.
Ik knikte berouwvol. „Wat doet u
hier eigenlijk?" vroeg zij op hoge
toon. „Ik woon hier," antwoordde
ik. „Het zal wat," zo vervolgde zij

haar monoloog. „Ik word een beet-

je misselijk," zei ik en veegde met
mijn vrije arm over mijn voor-
hoofd. „Het circuit," kreet ze. Het
publiek bleef staan. „Ik haat het
circuit. Die stank en dat lawaai en
al die mensen die komen kijken."

Ze snikte. „Valium nummer twin-

tig dat helpt," raadde ik haar aan.
Ze schudde haar hoofd. „Rust,
rust rust. Ik wil alleen maar rust.

Zelfs op het strand kan ik die niet

vinden." „Valium nummer veertig
misschien?" informeerde ik gewe-
tensvol. Dat had ik dus niet moe-
ten zeggen. Ze greep een pak was-
poeder en slingerde die door de
winkel. „Weg," riep ze. „Iedereen
moet weg. De toeristen en u heb-
ben hier niks te zoeken." „Ja
maar, het is toch gezellig hier,"

probeerde ik voor de laatste maal.
„Al die leuke evenementen en fes-

tivals en die gezellige drukte op
zomerse dagen?" Ze zeeg ineen en
keek mij radeloos aan. „Wat moet
ik doen?" vroeg ze op hulpeloze
toon. „Verhuizen," opperde ik.

Naar Zwolle misschien? De com-
plete stelling donderde nu naar
beneden. „Weetje wel wat ik voor
mijn huis heb betaald? Twee ton
meneertje, twee ton. Denkt u dat
ik gek ben?" Ik haalde mijn schou-
ders op. „Neem het hele doosje
maar," dacht ik en liep verder.
Ter hoogte van de ontbijtkoe-

ken hoorde ik de ambulance al

aankomen. Onder een spanlaken

Van de week waren ze weer be-

zig. De noeste werkers van do fir-

ma Nelissen. Voor de zoveelste
maal werd het wegdek op de hoek
Haltestraat/Zeest raat opgeknapt

.

U kent dat wel. Steentjes eruit,

gaatje opvullen en steentjes er
weer in. De week daarop weer
idem dito. Steentjes eruit, gaatje
opvullen en steentje er weer in.

Vanaf maart, zijn ze daar al aan de
gang. Ik heb de 'man-uren' maar
niet geteld. Het moeten er heel
wat geweest zijn.

Afgelopen dinsdag waren ze ei'

weer. 'Voor de laatste maal', zei-

den ze. Steentjes eruit, gaatje op-
vullen en steentjes er weer in. Ze
begonnen om tien uur, 's middags
rond drie uur waren ze klaar. Het
wegdek ziet er op dit moment
piekfijn uit, dat mag best eens ge-

zegd worden. Over twee weken
wordt op de Zeestraat en de Kost-
verlorenstraat weer de jaarlijkse

kortebaan-draverij gehouden. Om
wat meer ruimte voor de paarden
te creëren moet het trottoir op de
hoek Haltestraat/Zeestraat ieder
jaar tijdelijk worden opengebro-
ken. Na het evenement wordt het
wegdek weer in de oude staat her-

steld. Steentjes eruit, gaatje opvul-
len en steentjes er weer in. Waar-
door ontstaat toch dat tekort op
onze gemeentebegroting?

Krijgertje
Een joekel van een yuca. Hij

staat in de tuin van een van de
flatjes in 'De Vlaaie'. De Vlaaie is

een klein woonwijkje aan de Bre-
derodestraat. Tegenover Garage
Kooiman loopt u er zo naar toe.

Waarschijnlijk dankzij het mooie
zomerweer van de afgelopen
maanden is de yuca gaan bloeien.
Oorspronkelijk komt de yuca uit

Noord-Amerika. Het is een plan-
tengeslacht der Agavaceae. In
deze streken wordt hij veel als ka-
merplant gebruikt. Hij is winter-
hard en daardoor ook geschikt
voor de tuin.

Eigenaresse An Schoo is maar
wat trots op haar pronkstuk. De
plant is ruim twee meter hoog.
Met zijn klokvormige geel/witte
bloemen is hij een sieraad voor
haar tuin. Mevrouw Schoo is ei-

genlijk bij toeval aan deze subtopi-
sche plant gekomen. Een van haar
buren had hem als kamerplant.
Hij werd te groot en moest dus het
huis uit. Een andere buur zag het
'krijgertje' evenmin zitten. Zij zet-

te de plant van arren moede maar
in de tuin van haar buren. „Toen
ik zag dat de plant bezig was om in

de knop te raken, ben ik elke dag
met emmers water in de weer ge-

weest," vertelt mevrouw Schoo.
Haar liefde voor het groen ging
zelfs zover, dat zij iedere dag de
spons hanteerde om de bladeren
een douchebeurt te geven. „Ik
sprak zelfs tegen hem," bekent zij.

De goede zorgen hebben 'vruch-
ten' afgeworpen. Geen wereld-
schokkend nieuws. Ik weet het.

Toch is een dergelijk voorval leuk
voor een plaatje. Vandaar deze
foto.

Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week.

Bram Stijnen V

• Het pronk-
stuk van An
Schoo, een
bloeiende
Noord-Ameri-
kaanse yuca.

Gemeente boos om blauwe vlag
ZANDVOORT - De gemeente

Zandvoort is boos en veront-
waardigd omdat Zandvoort
geen 'Blauwe Vlag' krijgt. Dat
zegt het bureau Voorlichting.

gen over te nemen stappen. Ook zal
de desbetreffende organisatie, de
FEEËN, benaderd worden.

De Blauwe Vlag werd al een paar
jaar aan deze gemeente uitgereikt
als teken van kwalitatief goed water,
een schoon strand en goede bijko-
mende voorzieningen voor de bad-
gasten. Uit het juryrapport blijkt

echter wel dat Zandvoort aan de ei-

sen voldoet. Slechts door een proce-
durele ingreep van de internationale
jury is deze niet toegekend. Andere
badplaatsen zijn door dezelfde oor-
zaak eveneens gedupeerd. Deze ge-

meenten zullen binnenkort overleg-

S$

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

m
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SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen

interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

WEEEEfflMi
Weekmedia b.v. is de lokale weekbladengroep
van Perscombinatie N.V., Weekmedia geeft

wekelijks een groot aantal nieuws- en
huis-aan-huisbladen uit in een totale oplage
van meer dan 500.000 exemplaren.

Ten behpeve van ons kantoor in Amsterdam zoeken wij op korte ter-

mijn een

TELEFONISCH
ADVERTENTIEVERKOPER

(M/V)
(20 uur per week)

Het takenpakket omvat telefonische acquisitie ten behoeve van de
Weekmediabladen: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De
Nieuwe Weesper, met als primair aandachtsveld de Personeelsmarkt
en Speciale objecten.

Van de juiste kandida(a)te verwachten wij een opleiding op HAVO/-
MEAO-niveau. Hij/zij heeft een commerciële achtergrond en beschikt
tevens over goede kontaktuele eigenschappen en een uitstekende uit-

drukkingsvaardigheid.

Een goede telefoonstem is een vereiste.

Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling, doch is geen
vereiste.

Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal
ƒ2.876,-- en maximaal ƒ3.593,-- bruto per maand (full-time).

Nadere informatie omtrent deze functie kunt u vanaf heden inwinnen bij

de verkoopmanager, de heer Bas Berger, te bereiken onder telefoon-
nummer 020-5622618.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot en met vrijdag 10 juli 1992 richten
aan de afdeling personeelszaken van Perscombinatie N.V., Wibaut-
straat 150. 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer A. Schermer
onder vermelding van AS/92.03.

Aimtordams
Stadsblad

Buitenveldertse
Courant

Diemar
Courant

de Nfauwe
Bijlmer

Nieuwsblad
Gaaspardam

de Nieuwe
Weesper

Amstelveen*
Weekblad

Uithoomca
Courant

de Ronde
Vaner

Aalsmeerder
Courant

Zandveorts
Nieuwsblad

Je voelt je nu nog lekkerder
in een Peugeot 309.

TOTAAL VOORDEEL:
2.205,-.

GLAZEN
SCHUIFDAK.

IN BENZINE EN DIESEL,
3- EN 5-DEURS.

FRAAIE
METAALVERNISLAK

RUITEWISSER/
SPROEIER
ACHTER.

DE PEUGEOT 309 SELECT

ELEKTRONISCHE
TOERENTELLER.

IN BENZINE EN DIESEL,
3- EN 5-DEURS.

EN NOG VEEL
MEER EXTRA'S
STANDAARD.

IN DE LENDENEN
VERSTELBARE

BESTUURDERSSTOEL.

IN TWEE DELEN
NEERKLAPBARE
ACHTERBANK.

TOTAAL VOORDEEL:
1.800,-.

Nu bij Peugeot: vele spe-

ciale modellen. Vol extra extra's.

Zoals de 309 Select

(vanaf 27.480,-), nu met extra's

ter waarde van 2.705,-, waar-

PEUGEOT 309 PLUS

voor u slechts 500,- betaalt.

Of de Peugeot 309 Plus

(vanaf 27.480,-), met een

optelsom aan grote en kleine

extra's ter waarde van 2.300,-

waarvooru slechts 500,- betaalt.

Twee riante uitvoeringen,

die in gelimiteerde aantallen

leverbaar zijn.

Dus wilt u nog profiteren

SPORTIEVE
WIELPLATEN.

van dit grote voordeel, kom dan

zo snel mogelijk bij ons langs.

JE VOELTJE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL BTW, EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT_
DYNAMISCH OP WEG.

J 1 1 Nationale Postcode Loterij trekt het Zomer Miljoen .£11

LEVE DE ZOMERMIUONAIR!
Hjtfainga van dfr afgelopen vijf wekéi

Voor deze zomervakantie kan de deelnemer uit Dordrecht, eigenaar
van het postcodelot 3311 SR 17, met gerust hart een wereldcruise
bestellen. Onze deelnemer kan zich namelijk vanaf25juni miljonair
noemen! Dat kan als je de Zomer Hoofdprijs van één miljoen gulden
gewonnen hebt.

Ook de winnaar van ae 100.000 gulden, die deze maand viel in

Emmen op postcodelot 7822 HJ 06, kan een zonnige zomer
tegemoetzien. Net zoals die 34 deelnemers in Rotterdam, die onder
elkaar een dikke ton mogen verdelen. Want ieder krijgtf 3.000 per lot

omdat de PostcodeStraatprijs op 3071 ZK viel, de postcode waarin
de meeste prijzen van deze feestelijke zomertrekking zijn gevallen.

Opnamen Hitbingo!
Bent u deelnemer van de Postcode Loterij?

Heeft u de postcodecijfers 1025 (Amsterdam),
2114 (Vogelenzang), 3232 (Brielle), 4463
(Goes) of 7942 (Meppel)? Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgende opnamen van
Hitbingo. Bel op weekdagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een gezellig tv-dagje uit!

Dubbele kansen?
Waarom niet? De Postcode Loterij stuurt volgende week iedere deelnemer
een extra lotnummer, compleet met een extra set Hitbingokaarten. Als u
die extra bon opstuurt heeft u twéé keer kans op het miljoen, de ton of de
vele andere duizenden prijzen. Om nog maar te zwijgen van die extra

Hitbingokansen van 25.000 gulden'. Nog geen deelnemer? Stuur dan gauw
de WIN-EEN-MILJOEN-BON van deze pagina op. Wie weet komt Henny
Huisman volgende keer bij ü een miljoen afleveren. En dat voor slechts
één tientje per maand!

UITSLAGTREKKING JUNI: KIJK WAAR DE PRIJZENVALLEN!
Op 25 juni 1 992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van juni verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode
als de winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.
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'Fietser legt snel contact met bevolking'
FIETSEN IN DE vakantie

is beslist geen dom of
traag alternatief voor wie

het eens helemaal anders wil
doen. Maar er komt meer voor-
bereiding bij kijken dan op het
eerste gezicht nodig lijkt. Ze-
ker als er een lange afstand
overbrugd moet worden.

door Evcrhard Ilebly

Steeds meer vakantiegangers ont-

dekken de fiets voor dagtochtjes,
zwerftochten of zelfs wereldreizen.
Fietsen is 'in' en naar verluidt telt

ons land nu al meer fietsen dan in-

woners. Het aantal mogelijkheden
om je fiets tijdens de vakantie te

gebruiken neemt mede daarom fors

toe, constateert ook de Eerste Ne-

derlandse Fietsersbond (ENFB).
„We zien een stijging in de zoge-

naamde fiets-uitstapjes," zegt Jos
van der Bergh, woordvoerder van de
ENFB. „Maar het aantal mensen dat
per fiets op vakantie gaat, is overi-

gens nog niet zo heel erg groot. Er
zijn er wel veel die de fiets in de auto
meenemen naar de vakantiebestem-
ming. Je moet onderscheid maken
tussen de georganiseerde en niet-ge-

organiseerde fietstochten. Bij de ge-

organiseerde tochten fiets je zonder
bagage van hotel tot hotel. De baga-
ge wordt per auto vervoerd en dat
scheelt veel ongemak."
„De mogelijkheden bij de georga-

niseerde tochten zijn haast onbe-
perkt en er wordt over het algemeen
aan deelgenomen door ouderen en
alleenstaanden. De niet-georgani-
seerde fietsvakanties zitten sterk in

de lift. Je koopt dan vooraf een route

en als het je uitkomt, of als je er zin

in hebt, ga je de route rijden. Als we
het even bij de landelijke fietsroutes
houden: daar is over nagedacht en ze
zijn goed uitgezet. Je kunt natuur-
lijk ook op de bonnefooi een beetje
gaan zwerven, maar dan loop je het
risico dat je ergens terecht komt,
waar het helemaal niet leuk is. Een
nieuwbouwwijk bijvoorbeeld. Als je

met een goede fietsroute op stap
gaat, zal dat niet gebeuren," aldus
Van der Bergh.
„Daar komt nog bij dat een goed

uitgezette route met de juiste infor-

matie erg stimulerend werkt. Dit
houdt ook in dat je als fietser niet

overvoerd moet worden met infor-

matie. De routes van 't Groene Fiets-

je zijn heel geschikt voor meerdaag-
se tochten, vooral omdat er gekleur-

de stafkaarten bij zitten. Dat fietst

ideaal."

Beginnende fiets-vakantiegangers
doen er volgens hem het beste aan
niet direct naar Limburg af te reizen
in verband met de heuvels. Drenthe
is zo'n beetje de meest fietsvriende-

lijke provincie met de meeste en ook
beste fietspaden. Toch zijn er ook
volop mogelijkheden voor wie niet

genoeg heeft aan wat Nederland te

bieden heeft. Frankrijk blijft favo-

riet, want dit land heeft voor iedere
fietser wat wils. Het land is niet in de
laatste plaats geliefd vanwege de
vele fietsenmakers die er te vinden
zijn.

Zo'n vakantie kan al bij de voor-

deur beginnen, maar het is geen
slechte gedachte om de bus of trein

te pakken. Van der Bergh: „De mees-
te fietsbussen gaan naar Frankrijk,
maar ook Scandinavië, Engeland,
Spanje of Hongarije zijn moeiteloos
bereikbaar. Een fietsbus is een tou-

ringcar met aanhanger voor de fiet-

sen. Per trein kun je vrijwel overal
komen waar je wilt. Als je hiervoor
kiest, moetje wel een goede verzeke-
ring afsluiten omdat je de fiets vaak
vooruit moet versturen."

Lange afstandtochten
De lange afstandfietstochten mo-

gen zich in een grote belangstelling
verheugen. Dit zijn tochten van mi-
nimaal achthonderd kilometer en
het zal duidelijk zijn dat dit niet

voor de beginnende fietser is wegge-
legd. Van der Bergh: „Het zijn aftijd

tochten met een doel, vaak betreft
het oude pelgrimsroutes. Hiervoor
moet je echt een gevorderde fietser

zijn, want je fietst dagelijks onge-
veer 75 kilometer. Ter vergelijking:

een beginnende fietser haalt per dag
maximaal veertig kilometer. Het

komt vaak voor dat mensen voor de
terugreis de bus of trein nemen. Het
leuke van het fietsen in het buiten-
land 'is voor mij persoonlijk dat je
heel snel contact hebt met de plaat-
selijke bevolking. Als je per auto
reist, komt men toch niet zo snel
naar je toe."

Zoals elke (actieve) vakantie be-

gint ook de fietsvakantie met een
gedegen voorbereiding. De ENFB
kan daarbij voor goede informatie
zorgen. Zo wordt onder meer een
boekje getiteld 'Fietsen in Europa'
uitgegeven met fiets-informatie per
land en de fietspaklijst is haast on-

ontbeerlijk. „Je moet namelijk op-
passen dat je geen pakezel wordt,
want je moet ook die heuvels nog
op," waarschuwt Van der Bergh.
Voor verdere informatie over fietsen en

vakantie: tleFirlshellijii van de KN KIS. (13-180-

1(1250, op woensdagen donderdag van hall'elf

tot vier uur.

Wandelen door Nederlan

• Nederland beschikt over 3200 kilometer speciaal gemarkeerde wandel-
paden Foto: Stichting LAW

VELEN ONTVLUCHTEN
in hun vrije tijd de stad
op zoek naar een beetje

natuur en frisse lucht. De één
gaat fietsen, de ander kiest

voor een dagje hakken aan het
strand, maar er zijn er ook die

gewapend met rugzak en
picknickpakket een stevige

wandeling maken.

door Michcl Bijpost

Voor deze laatste groep zijn er mo-
gelijkheden te over, want Nederland
beschikt over maar liefst 3200 kilo-

meter speciaal gemarkeerde wan-
delpaden, die zijn opgedeeld in 25
zogenaamde Lange-Afstands-Wan-
delpaden (LAW's). Misschien wor-
den sommigen al moe bij het lezen
van het woord 'Lange-Afstand-Wan-
delpad'. Zij denken daarbij direct

aan sjokken met zwarre bepakking
of aan de Vierdaagse van Nijmegen.
Maar volgens Henk Dikker Hupkes
van de Stichting LAW is dat niet

terecht: „Lopen op een Lange-Af-
stands-Wandelpad is geen sport en
zeker geen beproeving. Het is daar-
entegen wel een prachtige vorm van
recreatie, voor mensen die op hun
gemak wat meer van het land willen
zien."

„Het is reizen te voet. Dat kan wel-

iswaar een sportieve prestatie zijn,

maar een bijzondere conditie is be-

slist niet nodig. Wie graag op een
vrije zondagmiddag eens een flinke

wandeling loopt, is ook in staat een
LAW te lopen en moet dat zeker ook
eens doen."
Henk Dikker Hupkes: „Een Lan-

ge-Afstands-Wandelpad is in begin-
sel bedoeld voor een meerdaagse
voettocht. Maar behalve in de va-

kantie zal dat meestal niet gaan.
Veel mensen lopen een LAW dan
ook in afzonderlijke stukken, soms
een weekend dan weer eens dag. Op
die manier kunnen avontuurlijke
wandelaars, die van variatie houden,
stukje bij beetje het hele land door-
lopen."
Speciaal voor wandelaars die rela-

tief korte afstanden willen lopen
heeft de Stichting LAW in samen-
werking met de Nederlandse Spoor-
wegen een apart programma opge-
steld, waarbij men van station naar
station kan wandelen. Deze korte
wandelroutes variëren in lengte van
twaalf tot achttien kilometer. Via
deze NS-dagtochten kan men bij-

voorbeeld kennis maken met de
Utrechtse Heuvelrug bij Driebergen,
het natuurschoon in het Noordhol-
lands Duinreservaat bij Castricum
of de Kennermerduinen bij Over-
veen. Informatie over deze dagtoch-
ten is overigens bij ieder station ver-

krijgbaar.

Trekkers
Een zeer mooie LAW is volgens

Henk Dikker Hupkes het honderd-
negentig kilometer lange Flevo-
Schoklandpad, dat loopt van Mui-
den naar Lelystad en Havelte. „Bij

Flevoland denkt iedereen aan platte

kale vlaktes, maar in werkelijkheid
is er veel meer te zien," betoogt hij.

„De route loopt namelijk door
prachtige randmeerbossen, waar
het werkelijk stikt van de wilde
reeën, hazen en patrijzen. Behalve
door bossen loopt deze route obk

over een stuk dijk, waar men kan
genieten van prachtige vergezich-
ten. En onderweg kom je tal van
bezienswaardigheden tegen, zoals
waterwerken, molens en in de haven
van Lelystad zelfs een zeventiende
eeuws schip dat in aanbouw is."

Wandelaars kunnen echter ook
kiezen voor de route Bergen aan Zee
- Lage Vuursche. Deze tocht voert
langs slingerende ringvaarten en
prachtige waterplassen, oude zeedij-

ken, droogmakerijen en duinland-
schappen. Vaste pleisterplaatsen
van deze route zijn Muiden, Volen-
dam, Beemster en Bergen aan Zee.

Evenementen in

Hartje Hoorn
Het stadje Hoorn staat tot en met

12 augustus op de woensdagen in het
teken van toeristische 'Hartje
Hoorn-markten'. Iedere woensdag
is er een ander thema, maar vaste
onderdelen van het evenement zijn

onder meer de kindertheatervoor-
stellingen in 'Huis Verloren' aan de
Kerkstraat (om half één, half twee,
half drie, half vier) en het optreden
van Westfriese folkloristische dans-
groepen (om twaalf, twee en drie
uur) op een podium op de Rode
Steen.
Met ingang van juli vertrekken

ook rondvaarten in een authentiek
vissersschip van de Grashaven. Gid-
sen vertellen aan boord over de his-

torie van de Hoornse binnenstad.
En verder maken vanaf 1 juli stads-

koetsen rondritten door het cen-
trum; vertrek aan het Breed bij Café
Het Wapen van West-Friesland.
Maar, zoals gezegd, iedere woensdag
zijn er weer andere speciale activi-

teiten in het stadje aan het IJssel-

meer, vanwaar overigens ook de
stoomtram naar Medemblik ver-

trekt.

Zomertocht langs
historische orgels
In de maanden juli en augustus is

het mogelijk historische orgels te

horen klinken in diverse Hollandse
en Utrechtse dorpen en steden. In
het kader van Toer-in zijn er name-
lijk orgeltochten uitgezet en steeds
voert de rit naar kerken die niet te

ver van elkaar liggen, zodat de tocht
te fietsen is. De VVV Noord-Holland
meldt geruststellend dat ook voor
wie zelden of nooit een orgelconcert
beluistert, deze tochten 'een plezier
zijn om te volgen door de aantrekke-
lijke formule en het gezellige karak-
ter'. Deelname kost ƒ 10,- (CJP en
65+ ƒ 6.-), excl. lunch maar wel met
programmaboekje over kerken en
orgels.

Op zaterdag 11 juli: half elf Her-
vormde kerk Schermerhorn, half
twaalf Doopsgezinde Kerk, Noord-
einde van Graft en om kwart over
twee: Grote Kerk van De Rijp; orga-
nist op 11 juli is Hans van Nieuw-
koop.
Op zaterdag 18 juli: R.K. kerk in Nes aan

de Amstel (10.30 u.), R.K. Antoniuskerk in
De Hoef (11.45 u.) en Hervormde Kerk in

Mijdrecht (14.15 u.); organist: Haite van der
Schaaf.
Op zaterdag 25 juli: Hervormde Kerk in

Twisk (10.30 u.), Doopsgezinde Kerk in
Twisk (11.30 u.) en R.K. Werenfriduskerk in
Wervershoof ( 14.30 u. ) ; organist is Hans van
Nieuwkoop.
Op zaterdag 1 augustus: Hervormde Kerk

in 's-Graveland (10.30 u.), R.K. Kerk in Ne-
derhorst den Berg (13.45 u.) en Grote Kerk
in Weesp (14.45 u.); organist is Haite van der
Schaaf.
Op 8 augustus voert de orgeltocht door

Haarlem met als organist Willem Poot, op
15 augustus naar 't Zand en Schagen (orga-
nist: Jan Jongepier), op 22 augustus naar
Leimuiden, Rijpwetering en Leiderdorp
(Jan Jongepier) en tenslotte op 29 augustus
naar Leiden (Willem Poot).
Voor nadere informatie: VVV Noord-Hol-

land, tel. 023-319413.

Milieuwetten zijn

er niet voor niets'

• 'Milieuvervui-

lers moeten
langs juridische
weg gedwon-
gen worden
zich te houden
aan de wet.'

Foto: Stichting Hand-

having Milieurecht

DINSDAGMORGEN ELF
UUR. In de Amsterdamse
binnenstad is een gevel-

reiniger aan het werk met ho-
gedrukapparatuur. Van mi-
lieubescherming is geen spra-
ke en het water stroomt vanaf
de gevel direct de gracht in.

Een omwonende belt veront-
rust de Stichting Handhaving
Milieurecht, die op haar beurt
met de bevoegde instanties
contact opneemt. Een half uur
later haalt de politie de gevel-
reiniger van de muur wegens
verontreiniging van het opper-
vlaktewater.
Milieuwetten zijn er niet voor

niets, oordeelt de nog vrij jonge
Stichting Handhaving Milieurecht.
„Onze rechten op een schoon milieu
worden vaak geschonden, terwijl er
veel beschermd kan worden. Daar-
om moeten milieuvervuilers langs
juridische weg gedwongen worden
zich te houden aan de wet," stelt

initiatiefnemer Peter-Joost Nijkerk.
Met de wet in de hand tracht de

stichting bescherming van natuur
en milieu af te dwingen. In de begin-
periode ontplooide ze veelal zelf ini-

tiatieven, maar nu doen ook burgers
in toenemende mate een beroep op
de juridische know-how.
„Nederland staat berucht om haar

vergunningstelsel. Bedrijven heb-

ben voor alles een vergunning nodig.

Het gevolg is echter wel dat burgers
vaak door de bomen het bos niet

meer zien. Velen weten zelfs niet

waar ze de informatie vandaan moe-
ten halen. Als je ergens hinder van
ondervindt, kun je natuurlijk de pro-

vinciale milieuklachtenlijn bellen.

Daar moet iedereen mee doorgaan,
maar dankzij de wetgeving kan er
veel meer gedaan en bereikt worden.
Vaak kan een einde gemaakt wor-
den aan de eigen overlast. Eén van
onze doelstellingen is burgers de
weg te wijzen in het woud van
rechtsregels en gratis juridisch ad-
vies te bieden. Als het nodig is, tre-

den wij als Stichting Handhaving
Milieurecht op tegen een vervuiler.

Dat ligt aan de aard van de vervui-

ling."

Lossen
Als voorbeeld haalt hij die super-

markt aan die het telkens weer pres-

teerde om zes uur 's morgens te be-

ginnen met laden en lossen. Tot er-

gernis van de omwonenden. In de
vergunning stond echter dat niet

eerder dan zeven uur begonnen
mocht worden. Uiteindelijk liep het
erop uit dat de supermarkt fors te-

recht gewezen werd middels een
boete van vijftigduizend gulden.

„Of we namens een burger optre-
den, hangt af van het feit of er een
algemeen of individueel belang in

het geding is. In principe richten we
ons op het algemeen belang. Wij
werken samen met een aantal advo-
caten en als er individuele belangen
op het spel staan, bijvoorbeeld bij

burenruzies, sturen wij naar hen
door."
„We doen tamelijk idealistisch

werk dat gefinancierd wordt door
het ministerie van Justitie en dona-
teurs. Maar het geeft wel voldoe-
ning. Het is niet onze taak om een
discussie op gang te helpen over hoe
ernstig de stankoverlast ergens is.

Ons streven is er slechts op gericht

dat democratisch tot stand geko-
men wetten en vergunningen wor-
den nageleefd. Ook al zijn ze nog zo
scherp."

Voor Informatie en gratis advies kan men
de Stichting Handhaving Milieurecht berei-

ken vla telefoonnummer 020-683.3243.

Voor de echte trekkers geeft de
Stichting LAW speciale topogidsen
uit. Deze gidsen bevatten niet alleen
een nauwgezette routebeschrijving,
maar geven tevens informatie over
het landschap en de omgeving waar
men doorheen wandelt. Bovendien
staan in iedere gids gegevens over de
bereikbaarheid van het openbaar
vervoer en de mogelijkheden om on-
derweg te overnachten.

De «andelgidsen, die in prijs variëren van
twintig tol dertig gulden, zijn te koop of te

bestellen bij iedere algemene boekhandel of
bij l'ied a Terre, Singel 393. Voor extra infor-

matie: Stichting LAW, postbus 84(i, 3800 AV.
Amersfoort.

(ADVERTENTIE)

SHOWROOM MODELLEN
15-30% KORTING

SLAAPKAMERS • KASTEN • BEDTEXTIEL

hetWesten
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam

Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Kruiswoordpuzzel
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Lessen en clubs

HAVO 1 -jarig
In september start het Marcuslyceum te A'dam een spoed-
cursus voor het HAVO-examen 1993 (klas 4 en 5 in 1 jaar),

vooral voor zittenblijvers uit klas 4 HAVO/VWO of klas 1 MBO,
die te |ong zijn voor de ADAS Aanmelden schriftelijk bij

Marcusvereniging, Wormerveerstraat 7", 1013 SJ A'dam of

op spreekuur Raamplein 1, ma, di, wo 19 00-21 30 uur of bel

Drs. A.L J Wytzes 030-617919, bgg 020-6273415/6893325.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,

tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff.

Tel 02507-16123

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu 02507-14534

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

GEflTE makelaars o.g. L|J

Tel. 02507-12614 NVM
&.UXEUVAR

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam • Tel 020-6125558

• T k bruidsjurk halflang wit

maat 38-40/300 Tel 02507-
16210

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr flinke huish hulp ca 9
uur p wk Spoed Tel 02507-

30969 na 19 uur

Gevi huishoud hulp in Bent-

veld, voor 2 halve of 1 hele

dag Soll na tel afspraak 023-

243069 - 020 6977176

Gevr zelfst vrouwl hulp v

kamerwerkzaamheden in ho-

tel Tel 12595

Oproepen
Mededelingen

• Alle winkeliers hartelijk be-

dankt voor het' beschikbaar
stellen van prijzen voor onze
fancy fair Leerlingen team
Ouderver Maria Basisschool.

BELONING ƒ 500. voor dege-
ne die mij info kan geven betr.

een lier die ontvreemd is van
mijn aanh op boul bij Riche
Inl Strandh K V S Dhr. Elder-

huis

• Hartelijk gefeliciteerd

Oma & Opa Alant met jullie

kleinkinds' eerste verjaardag
Trix Madeleme

• Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres'' Dat hebben wij voor u'

Inl tel 02907-5235

* Hiep Hiep Hoera Enk v d
Ploeg 1 jaar Knuffel van tante

Trix en Madeleme

LIEVE JOYCE
Van harte gefeliciteerd

met het behalen van de
PROPAEDEUSE-BUL

Veel succes met
je vervolgstudie aan de UvA.
Papa, Mama, Rutgervan Gog

• Vandaag is onze lieve opa
Rienk Tinga 80 jaar jong van
lijf en leden Kusjes Rosalie,

Jasper en Sebastiaan

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Wie heeft voor mij 2 arena
kaarten voor een van de
PRINCE-conoerten juli/Rtdm

Tel 18003.

• Yvonne van harte gefelici-

teerd van de Konmkjes en
aanhang 4x10 poe he

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij-

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

T k eethoek, salontafel (wit)

en gr hoekbank Prijs n o t k

Tel 02507-14764

* T k mooie licht eiken salon-

tafel 130/60 fl teab 17980.

Computerapparatuur
en software

Tk SEGA 8 Bit, + 12 spellen

en gebruiksaanw , 2 control-

lers/850 Tel. 02507-16755

T k a computer Commodore
64 met data, printer, Philips

monitor en veel cassettes.

Compl ƒ400 Tel 18003.

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

Berron Bednjfsdiensten v.

onderhoud, rep. & interieur-

verzorging Tel. 020-6854563.

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26.

Tel 13529

Dieren en
dieren-

benodigdheden

Maltezers en mini Yorkshires
mg/ontw. Tel : 08385-51003.

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b.g g 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

imolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gewmden •
sv eg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen \oor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12.

2041 JM Zandvoort

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en \oor iedere letter, punt. komma of cijfer een

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

\akje wij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad ed 22
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Aulorubriok SHOWROOM verschel elke week in alle

edities van Weekmedia t w : Amsterdams Stadsblad,

Buitonvolderlso Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmor, Nieuwsblad Goasperdam, De Nieuwe Weosper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vcner, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
luilgave Noorderpers) en lie' Witte Weekblad luitgave

Van Groenigonl
Do advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrqdag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag l/m vrqdag lussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686. Fax 020-Ó656321
Schriftelijk : Vul de bon in en zend deze aon
SHOWROOM, Postbus I 56, 1000 AD Amslerdam

Afgeven kan ook Hot Parool, Wibautslraat 131
Amsterdam

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren-
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraal 33; Zondvoort, Gaslhuisplem 12

Alle opdrachten Izowol telefonische als schnfleli|kel die

vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Toiale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-pri|S ƒ 5,91
mm-pri|S met vignet ƒ 6,34

Alle prezen zi|n excl. ó% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Citroen

Audi

AUDI 80, model 88, verlaagd,

brede banden TRX, centr. ver-

grend., luxe interieur, 64.00C

km, APK 12/92, ƒ 19.950: torna-

do-rood, tel. 02503-20493.

Audi 80 1.9 mj, b.j. 87, m. 88,

verlaagd, rood, luxe uitv., APK
12/92, ƒ 19.950. 02503-20493.

BMW

ASMOCO, Off. BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39 bij Amstelstation

BMW 318 I E 36 '91

BMW 520 I
'89

BMW 520 I
'91

BMW 850 I Aut '91

BMW 750 I Aut. '89

granietgnjs

donkergroen metallic

donkerrood metallic

groen metallic

donkerblauw metallic

Inruil/leasing/financiering

Amsterdam tel. 020-6943093

Te koop aangeboden:

BMW 315, bouwjaar '83

Zeer gave auto

In prima staat

Kleur rood

Vraagprijs ƒ 5.995.-

Tel. 020-6320374.

BMW 320, 6 cil , nov.'SO, nw.

accu+banden APK 10-'92

1 2500,- 02503-37368

BMW 520 i, 4-drs„ schuifdak,

1983

Tel 02507-13360 b g.g. 12424

Te koop BMW 315, mooie auto,

geen roest, nieuwe APK.
Tel.: 075-163658 of 354656.

Te koop BMW, 316, '86, wit,

85,000 km, TR-H spoiler,

ƒ 12.500, inruil mog., in g.st.

02975-62829.

Chevrolet

Ptck-ups, typen full size en S10.

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.

Luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

Diverse gebruikte wagens
Service, garantie en onderhoud.

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.

Tel.: 020-6670121.

C.AX11TRE5drs5-88/10 750

C. AX 1 1 RE 9-87 ƒ 9.700

C. BX Diesel 5-80/27 500

C. BX1.9TZI 2/91/29.500
Renault 5 SL 6-88 ƒ 1 1 .750

FiatUnoLido 2-89/12 950
Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600

Honda Aerodeck 2

87 ƒ 15.950

Mitsubishi Lancer D87 ƒ 9.950

Opel Corsa 13 89 ƒ 15.750

Peugeot Accent 86/9 750
Peugeot 205 Acc.6/88 ƒ 13.750

Subaru 1.6 DL 6/87 ƒ 7.950

Skoda Favoriet 1/91 ƒ 12.950

Renault 19 Cham.5/90 ƒ 18.900
3-12 maanden garantie

Vele financ. mogelijkheden

OTO-ICI CITROEN
Hogeweyselaan 21

WEESP
02940-16661

Citroen BX 16 TRI, '87 APK 6-

'93 wg. aansch. lease-auto

ƒ11.000. 02503-41708

GSA Break 6/84, Apk 6/93,

ƒ 2.500.- GSA XL 4/93 APK 4/93

ƒ 1900.- GSA 6/82, APK 9/92,

ƒ 900.- CX 2.0 L 4/85, LPG, Apk
4/93, ƒ 4.500.- 02979-84866.

Citroen BX, 1.6 RS, m. '84, nwe
APK, bl. met., rijdt perf . ƒ 2950 -

Tel.: 020-6105478.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties-

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

T.k. Citroen BX RS '83 wit APK
11-'92 geen roest, in goede
staat, vr.pr. ƒ5.995. Tel.: 020-

6320059 na 18.00 uur

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX 11 Spirit, 4/89 .. ƒ 12 75C

AX 11 TE, 12/90 ..../14.00C
AX 11 TE, 12/90 ....ƒ13.750
AX 11 TGE, 3/89 ...ƒ13.450
AX 11 TGE, 0/90 ... ƒ14.950
AX 11 TGE, 0/90 . .ƒ14.750
AX 11 TRE, 10/88 ƒ10.950
AX 14 GT Chic, 3/91 ƒ21.750
AX 14 GT lnj„ 06/89 ƒ 15.750

AX 14 TRS, 09/91 . . .ƒ 19.500

AX Image 5d, 0/90 . .ƒ 15.400

AX Mistral, 0/90 ƒ 13.750

BX 14 TE, 10/90 ....f 15.500

BX 14 TGE, 03/90 . . .ƒ 18.400

BX 16 TRI, 0/89 ... . ƒ 16.900

BX 19 GTI, 0/87 ƒ 14.250

BX 19 TRD, 0/89 . . ƒ 18.500

BX 19 TRD, 0/88 ....ƒ14 800
BX 19TZI LPG 10/90/21.500
BX Turbo D, 0/89 ...ƒ21.750
ZX Reflex D, 2/92 . .ƒ27.500

Schade/taxatie. APK.
Reparatie van alle merken.

Verkoop nieuw en gebruikt

Citroen en Peugeot.

BOVAG-garanties.
100% financiering mogelijk.

DE WEER 29.ZAANDAM
075-350985

Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

specialist in Zaanstad.

Garage Rene Spaan, tel.

075-281193/353788

XM Diesel '90, ƒ 35.000. XM 2C

AMB nov. 89, ƒ24.000. XW
AMB 90, ƒ32500. CX 20 RE
'89, Ipg, ƒ15.000 BX Turbc

Break D '90, ƒ 27.500 BX RC
Break'89,/ 16.500 BXRDBre
ak '87, ƒ12 500. BX 19 TRS
Break 1988 LPG ƒ15 500. BX
TRD Turbo '90, ƒ24 500 BX
TZD '90, ƒ 19 500. 5x BX TRD
'89, va ƒ14.500. BXD '89

ƒ12.500. BXD '88, ƒ8.500. BX

19 GTI, Ipg, ob. '89, ƒ18 500

BX 19 TRS '89, Ipg, ƒ 15.500

BX 16 TZI, '90, Ipg. ƒ 18 500. 5>

BX 16 TRI, '89, Ipg, va
ƒ13.500. BX 14 TGE, '90

ƒ14.900. BX 14 E, '88, ƒ9950
BX 14 '89, Ipg, ƒ11.500. VISA

Diesel, '85, ƒ 3500.

VISA GARAGE
Houtmankade 37 A'dam

tel. 020-6278410.

H.H. hand., tegen inruilpnjs- BX
16 RE, Montreux, blauw metall,

l.m. wielen, zonw. glas, cv.

LPG-ob, 6-'89/13 500- 16 RE,

LPG. wit 1--89/12 500.- BX 16

RE, LPG-ob., wit, 9-'88,

ƒ9.950. BX 14 RE, LPG, wit, 4-

'88, ƒ 9.950. BX 16 RE, LPG, wit

(lichte besch.), 1-'89, ƒ 11.750

BX 14 E LPG, wit, 8-'85,

ƒ 3 950.- Autobedrijf

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

A'dam 020-6627777/6627797.

Daihatsu

Autobedrijven RINKO
Off. Renaultdealer

Cunestr. 10, Zandvoort.

Tel. 02507-13360 b.g g. 12424

biedt aan inruilauto.

Daihatsu Cuore, TX, Canny,

r.w. achter, radio en matten,

b.jr '90, 1e eig. 18.795 km.

Bovangarantie één jaar

NIEROP-DAIHATSU b.a.:

Cuore TS aut. km. 28.000, '90

Charade TS diesel, km
120000, '88

Vancouverstraat 2-12, Amster

dam-West, 020-6183951.

Fiat

Fiat Panda 1000 L IE aug. '89,

45.000 km, met extra's'. Vaste
pr. ƒ 9500. Tel : 020-6882192.

Fiat Uno 45S, 1986, delage
rood, zuinige en zeer goede
auto ƒ 6.950 -

Centrum Auto's 020-6250096

Fiat Uno S eind '91 zwart get

gl. br. bnd. 6500 km weg lea-

se. Tel. 02503-30120.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Rat-

occasions Tel.' 020-6470909

H H. tegen inruilpnjs. Rat Tipo
1.4 i.E. DGT. blauw met. 3/90,

ƒ14950.- Rat Uno 45 S i.E.

blauw met. 4/90 ƒ 12.750.-

Berebeit, Amsteldijk 25,

A'dam, 020-6627777/6627797.

Uno45fire, bj. 9-
'88, APK '93,

kl, zwart, zorgv. onderh. ƒ 9500,
tel. 02975-62299.

Ford

AUTOBEDRIJF

J.JONGSMA
Off. Ford Commissie-agent,

Cunestr. 10, Zandvoort
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424

biedt aan inruilauto's-

Resta 1.4 C mj., 3 drs., b.jr. '90

1 e eig., 43.200 km., r.w. achter,

klokje en striping.

Sierra 1.6 CL, K6, 3 drs., '90, 1e

eig. 45.700 km., r.w. achter,

fabneks schuifdak, zonw. glas,

spoiler a. klep, striping.

Bovaggarantie één jaar

Excellent, fraaie Ford Sierra 2.0

Laser, 1985, saffierblauw met

,

automat. stuurbekr., cv., 5

drs., dubb spiegels, ƒ7 950.

Centrum Auto's 020-6250096

Ford Escort Bravo, b.j.'82, 1:2,

g.st., 60.000 km Vr.pr./ 4500,-

Telefoon . 02503-38466

FORD GRANADA 2.3 L, 03-'82,

APK, tr.h., groen met., ƒ4250.

JAN WALS, 02902-1697.

Ford Taunus 1600 Bravo Luxe

uitvoering, b.j. '83 Nw. APK tot
6- '93 bijz. mooi. ƒ2350,-.

02990-36809.

H.H. Handel, tegen inruilprijs

Ford Sierra 2.0i CL, zwart, 4-

drs„ zonw.glas, cv., LPG, 3/90,

ƒ18.500. Escort 1.3 L, LPG,

8/83. ƒ4 250.- Escort 1.6 L,

8/81, ƒ2500.- Autobedrijf

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

A'dam, Tel. 020-6627777

Escort 1.1 bj. '82, 5-drs., me-
tall, get glas, siervlg. ƒ 3500.-

Expocar Trading 020-6153933.

• In de 1 in 3 MINI's staat

altijd wel iets van uw gading
Lees ze daarom geregeld

Lancia

Prisma 1600, 1985, 4-drs. grijs

met., LPG, APK 11 -'92, vrpr

ƒ3500. Tel 02503-21685

Hyundai

Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32 (a/d Klaprozenweg)
Amsterdam-Noord. Tel.- 020" 6310615.

Meer Garage
HYUNDAI DEALER
'

• Ook' voor uw
, OCCASIONS v
Linnaeuskade 5-7,

Amsterdam -

020-6929548
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\ JVC 63 CM STUNT
j STEREO TELETEKST

SONY 63 CM KVX25TD
l STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST
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PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760 63cm flat

square in line quikstart beeld

buis stereo teletekst en af

standbediening AdvJ2075

ri

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

*y«

il'

37CMKLEUREN-TV

AR STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717 Adviespnjs'2275

BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT55CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG63CMTXT

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG51 CM TXT

ARISTONA 51 CM

51CM TELETEKST

GRUNDIG P37-440

SONY CAMCORDER
F450 Topper' 3 lux 8xzoom
Hi Fi autotocus afstandbe

diend var sluitertijd '2550mw
SONY CAMCORDER
F375 Luxe 8x zoom hi fi

autofocus Aduiespri|S '2220

PHILIPS CAMCORDER
VKR6843( Panasonic MC20)
VHS Cinkl accessoires '2095

TOPMERK CAMCORDER
E10 8mmsysteem 4 lux 6x

zoom HiFi stereo "2799

JVC CAMCORDER
VHS Super kornpakti '2099

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502 VHS High Quality

8 timers Hi Fistereo '1599

JVC HI-FI VIDEO
830 TOPKLASSE' VHS HQ
Hi Fi stereo geluid '1899

BLAUPUNKT HI-FI
RTV740 3 koppen VHS HQ
Hl Fl stereo geluid '2095

PANASONIC HI-FI

F65 4 koppen VHS HQ '1894

SONY VHS-HIFI VIDEO
SLV615 VHS HQ 4 koppen
8 uur )og shuttle adv "1990

JVC 55CM KLEUREN-TV AFSTANDBEDIENING
Type CS2180, 55cm Flat Square beeldbuis superieure
beeldkwaliteit automatisch zenderzoeksysteem, 30
voorkeuzezenders scart-aansluiting en infrarood
afstandbediening Adviesprijs'1209 -

PHILIPS 3 KOPPEN VHS-HQ VIDEORECORDER
VR302, Perfekte beeldkwaliteit met super slow-motion en
stilstaand beeld, reverse weergave, timer voor 6
programma s binnen 31 dagen, GO-TO en memory,
infrarood afstandbediening met LCD-display, Scart-
aansluitmg Adviespnjs'1295 -

*?«

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
TypeW750 Voorlader RVS
trommel EN kuip centrifugeert

tot 1150 toeren p/m buiten

mantel tweezijdig geemail

leerd Adviesprijs "2199

ÏM :konsümentenDei*iiy="

~~~^ü ^~j ff'nl^gjr^^ iharde bewijs, dat

voltedi9,hSÏÏ2Sd. Zoals u mag
verW _awa^a 8^™g gBgjggg|

worden thuisbezü a ^^^BaaflB^^"11™! Bfe=^.^^l fe^^a^

SIEMENS WM3380
1000 toeren Adviespnjs'1878m 1295.-
WAS/DROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in een machine

23̂ 1395.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u van

deze AEG/BCC stuntaanbie

ding 9 Adviesprijs "1549

3^ 1195.-
PHIUPS 800 TOEREN

1 855.-
BAUKNECHTWA6500m 795.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510 HQ Super Vision in

gebouwdeTELETEKST '1549

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
|

302 3 koppen perfekt beeld

LCD afstandbediening "1 295

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
|

VR200 Afstandbediend "825

ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 HQ afstbed Adv'1095

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! "1099

STUNT! VHS HQ-VIDEOI
Inkl afstandbediening 1

SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPENi Perfekt beeld LCD
afstandbediening Adv '1220

INDESIT1200TOEREN
Voorlader centrifugegang
12O0trn/min, rvs trommel
zeer zuinig Adviespnjs'1299

1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk "1199

SONY VHS-HQ VIDEO
V210 afstandbediend "1110

HITACHI VHS VIDEO
M730 HQ 3 kopper "1299

HITACHI VHS VIDEO
IVF720 LCD afstandbed '999

BLAUPUNKT VIDEO
RTV570 VHS HQ 3 koppen
afstandbed +leespen 1445

PANASONIC VIDEO
J30 VHS HQ 3 koppen "1157

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
Intelligent VHS HQ perfekt

j

beeld afst bed Adv '988

AKAI VHS-IHQ VIDEO

mmam

HOLL 1000 TOERENm 799
ZANUSSI WASAUTOM.

699.-
STUNT! 550 TOEREN

'ilJUtb-7 0«f«J.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596 Adv "799

499.-

TypeAWG089 Opvolger van
de nu reeds legendarische

! PHILIPS CC1 000 echter met
I REGELBARE centrifugegang

tot850tpmin Thermisch ge
stuurd eco knop "1495

ZANUSSIWASDROG
TypeJD50 Adviespnjs"649m 349.-

|

LUXE REVERSERENDm 499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

!£Fv.a.öUïj--

KOEL/VRIES
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter 2

deurs koel/vries kombinatie
Koelruimte op ooghoogte
Adviespnjs"979

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

m 729.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

879.-
MIELE KOEL/VRIES

»1069.-
BAUKNECHT K/V

869.'
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Overlast op straat

grootste probleem
ZANDVOORT - Bedreiging,

geweld, parkeeroverlast en
vandalisme worden in het cen-
trum van Zandvoort als de
grootste problemen ervaren
Dat blijkt uit een onderzoek
van de Zandvoortse politie on-
der haar 'klanten' De bevol-
king verwacht van de politie
een preventieve houding- pro-
blemen voorkomen in plaats
van achteraf oplossen

Over het politie optreden tegen
'Diefstal uit en van Auto's' was men
het meest tevreden, over het optre
den tegen de boven genoemde
'straatproblematiek' het minst Dat
pleit voor meer aandacht van de po
litie Die conclusie trekken woord
voerder Hans Konijn en oud korp
schef Henry Menkhorst in een arti

kei van Jaap Geerlof m het Alge
meen Politie Blad, dat onder de poli
üekorpsen wordt verspreid Het
zogenaamde 'Barometer onder
zoek', dat vorig jaar is begonnen,
gaat dit jaar zijn tweede fase in Er
zijn vertegenwoordigers van bepaal
de groeperingen uit het dorp onder
vraagd, waaronder bewoners, hore-
ca en andere ondernemers plus be
jaarden organisaties Een derde be
langrijk onderwerp is het optreden
van de politie tegen 'horeca-proble
matiek' Horeca-overlast, voor zover
die zich binnen in de etablissemen
ten afspeelt, wordt nauwelijks als

een probleem gezien
Volgens de onderzoekers is er 'na

drukkelyk behoefte aan een zicht
baar aanwezige en aanspreekbare
politie die problemen probeert te

voorkomen in plaats van achteraf op
te lossen' Eerst proberen een en an
der in goede banen te leiden door
adviseren en informeren, in plaats
van bestraffen Als uiterste maatre
gel moet het strafrecht ingeschakeld
worden

Daarnaast zijn de geïnterviewden
van mening dat burgers, bedrijven
en instellingen duidelijk ook hun ei

gen verantwoordelijkheid hebben
ten aanzien van het voorkomen van
ongeregeldheden Samen met hen,
het bestuur en andere betrokkenen
moet de politie de openbare orde en
veiligheid in het dorp bewaken

Barometers
Het Barometeronderzoek heeft

zijn naam te danken aan de 'Baro
meters' waarin de resultaten zijn af

te lezen Het is met gelden van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
ontwikkeld door een beleids- en on
derzoeksbureau de B&A Groep -

ontwikkeld om 'fijnmazige beleid-
sinformatie' voort te brengen De
Zandvoortse politie is ïnitiatiefne

mer Deze gemeente is tegelijkertijd
proefgebied voor deze onderzoeks
methode, die later ook door andere
korpsen gebruikt kan worden De
interviews met de Zandvoortse inge
zetenen worden uitgevoerd door de
plaatselijke agenten zelf Daardoor
blijven zij sterk mogelijk betrokken

Beachvolleyballers trekken van leer

• Het Nederlands Kampioenschap beachvolleybal wordt steeds populair- met 15 augustus wordt gespeeld op het strand in Scheveningen. Op 18 en
der. Vijftien teams, met prominente spelers uit de volleybalwereld, deden 19 juli worden de tweede en derde kwalificatieronden gespeeld, eveneens
enthousiast mee. De winnaars (dit keer de teams Foekens/Tinkhof en in Zandvoort bij Watersportcentrum Tim Klijn Zie ook sportpagina.
Kooy/Paterson) doen mee in 'Masters', het toptoernooi dat van 13 tot en Foto Bram stenen

0EZmffiEËM
'Doener'
Marg Zeilslra is vooral een #j
doener Zij is vrijwillig mede O
werkster van het Centrum voor Vrij

willige Hulpverlening in Zandvoort
Vandaag in de rubriek Achter de
Schermen

In de Kano
Wie kano wil varen hoeft

geen waaghals te zijn die

zich in kolkende watermassa s

stort Je kunt in de Randstad vele

kilometers plezierig peddelen door
beschutte sloten en kreken

Vragen over bezorging'

vnjdag 9 12 uur . . tel 17166

Advertenties . tel 17166
Redactie . . tel 18648

11

(ADVERTENTIE)

KEUKENARCHITEKTUUR

HILVERSUM, 2e LOSWAL 12,

1216 BC, TEL 035-211575

AMSTERDAM, PARNASSUSWEG
213, 1077 DG, TEL 020-6754835

Reuze hart

o Liefde kan op
vele manieren
geuit worden.
Een van de be-
woners van dit

pand aan de Ho-
geweg deed het
wel op een heel
opvallende ma-
nier. Ter verwel-
koming van zijn

partner hing hij

een reuze hart
op in de voor-
tuin. De verkla-
ring was simpel.
„Dat doe je toch
gewoon als je
verliefd ben?"

(ADVERTENTIE)

INLEVERDATUM TOUR-PRIJSVRAAG

geplaatst in Zandvoort Nieuwsblad
van 2 juli 1992

VRIJDAG 10 JULI, VOOR 12 UUR

StichtingDuinbehoud stelt in nota:

'Golfbaan en circuit horen niet in duinen'
ZANDVOORT - 'Zaken als golf-

banen, een racecircuit, jacht-
gebieden en zomerhuisjes ho-
ren niet thuis in een kwetsbaar
natuurgebied', dat stelt Mare
Janssen,, beleidscoordmator
van de Stichting Duinbehoud
In de plaats van deze voorzie
nmgen zouden natuurvriende-
lijke recreatievormen moeten
komen, is zijn mening De
stichting schetst in het rapport
'Duinen voor de wind' wat er
moet gebeuren met de duinen,
om ze te behouden

Om de natuurwaarden veilig te

stellen en verder te ontwikkelen
heeft de Stichting Duinbehoud een
aantal aanbevelingen op papier ge
zet, die moeten aangeven hoe de dui-

nen er in 2020 uit moeten zien Van
de 42 000 hectare duingebied is de
afgelopen 150 jaar ongeveer 6800
hectare verdwenen door bouwloca
ties, kustafslag, mdustnevestigin
gen en afgravingen Van het reste
rende duingebied zijn grote delen er
ernstig aan toe Bijna dertienduizen
hectare is verdroogd door waterwin-
ning en polderpeilverlaging, zesdui

zend door aanplant van naaldbos
sen, drieduizend opgeofferd aan de
zeewering, 2200 hectare is verongrei-
nigd en zeventienhonderd hectare is

m gebruik als militair oefenterrein
Wat er van rest, een kleine tiendui

zend hectare, wordt bedreigd door
toenemende recreatie en luchtver
ontremiging, volgens de stichting
Om de duinen te beschermen

moet er worden gestopt met de
grondwaterwinning, er mag slechts
tweeduizend hectare aangeplant
naaldbos overblijven, de aanplant

voor de zeewering moet met duizend
hectare worden teruggebracht, er
moet worden overgegaan tot andere
waterwintechmeken, militairen
moeten oefenen op de helft minder
duinterrein de luchtvel or "reiniging
moet teruggebiachi v»oiuuii en het
recreëren beter gereguleerd Onder
dat laatste verstaat de stichting weg
met het circuit en de golfbaan en in
plaats daarvan wandelroutes en
fietspaden maken en/of een voor
lichtmgscentrum over de natuur in
het leven roepen

(ADVERTENTIE)

SCHILDERSBEDRIJF WOUTERS
voor vakkundig schilderwerk
zowel binnen als buiten.

Speciaal zoutbestendige
verfsoorten.

Bel voor gratis en vrijblijvende prijsopgave

Tel. 020-64013 88
vragen naar Onno Wouters.

(ADVERTENTIE)

DIJKMAN
Bilderdijkstraat 150,
A'dam, 020-6120862

Vraagt te koop voor
verenigingen, goede

gebruikte

ACCORDEONS

Strandwacht
pakt vandalen
ZANDVOORT - Met behulp van de

strandwacht slaagde de politie er in
vier Zandvoorters tussen de achttien
en eenentwintig jaar aan te houden
Het viertai vernielde zaterdagnacht
vuilnisbakken, vlaggemasten en
sloegen op auto's in De politie pro
beerde de jongens aan te houden,
maar de jongeren wisten te ontko
men richting strand Het geluk was
echter maar kort aan hun zijde, want
de strandwacht ving het kwartet op
en leverde het over aan de politie
Een van de daders is overgedragen
aan de Koninklijke Marechaussee
Hij was een dienstplichtig militair

1 Waterstanden 1
Datum
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FAMILIEBERICHTEN

A.s. zaterdag wordt

Jantje Dalman

25 jaar

Van harte gefeliciteerd

JE WERKSTUDENT

HIEP HIEP HOERA

onze tante

Esther Koning
wordt 41 jaar

Maar ja!

Nichtjes en neefjes

°b

J

Opa en oma
van de auto's

Jullie zijn vandaag
50 JAAR GETROUWD.

Van harte gefeliciteerd

Jim, Ingrid,

Robbert,

Eveliene,

Yvonne,
Michaël, Mark,

Maureen,
Liane, Willem,

Ramon,
Michael,

Lisette, Dave
en Christian

Vandaag 9 juli

zijn onze ouders

HERMAN STRIJDER
TINY STRIJDER-
MANTINGH
50 jaar getrouwd.

Wij wensen hun een hele fijne dag en
nog héél veel jaren samen.

HERMAN - MARIANNE
TINEKE
ED - MIEKE
ANNE-MARIE - KEES

U kunt het paar feliciteren van 20.30 tot

22.00 uur in het

GRANDORADO HOTEL,
Burg. van Alphenstraat

Na een leven vol toewijding en zorg voor zijn

vrouw, is rustig ingeslapen mijn lieve man

Mels Janse

op de leeftijd van 72 jaar.

M. Janse-Weeda

4 juli 1992.

„De Vijverhof",

Klarinet 183, 3766 GL Soest.

Voorheen wonende
voort.

mwm
Nic. Beetslaan 10, Zand-

Eén uur vanaf zijn welverdiende vakantie met
zijn gezin, nog 13 puntjes moest hij afmaken om
zijn werk te kunnen overdragen.
Helaas

Op 3 juli overleed hij:

Herman van der Storm

23 maart 1946 - 3 juli 1992

Mijn altijd evenwichtige praatpaal, mijn grootste
vriend, onze rots in de branding en onze onver-
beterlijke vader.

Hij blijft altijd bij ons.

Laura van der Storm-Weijers
Simone
Merle
Milan

2042 NE Zandvoort, 3 juli 1992
Haarlemmerstraat 82

De crematie heeft op woensdag 8 juli plaatsge-

vonden.

Tot onze grote ontsteltenis verloren wij afge-

lopen vrijdagavond totaal onverwacht mijn lieve

zoon, onze oudste broer, onze zwager en oom

Herman van der Storm

Hij werd slechts 46 jaar.

Zandvoort, 3 juli 1992.

E. M. van der Storm-de Zwart
Els en Max
Carola en Ger
Paul en Cune
Peter en Monique
Vera en Jan Kees
Leo en Josée
Eric en Joyce
Marcel en Laura
en kinderen

Wij hebben verdriet om het heengaan van onze
lieve moeder en oma

Johanna van den Brom-de Vries
weduwe van J. J. H. van den Brom

op de leeftijd van 80 jaar.

Heemstede:

H. Broeks-van den Brom
C. A. Broeks
Marjon
Annegien en Robert

Zandvoort:

J. van den Brom *<

M. M. van den Brom-Cauwels
Sjoerd en Karin
Sandra en Ton

Haarlem, 27 juni 1992
Verpleeghuis „Boerhaave"

Correspondentieadres:
de Favaugeplein 55
2042 TS Zandvoort

De crematie heeft in familiekring plaatsgevon-

den.

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedan-
ken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte er-

kentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het

overlijden van onze lieve papa en opie

Zoltan József Kerékgyartó

Sol

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich

allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.

Uit aller naam:
Marijke, Debby, Gerd

Zandvoort, juli 1992

DOKTERSBERICHTEN

I. M. Witkiewicz
huidarts

Wegens vakantie afwezig tot donderdag 13 augustus.

V.a. vrijdag 14 augustus spreekuren uitsluitend volgens

afspraak, tel. 16892.

Elke vrijdag 10.00-12.00 uur.

Maandagmiddag spreekuren vervallen.

ADVERTENTIES

Mevrouw List

wil een ieder langs deze weg
bedanken voor de getoonde

belangstelling en ontvangen

kaarten tijdens haar ziekte.

Fam. Drommel
BEDANKT!

Jn het bijzonder Ronald,

Thea en Ap

023-315855

? ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 18:i TeI.02.1-315855 (DAG EN NACHT)

Gevraagd

toilet-dame
voor zeer druk
bezocht horeca

bedrijf

Tel. na 19.00 uur

19483

TE KOOP

2 Chippendales-

kaarten
voor 11 juli,

Scheveningen.

Tel. 02507-14284
tussen

8.00 en 17.00 uur.

mm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Noorderstraat 18, huur ƒ653,50 per maand.

5 kam.-ééngezinswoning met CV.
Toewijzing aan (onvolledige) gezinnen met tenminste twee
kinderen. Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor
deze woning mag max. ƒ 4.230,- zijn.

2. Garage Hofdijkstraat V, huur ƒ 74,58 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen
aan de Hofdijkstraat.

Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnum-
mer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in

het gevelkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

m

Wat hebben bitterballen, een kruispunt

(cross road) en een „Italiaan" (Toni
Peroni) met elkaar te maken?

EN DAT OP 14 JULI A.S.?

üdo n tioo/i uapadi hz

In Frankrijk breekt men
de barricades af . .

.

In Zandvoort hebben wij de

BESTORMING

VAN LA BASTILLEÜ

De schermutselingen met drankjes, hapjes en live

muziek beginnen op 14 juli om 19.00 uur.

Quatorze juillet a la Bastille

IKZIEJEINLABASTILLE

Zaterdag 11 juli:

Inzamelingsactie

klein chemisch afval, glas en oud papier
De gemeentereiniging haalt zaterdag 1 1 juli 1992 klein chemisch afval, glas

en oud papier op in de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt
opgehaald.

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemicaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm

- medicijnen en thermometers
- cosmetica

bestrijdingsmiddelen

afgewerkte olie

afvalglas (geen vlakglas)

oud papier

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in

- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's

- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of

tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte

afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Vergadering Welstandscommissie
tijdstip: donderdag 16 juli 1992, 15.30 uur

plaats: Raadhuisplein 4 te Zandvoort

Voor nadere informatie overde agenda kunt u terecht bij de sector Grondge-
bied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Aanpassingen Bentveldweg
In het verlengde van de voorgenomen reconstructie van de Zandvoortselaan
zal eind 1992 ook begonnen worden met aanpassing van de Bentveldweg.
Het betreft hier hetaanbrengen van nieuwe nutsvoorzieningen en aanpassin-
gen van verkeerstechnische aard ter verbetering van de verkeersveiligheid.

De plannen liggen van 1 juli t/m 7 augustus 1 992 ter inzage bij de afdeling

Civieltechniek & Bouwkunde van de sector Eigendommenbeheer. De afde-

ling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke reacties worden ingediend

bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde kapvergunning
- Wikkelaan 16-6 bomen

De aanvraag ligt gedurende één week na verschijnen van deze aankondiging

ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamer-
lingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-

12.00 uur.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk bezwaren
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040AA Zandvoort. De
bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Aangevraagde bouwvergunning
063B92 Vondellaan 60 uitbreiden kantoorruimte Gran Dorado

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag van 9.00-1 2.30

uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Voorbereidingsbesluit
(art. 22, lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 3CH'uni 1 992 besloten, dat op grond van artikel 21

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bestemmingsplan wordt voorbe-
reid voor:

- het perceel Bramenlaan 8.

Het besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met een rode omlijning het

desbetreffende perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke

Ontwikkeling van dè sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. De
afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

9 juli 1992

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen

én ereinatfól!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij óns
terecht voor:

• inschrijvingen

:•;' Uitvaartverzekering

NIVO-POLIS
• een Natura-

uitvaartpvereenkomst

Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
U1TYAARTVËRZORGER [,

Secretaris Bosmanstraat 40

2041 KT Zandvoort.

tel. 02507-17244

Te huur

LOODSRUIMTE
zomer en winter

t 175 m2

Inlichtingen:

Tel. 15287 of 18954
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DAGELIJKS NIEUWS.

UU II
uitvaartverzorging

VN-// kennemerlana bv
^" Keesomstraat 61, Zandvoort

Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hiilegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

„Rock and Roll Swing
Party"

in Soc. „DE MANEGE" Zandvoort

Zaterdagavond een zestiger jaren spectakel voor
ongebonden mensen tot 3.00 uur in de nacht.

The Five O Six Dance Band" speelt voor u nummers
van Joe Cocker, Fats Domino, Louis Prima, Earl

Bostic enz. enz.

Piano Bar, live entertainment met moderne
dansmuziek

LET OP! LET OP!
Van 8.00 tot 10.00 uur

ONBEPERKT COCKTAILS VAN HET HUIS.

Van 9.00 tot 12.00 uur barbecue op het terras.

Entree 25,- all in. Reserveren of info 16023.

DIT WEEKEND:

Schnitt Tour de France

ƒ10.50
Nieuw bij uw echte bakker

6 granenbrood
van de molen

l >T7T<=>

-ScAtte hakkar ^cxlU
HOGEWEG 28. TEL 12989
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Cultureel centrum viert vijftienjarig bestaan
ZANDVOORT - Om te vieren dat het Cultureel Centrum
Zandvoort vijftien jaar bestaat is er een feestweekeinde
georganiseerd. Op het programma staat onder andere:
nostalgisch koffiedrinken, een ballonnenwedstrijd,
oude films bekijken, muziek en de tentoonstelling 7De
nalatenschap van Jan Duyvetter'. De feestdata zijn 25 en
26 juli.

Deze maand bestaat het Cultureel Centrum Zandvoort vijftien

jaar. Daarom is er op zaterdag 25 en zondag 26 juli een feestpro-

gramma georganiseerd tussen tien en vijf uur. Er is gedacht aan
oud en jong. Die beide dagen wordt er tussen tien en een uur een
echt Zandvoorts kopje koffie geserveerd in de drie oud-Zand-
voortse kamers van het centrum, die deze keer bevolkt worden
door levende Zandvoorters in klederdracht, in plaats van poppen.
Van een tot vijf wordt er thee met een 'knoissie' geschonken,

terwijl er in de hal van het centrum een viskar met feestelijke

hapjes staat opgesteld. De kinderen kunnen zich te goed doen aan
limonade.
Zondagmiddag 26 juli is er voor de kinderen een ballonnenwed-

Van 24 juli tot en met 13 september is de expositie over Jan
Duyvetter te zien. Duyvetter werd geboren in 1915 in Meester
Cornelis op Java. Hij volgde een opleiding aan. de Haagse
Academie voor Beeldende Kunsten. Zijn grote liefde was
theater, maar zelf op het podium staan was niet voor hem
weggelegd. Daarom legde hij zich toe op het bedenken en
maken van toneelkostuums en klederdrachten. De veelzijdi-

ge kunstenaar maakte bovendien zelf poppen en goaches: op
grijs karton met plakkaatverf geschilderde klederdrachtfigu-
ren. Na zijn dood is zijn werk in een stichting ondergebracht:
de Stichting Miniatuurcollectie Jan Duyvetter. De tentoon-
stelling wordt vrijdagavond 24 juli om acht uur geopend door
Dr. J.A.M.F. Vaessen, directeur van het Nederlands Open-
luchtmuseum in Arnhem. De tentoonstelling is geopend van
half twee tot vijf, behalve tijdens het jubileumweekeinde,
want dan gaan de deuren al om tien uur open.
Een klein deel van de tentoonstelling is te zien in het kantoor
van de Verenigde Spaarbank aan de Grote Krocht 38 in
Zandvoort.

strijd. Deelname is gratis. Inschrijven kan vanaf half
twee. De ballonnen gaan om twee uur de lucht in. Alle
kinderen bij wie het ballonkaartje wordt teruggestuurd,
krijgen een prijs.

Nostalgische film
In de videokamer draait beide dagen non-stop een

nieuwe videoband met een komische film uit de twinti-
gerjaren. Opgenomen op het Zandvoortse strand. In de
expositieruimte beneden speelt een ouderwets draaior-
geltje. Hier is een nieuw zandkunstwerk te bekijken, dat
speciaal voor dit weekeinde op de binnenplaats van het
centrum gemaakt is. Ook is de expositie 7De nalaten-
schap van Jan Duyvetter' te bewonderen, van 24 juli tot

en met 13 september. Iedere bezoeker ontvangt een
herinnering aan het jubileum en elke honderste bezoe-
ker wordt extra feestelijk onthaald.
Het Cultureel Centrum werd op 18 juni 1977 feestelijk

geopend door Henk van Ulsen. Toen waren er allerlei

dingen in het centrum te doen: er werden ruimten ver-

huurd, voorstellingen gegeven, concerten gehouden en
cursussen georganiseerd. Begin jaren tachtig kwamen
echter de gemeentelijke bezuinigingsronden en bleven
slechts de oudheidkamers en de wisseltentoonstelling
over.
De twee oudheidkamers zijn uitgegroeid tot een om-

vangrijke collectie voorwerpen en beeldmateriaal met
betrekking tot het dorp Zandvoort en zijn omgeving.
Het centrum beheert het gemeentelijk fotoarchief, dat
de laatste jaren uitgebreid is met interessant historisch
materiaal. De medewerkers van het centrum zijn boven-
dien bezig om de uiterlijke veranderingen van het dorp
op foto vast te leggen.

Daarnaast is er een redelijke collectie textiel, kos-
tuums en linnengoed aanwezig, die een realistisch beeld
geven van de kleding die vroeger gedragen werd, toen
Zandvoort nog een arm vissersdorp was. Het materiaal
wordt regelmatig vervangen, zodat er telkens weer een
nieuw gedeelte van de Zandvoortse historie te zien is.

Ook worden er tentoonstellingen ingericht naar een

,

thema, zoals badmode of de geschiedenis van de gram-
mofoon. • Een gouache van Jan Duyvetter.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbe-
volen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18(548.

ZANDVOORT - „Het strand wordt
goed bezocht, maar het is niet ex-

treem druk", zegt een medewerker
van de Zandvoortse Reddings Briga-
de, post Noord. De waterliefhebbers
treffen het: het zeewater is opval-
lend schoon. „Dat komt doordat de
wind al een hele tijd uit de noord-
hoek komt". Bij noorderwind wordt
er nauwelijks of geen (zichtbaar)
vuil aangevoerd, anders dan bij wes-
ten- of oostenwind. Bij westenwind
wordt het vuil dat aan de oppervlak-
te drijft met de bovenstroom naar de
kust gedreven. Bij oostenwind ont-

staat een westelijke onderstroom
die vuil van de bodem zoals zeewier
(plus kwallen) naar het strand voert.

Van kwallen viel afgelopen dagen
vrijwel niets meer te bespeuren.

'Jetski'

Ook al zijn jetski's verboden voor
het Zandvoortse strand, voor de red-
dingsbrigade is een uitzondering ge-

maakt. De ZRB heeft voor het derde
jaar opnieuw een tweepersoons-wa-
terscooter ter beschikking gekregen
van Kawasaki, die gisteravond over-
handigd zou worden. Volgens

ZRB-strandcommandant. Rob
Drommel is het eigenlijk geen 'jets-

ki'. „Oorsronkelijk waren we op
zoek naar een kleine, snelle wendba-
re boot met waterstraal-aandrijving
en dus weinig diepgang. De Kawasa-
ki kun je daarmee beter vergelij-

ken". Het vaartuigje wordt gebruikt
voor patrouillevaren. Een voordeel
is dat het vlak naast zwemmers kan
komen, zonder dat er gevaar van let-

sel ontstaat. Wellicht wordt het
vaartuig ingezet bij 'ut Zandvoorts
roeispectakel' dat vrijdagavond 24
juli wordt gehouden. Groepen die
nog mee willen doen, moeten zich
razendsnel opgeven: het loopt
storm.
De ZRB kwam vrijdag nog in actie

voor een grootscheepse oefening sa-

men met het Jeugd Rode Kruis, Wa-
tersportvereniging Zandvoort en de
strandpolitie. Ongeveer 35 personen
deden mee, de samenwerking ver-

liep perfect. Binnen een kwartier
waren de redders ter plekke bij de
'slachtoffertjes' die met zes catama-
rans op zee ronddreven. Zij waren
zogenaamd overvallen door de blik-

sem.
J.K.

ZAKELIJKBEKEKEN

Intertoys in recordtempo naar Haltestraat
ZANDVOORT - De Zand-

voortse vestiging van Intertoys
is vorige week verhuisd van de
Kerkstraat naar het nieuwe
onderkomen aan de Halte-
straat nummer 12. De speel-
goedzaak, eigendom van de
Zandvoortse ondernemersfa-
milie Bruynzeel, is nu geves-
tigd in het pand van de voor-
malige Boeddha Club. De hele
verhuizing plus alle voorberei-
dingen hebben in een record-
tempo plaatsgevonden.

Er gaat al een anekdote over de
verhuizing, als zou er een tijdje te-

rug een afspraak zijn gemaakt tus-

sen twee 'grote' plaatselijke onder-
nemers: 'Drommel (voorheen eige-

naar van de Bonbonnière) zou de
Haltestraat verlaten en Bruynzeel
zou van de Kerkstraat afblijven. Ie-

der z'n eigen stek'. De waarheid is

echter anders. Intertoys zag zich ge-

dwongen te verhuizen wegens een
zakelijk geschil tussen twee andere
partijen, via welke het achterliggen-
de magazijn werd gehuurd. De ma-
gazijnruimte moest ingeleverd wor-
den, maar het enige alternatief daar-
voor was de bovenverdieping. Dat
was geen doen voor de medewer-
kers, vond Kees Bruynzeel, zodat al

snel besloten werd naar iets anders
uit te zien.

Niet cadeau
„Eind april werd duidelijk dat we

het pand aan de Kerkstraat zouden
verlaten", aldus Kees Bruynzeel.
„Daarna moest alles nog geregeld
worden." Hij vond een - volgens hem
zelf - hoogwaardige dumpzaak in

Amsterdam die zich wel in de Kerk-
straat wilde vestigen en bereid was

de contractuele verplichtingen over
te nemen.
Voor de speelgoed zaak zelf werd

de oplossing gevonden in de voor-
malige Boeddha Club in de Halte-
straat, die - na een kortstondige
brand - al anderhalf jaar leeg stond.
Het pand kon aangekocht worden.
„Maar omdat er een horeca-vergun-
ning bij was, hebben we het niet ca-

deau gekregen", aldus Bruynzeel.
Deze zaak werd - met hulp van de
Intertoys-organisatie - binnen acht
weken tijd compleet verbouwd en
opnieuw ingericht. Twee dagen voor
de opening, eind vorige week, werd
ook de voorgevel nog snel aange-
past.

Intendo
In de nieuwe zaak, die gedreven

wordt door Natascha Bruynzeel
(dochter van Kees) en Lida Ottho, is

• De medewerk-
sters van Inter-

toys voelen zich
al helemaal thuis
in de nieuwe
vestiging in de
Haltestraat.

Foto Bram Stijnen

alles gelijkvloers, inclusief het ach-
terliggende magazijn. Dat kan be-
voorraad worden via de School-
straat, via de voormalige nooduit-
gang. Daarvoor had de Boeddha
Club nog 'recht van overpad' naar de
Schoolstraat via het terrein van de
voormalige drukkerij van Van Deur-
sen. Die was al enige tijd eigendom
van de familie Bruynzeel, tevens ei-

genaresse van Jupiter/Spectra aan
het Raadhuisplein. Dat laatste is on-
langs - aan de achterzijde - uitge-

breid met het voormalige pand Bur-
gerzaken aan de Schoolstraat. De
verkoopruimte, zo'n 140 vierkante
meter, is iets kleiner dan aan de
Kerkstraat, maar aan het assorti-

ment is dat nauwelijks te merken. In
ieder geval zijn de Intendo-spelle-
tjes, dè grote rage van dit moment,
er nog steeds in allerlei versies te
vinden.

Ideaal
De nieuwe vestiging brengt Bruyn-

zeel iets dichter bij zijn ideaal voor
het eerste gedeelte van de Halte-
straat, dat aansluit aan het Raad-
huisplein, het 'hart' van het cen-
trum: „Dertig jaar geleden was dit

het allerbeste stukje. Voor mij hoeft
het geen 'top' te worden, maar wel
een winkelstraat met een hoogwaar-
dig gehalte". Ook een andere wens
van deze ondernemer lijkt zo iets

dichterbij te komen: een overdekt
winkelcentrum tussen Raadhuis-
plein, Haltestraat, Schoolstraat en
Louis Davidsstraat. „Maar ik hoop
dat de gemeente nu ook gaat zorgen
voor voldoende parkeerplaatsen in
de omgeving van de Prinsesseweg.
Want als de mensen hier hun auto
niet meer kwijt kunnen, door de af-

sluiting van de Kerkstraat en straks
misschien ook de Haltestraat, dan
gaan zij straks misschien wel naar
Schalkwijk". Met dat laatste is geen
enkele ondernemer in Zandvoort ge-

diend, aldus Bruynzeel.

Kerkdiensten ] | Weekenddiensten ]
Weekend 11/12 juli 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe-
lijke Herv./Geref. dienst in Her-
vormde Kerk, ds. C. van der Vate

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe-
lijke Herv./Geref. dienst in Her-
vormde Kerk, ds. C. van der Vate

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Geen NPB-diensten tot en met 16

augustus.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.

Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.

02507 - 18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-

6451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mari-

anne Timmer.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,

Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum-
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maan-
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-18 u.;

woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-

17 u.; vrijdag 9-12 u.

Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres:
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnum-
mer: 02975-61095. Micro-advertenties tel.

020 - 562.6271

.

Verkoopmanager: M. Christiaanse.

Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;

ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.

Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:

ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00

Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -

17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

1941.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor J. v.d.

Zalm
Zondag 10.30 uur: pastor J. v.d. Zalm
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. D. Powers
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

j Burgerlijke stand B

Periode:
30/6/1992 - 6/7/1992

Ondertrouwd:
Van der Spek, Erick Paulus Maria
en Boegheim, Diana
Hicks, Kent Olis en Walthaus, Paola

Gehuwd:
Dijkstra, Michel Willem Hendrik en
Kailola, Lizzy Eleonore
Dambrink, Theodorus Cornelis en
Guda, Louella Anne-Marie

Geboren:
Anthony, zoon van: Van der Moot,
Diederik Cornelis Antonius en Acda,
Eveline Maria
Huib Christian, zoon van: Gunning,
Nico Christian en Ho, Mariene Roos

Overleden:
Sorgdrager geb. Gunther Mohr, Ma-
ria Christina, oud 87 jaar
Van Delft, Pierre Jacobus, oud 96
jaar
West, Jonas, oud 98 jaar
Kammerer geb. Avontuur, Alida
Hendrika, oud 82 jaar
Van Loon, Anna Agnes Maria, oud 34
jaar
Van der Storm, Herman, oud 46 jaar
(In Soest:) Janse, Mels, oud 72 jaar

Weekend:
11/12 juli 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of -voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (0250,7)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-

sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Achter de schermen

Marg Zeilstra

'Ik ben meer een doener

• Marg Zeilstra: „Als vrijwilliger word je vaak als een 'reddende Engel' bekeken, ook al doe je gewoon een paar
boodschappen." Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - 'Ik ben meer
een doener'. Dat zegt Marg
Zeilstra, die als vrijwilligster is

aangesloten bij de stichting
Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening in Zandvoort.
Al elf jaar staat zij klaar voor
allerlei mensen uit deze ge-

meente. Bijvoorbeeld om
boodschappen te doen of vra-
gen te beantwoorden tijdens
het telefonisch spreekuur dat
op werkdagen wordt gehou-
den. Bijna dagelijks heeft zij

wel een 'klusje' te doen, werk
dat veel voldoening' geeft.

door Joan Kurpershoek

Eigenlijk begon het allemaal met
een cursus eind jaren zeventig in
Haarlem, min of meer gericht op
hulpverleners. Daartoe behoorde
ook Marg Zeilstra, die destijds in het
kindertehuis Groot Kijkduin werk-
te. Op zeventienjarige leeftijd was zij

- afkomstig uit Delft - daar begon-
nen. Dat werk liep echter op z'n

eind, omdat het tehuis naar de kop
van Noord-Holland zou verhuizen.
Op de cursus kwam zij in aanraking
met het vrijwilligerswerk, dat in die
tijd steeds meer in opkomst kwam.
Zij ontmoette er mensen uit Zand-
voort, die bezig waren het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening op te

zetten.

Groot Kijkduin
Toch zou het nog een paar jaar

duren eer zij zich zou aansluiten bij

de vrijwilligers. „Ik had dertig jaar
in Groot Kijkduin gewerkt. Dat was
altijd heel fijn geweest. En ook boei-

end, vooral de eerste jaren, toen
moesten we bij wijze van spreken
leven van collectes. Daarom maak-
ten we met de feestdagen de cadeau-
tjes zelf. Toen Groot Kijkduin werd
gesloopt, ging me dat wel aan het
hart. Daar moest ik eerst wat van
bijkomen, want dat werk was m'n
leven geweest. Ik heb er zelfs intern
gewoond, het was ook een beetje m'n
eigen huis". Zij heeft er verschillen-

de functies bekleed, maar een aan-
bod om mee te sollicteren naar een
directie-functie sloeg zij af. „Ik ben
meer een doener".
Later bleek het afscheid twee kan-

ten te hebben. „Ik ontdekte dat er

ook nog wat anders bestond dan
werken in een kindertehuis. Ik heb
toen eerst een paar jaar van mijn
vrijheid genoten en 'om mij heen
gekeken', naar het verenigingsleven
etcetera". Zo had zij ook nog een
'klein aandeel' in de opbouw van 't

Stekkie.
„Ik wilde wel zinvol bezig zijn, van

jongs af aan heb ik al in verzorgende
beroepen willen werken. Maar voor
een nieuwe baan in de kinderbe-
scherming kwam ik niet meer in

aanmerking. Daardoor ben ik bij het
Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-
ning terechtgekomen, waar ik van
harte welkom was. Het was toen nog

In de rubriek 'Achter de
Schermen' gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens" achter be-
kende personen. Deze week
Marg Zeilstra, medewerk-
ster van het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening.
Na deze aflevering gaat
'Achter de Schermen' enige
weken 'op vakantie'.

maar een heel klein clubje".

De hulp loopt uiteen van hulpge-
sprekken (indien gewenst anoniem)
's morgens tijdens het telefonisch
spreekuur (telefoon 17373), het doen
van boodschappen, een wandelinge-
tje maken met mensen die anders
niet of nauwelijks de deur uitko-
men, of meegaan naar de dokter of

ziekenhuis. De taxichauffeur kan
wel aardig zijn, maar gaat niet mee
naar binnen, aldus de vrijwilligster.

Daarnaast is Marg Zeilstra voor
sommigen een soort vertrouwen-
spersoon: zij kan gewaarschuwd
worden als er met een van hen iets

aan de hand is. Ouderen die van het
alarmeringssysteem gebruik willen

maken, hebben zo'n adres nodig,
vaak is dat een familielid, een goede
kennis of een van de buren.
„Het geeft ontzettend veel voldoe-

ning, als je anderen kunt helpen",
zegt Marg Zeilstra. „En het contact
kan verschrikkelijk leuk zijn, zeker
ook met oudere mensen. Bovendien
kun je als vrijwilliger aangeven wat
je wel of niet wilt doen. Er zijn bij-

voorbeeld mensen die wel willen hel-

pen, maar zeggen: ik kan niet om-
gaan met het verdriet van anderen.
Daar wordt dan ook rekening mee
gehouden, want er blijft genoeg over.
En ook met hele simpele dingen,
zoals het vernieuwen van een lampje
of even boodschappen doen, is een
aantal mensen al heel erg gebaat.
Ook al ben je niet vaak beschikbaar,
alle hulp is welkom. En op de vraag
of je wel of niet een kopje thee blijft

drinken, kun je uiteraard zelf het
antwoord bepalen. Daarbij staat de
privacy van de mensen natuurlijk
wel voorop".

Pensionering
Er bestaat wel veel behoefte aan

contacten buiten de deur, weet zij.

„Er zijn heel veel mensen die pas op
latere leeftijd - na hun pensionering -

kans zagen om in Zandvoort te ko-
men wonen. Maar de meesten had-
den hier geen bekenden en in veel
gevallen wonen de kinderen elders.

En die hebben het er niet altijd voor
over om 'in de file te staan' om hun
ouders te bezoeken. Voor een aantal
van deze mensen is het moeilijk ge-

weest om nieuwe contacten op te

bouwen. E ij jongere gezinnen gaat
dat over het algemeen veel makkelij-
ker, die leren vaak via de scholen
van de kinderen allerlei andere men-
sen kennen".
„Maar er komen soms ook wel

hulpvragen vanjongere mensen. Bij-

voorbeeld van gezinnen waar de
moeder plotseling uitvalt. En bij

elke vraag kijken we wie de 'juiste

persoon' is. In verband daarmee zou
het prettig zijn als we er ook wat
jongere mensen bij krijgen, al is het
maar voor een dagdeel per week. De
gemiddelde leeftijd bij ons is nu
rond de vijfenvijftig jaar".

Reddende Engel
„Als vrijwilliger word je vaak als

een 'reddende Engel' bekeken, ook
al doe je gewoon een paar bood-
schappen. En dat is natuurlijk ont-

zettend leuk, zo'n stukje waarde-
ring. Maar, nogmaals, je hebt er zelf

ook veel plezier van. Bijvoorbeeld
om samen met iemand een jurkje te

gaan kopen, of een wandelingetje te

maken. Ik loop wel eens met een
vrouw die blind is over de boule-
vard, zij in een rolstoel. Laatst vroeg
ik: kunt u de zee horen, en ruiken?
Toen verscheen er een glimlach op
haar gezicht. Dat is toch fantas-

tisch?"
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GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,

Eiken. Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met

rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed!

UZEIN
ANDEN!

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met

fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., don-

ker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel

om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.

Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,

contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

de orp^
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

ilil
THE POINT OF FASHION KUtMtNC
Uw zomerpantalon is nu wel héél voordelig

* SPOTLIGHT Linnen structuurpantalon
diverse kleuren,

normaal ƒ 139.- i qq
alleen vrijdag en zaterdag J tyO -

"

* Onze alom bekende full-stretch

RIB PANTALON, met elastisch tailleband

div. kleuren, normaal ƒ 59.- X QQ
alleen vrijdag en zaterdag J Oi/."

WÈÊ^^

PRUSKNALLER

25 lessen incl.

examenaanvraag

ƒ1295,-
Autorijschool

Phil Waaning
Kosrverlorenstraat 70

Tel. 02507-12071

* geldig t/m 15-8-'92

De Polo Genesis. Uiterst compleet.
De Volkswagen Polo is standaard een van de meest complete auto's in z'n soort. Maar een

kennis-making met de Polo Genesis 3-deurs of coupé leert dat het nóg completer kan. Wat te

denken van extra's als metallic lak, groen warmtewerend glas, brede 155/70 R13 banden,

CL-wieldoppen en zwarte stootprofielen? Tel daar nog eens bij op: luxueuze bekleding, analoog

klokje, dagteller, in gelijke delen neerklapbare achterbank en een extra make-up spiegel. Al met al

_ een pg^gj. tw v f 3.500,-. Maar ter gelegenheid van de Europatoer van de

aAft.^. r«- popgroep Genesis, waarvan Volkswagen hoofdsponsor is, betaalt u er nu

^1 *
-z?.* slechts f 300,- voor. Zo'n speciaal aanbod

__ 1 vraagt toch op z'n minst om een proefrit? v.a. f23.990,-

I

WEGENS VERBOUWING
MAGAZIJN

mvm™:oMj
BIJ SINGER NEDERLAND

^1500
MACHINES

Burg. van Alphenstraat 102,

Zandvoort
Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden

TEMPO 50

NORMAAL

KORTING

SINGER*
"

.. .. Voor eens en altijd

P. E. M. STOKMAN
PRINSENHOFSTR 7

ZANDVOORT
TEL. 02507-20072

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. ..

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

295,-

5,-

9,95

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

Wegens vakantie gesloten
van 6 juli t/m 21 juli

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

„De Wurf"
Vrijdag 10 en 24 juli 20.00

uur Gebouw De Krocht.

Oud Zandvoortse
klederdrachtenshow
en volksdansen.

Toegang 7,50 p.p.

KAARTEN TEL. 18639 OF 14803

Tevens 's avonds aan de zaal.

'BKB4DE
VERHUIZERS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

De Coöperatie PC, gevestigd

in de P.C. Hooftstraat te

Amsterdam, is een coöpera-

tieve vereniging, die voor

leden en niet-leden uitvaarten

verzorgt op non-profit-basis.

De Coöperatie PC heeft

diverse uitvaartcentra in

Amsterdam en omstreken en

een eigen crematorium

annex uitvaartcentrum in

Zaanstad. 'De PC' is in

Amsterdam en daarbuiten

een begrip.

Voor de verschillende uitvaartcentra in

Amsterdam is de Coöperatie PC op zoek naar

kandidaten voor de functie van

gastvrouw/gastheer

die gedurende één week per maand, van maan-

dag tot en met vrijdag van 1 7.45 tot 20.45 uur en

zaterdag van 8.30 tot 14.15 uur de volgende

werkzaamheden willen verrichten:

- ontvangen en begeleiden van families bij het

afscheid nemen van overledenen

- in ontvangst nemen en verzorgen van bloem-

stukken

- verrichten van lichte administratieve

handelingen

Voor deze functie is het van belang dat u

beschikt over goede omgangsvormen, een

ruime levenservaring en een goed inlevings-

vermogen. Uw leeftijd ligt boven de dertig jaar.

U kunt uw sollicitatiebrief met een recente

pasfoto richten aan: Coöperatie PC, t.a.v.

mevrouw E. C. Koot, Postbus 751 24,

1 070 AC AMSTERDAM.

Uw zorgen in vertrouwde handen.

Miljonair
één klap

~

Op zaterdag 27 juni bezocht
ambassadeur Henny Huis-
man van de Nationale Post-

code Loterij de hoofdprijs-
winnaar van juni met een
bloemetje.

Een bloemetje... en (symbo-
lisch) de Zomerprijs van één
miljoen gulden. U heeft het

allemaal mee kunnen beleven
tijdens de Hitbingo-uitzending
van vorige week. want de tv-

camera's waren erbij. Kunt u

zich voorstellen dat Henny
Huisman ook bij ü op bezoek
kan komen en u verrassen met
1 miljoen gulden? (Overigens

worden alle prijzen op uw
bank of giro overgemaakt!)

Wat kunt u allemaal niet met
dat geld doen? Een nieuw
huis? Een geweldige wereld-

reis? De tuin laten opknappen?
De kinderen of kleinkinderen

verrassen? En nog meer dan

genoeg overhouden voor een
uitstekend" pensioen! Dat kan
allemaal met het Kwartaalmil-
joen van de Postcode Loterij.

Maar u komt ook al heel ver
met de honderdduizend gulden
die elke maand getrokken
wordt. Of met de wekelijkse
Hitbingo van vijfentwintigdui-

zend gulden. En dat allemaal
voor slechts één tientje per
maand. Overigens valt voor de
deelnemers deze week een
nieuwe set Hitbingokaarten in

de bus, samen met het blad
Buitenkans. Daarin leest u alles

over Hitbingo en de projecten

die de Postcode Loterij steunt

ten bate van mens en natuur.

Henny Huisman en een bewaker
van het geldtransport zijn aange-
komen om (symbolisch) één mil-

joen gulden af te leveren bij de
gelukkige hoofdprijswinnaar.'

Hitbingo
en vakantie
U bent deelnemer en gaat op
vakantie? Natuurlijk wilt u
de Hitbingokans van 25.000
gulden niet missen. Geen
nood: de Postcode Loterij
houdt alle Hitbingowinnaars
bij, en zorgt ervoor dat u uw
prijs in huis krijgt. Wij wen-
sen u een plezierige vakantie!

Een fantastische manier om de zomervakantie te beginnen: bezoek van
Henny Huisman én een miljoen gulden. Gefeliciteerd.' Foto rechts:

Ookfeest bij de overige deelnemers in dezelfde postcode: voor ieder

een troostprijs van 3.000 gulden.'

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u

de postcodecijfers 1721,

2024, 4142, 5612, 5764
of 7721? Dan kunt u zich

aanmelden voor de vol-

gende opnamen van Hit-

bingo. Bel op weekda-
gen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit!

De winnende
Hitbingo-

nummers van
30 juni:

2 13 21 27 38
5 16 22 29 40
6 17 23 30 45
8 18 24 36
10 19 25 37



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 8 JUL1 1992

!=

Zandvoortse wielerronde

belooft spannend te worden
iZANDVOORT - Volgende

vfëek woensdagavond 15 juli

organiseert de HSV de Kam-
pioen de als zeer bekend staan-
de en spannende Wielerronde
van Zandvoort. Het is voor de
twaalfde keer dat een groot pe-
loton amateur wielrenners
door de straten van Zandvoort
snelt. Nieuw op deze avond is

dé horeca steppen race.

'Het parcours in het centrum van
het dorp zal ook nu borg staan voor
fraaie wielrensport. Dat Zandvoort
bij de wielrenners erg in trek is

blijkt wel uit het feit dat voor zowel
dé B-amateurs/veteranen en de A-
amateurs zich reeds honderd ren-

ners hebben gemeld. De B-ama-
tëurs/veteranen starten al om zes
uur voor een wedstrijd over vijftig

kilometer. De A-amateurs beginnen
om half acht voor een race over ne-

gentig kilometer.
De start is in de Haltestraat ter

hoogte van de Willemstraat, waarna

het parcours er als volgt uit ziet,

Louis Davidsstraat, Prinsesseweg,
Koningstraat, Kostverlorenstraat
en wederom de Haltestraat waar
ook de finishlijn is getrokken.
Onder de B-amateurs starten on-

der andere de plaatselijke favorieten
Wim Koene, Pieter Versteege en
Kees Bruin. Bovendien rijdt de win-
naar van de vorige week verreden
wedstrijd over het Kopje van Bloe-
mendaal mee, Karel Teeuwen. In de
wedstrijd van de A-amateurs doet
Zandvoorter Piet Schijf een poging
met de voorste mee te strijden. De
winnaar van vorig jaar Ron Vroom
zal ook dit keer tot de favorieten
behoren, terwijl de gebroeders Mark
en Patrick Rasch niet te onderschat-
ten zijn. Indien van een blessure her-
steld, doet ook de Nederlandse kam-
pioen maraton schaatsen Pausto de
Marreiros mee.

De speaker tijdens de races is

Sjoerd Borsjes terwijl als ronde
miss Mariola Versteege fungeert.
Tussen de twee races door, wordt er
bij La Bastille een steppen race geor-

ganiseerd. Op de autoped werken
tien horeca-ploegen een estafette af.

Prijzenpot
De wielrenners kunnen ook dit

keer rekenen op een aardig gevulde
prijzenpot. Daar heeft Peter Verstee-
ge bijzonder veel voor moeten doen
om het financiële plaatje rond te

krijgen. Veel middenstanders wer-
ken mee, maar lang niet alle. "We
hebben het financieel nog niet ge-

heel rond, dus we hopen nog op een
paar sponsors. Net als vorig jaar
gaat het stroef de ondernemers te

interesseren. Het is toch een goed
evenement voor Zandvoort en ook
voor de middenstand. Zonder vol-

doende financiën is het moeilijk een
dergelijk evenement te organise-
ren", meent Versteege.
Ondanks die problemen verwacht

Peter Versteege een druk bezocht
wielerspektakel in het centrum van
Zandvoort. Gezien de elf voorgaan-
de afleveringen zal ook deze keer de
strijdhevig zijn. Daar leent hetboch-
tige parcours zich uitstekend voor.

Beachvolleybal trekt

steeds meer publiek
ZANDVOORT - Zaterdag

ging in Zandvoort het eerste
kwalificatietoernooi van start
om het Nederlands Kampioen-
schap beachvolleybal. Het
strandvolleybal staat in een
steeds groter wordende be-
langstelling, wat ook tijdens
deze eerste sessie duidelijk
was. Veel teams, veel publiek
ondanks de matige weersom-
standigheden, en goed en span-
nend strandvolleybal.

Voor het watersportcentrum van
Tim Klijn, aan het Noorderstrand,
namen vijftien teams het tegen el-

kaar op. Slechts de winnaar plaats
zich voor de zogenaamde Masters,
die van 13 tot en met 15 augustus
worden gespeeld, op het strand van
Scheveningen. De regen weerhield
de spelers er niet van er hard tegen
aan te gaan. Het talrijke publiek kon
genieten van sportief en goed spel.

Na de opklaringen in de middag kon
het zeer geslaagde evenement hele-

maal niet meer stuk. De spelers pro-

fiteerden toen van het harde zand.
Onder de vijftien mannenteams

vele prominenten uit de volleybal
wereld. Foekens en Tinkhof beho-
ren tot de beste volleyballers van
Nederland en ook op het strand
kwam dit duo aardig uit de voeten.
De vijftien teams, bestaande uit

twee man, werden in vier poules ver-
deeld. Na de voorrondes plaatsten
de teams Foekens/Tinkhof en
Groenhuzien/Schilp zich voor de fi-

nale. Daarbij ging hetom 'the best of
three'. Zo ver kwam het niet aange-
zien het duo Foekens/Tinkhof het
heft de gehele wedstrijd in handen
hadden. In twee sets (tweemaal 12-8)

boekten zij een overwinning en was
plaatsing voor de finale een feit.

Dames
Ook de dames kwamen in actie.

Elf teams hadden zich aangemeld,
die verdeeld werden in twee poules.
Uiteindelijk plaatsen Hooymans-
/Van Rij en Kooy/Paterson zich
voor de fianle. Het team Kooy/Pater-
son bleek in de finale veel te sterk en

(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering van 10 juli t/m 16 juli 1992
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DAGELIJKS
OM 18.45 EN 21.30

CAPE FEAR
(behalve vrijdag 09 juli)

KAARTEN: ƒ 12,50
Vanaf 16 jaar

NEDERLANDS
GESPROKEN
EN GEZONGEN!

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9-

volwassenen ƒ12,50

ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

LET OP»! DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND 9 EN 10 JULI GEEN
FILMVOORSTELLING I.V.M. UITVOERING VAN DE

ZANDVOORTSE OPERETTEVERENIGING.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger, Franse
Frites en Frisdrank) bij McDonalds, minimaal 6 personen, voor maar
ƒ 12,50 p.p. Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686 of bij

McDonalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

won met 12-6 en 12-3. Met deze over-
winning plaatsten Kooy en Paterson
zich eveneens voor de Masters.
De tweede en derde kwalificatie-

ronden worden op 18 en 19 juli ge-

speeld, eveneens in Zandvoort bij

het Watersportcentrum Tim Klijn.

De vierde kwalificatieronde vindt
plaats op 1 augustus in Schevenin-
gen. De finales vinden dan veertien
dagen later plaats. Voor die finales
heeft de Nederlandse Volleyhal
Bond enige 'wild cards' gereser-
veerd voor spelers van het Neder-
lands team. De spelers van het natio-
nale team zijn dan teruggekeerd van
de Olympische Spelen in Spanje en
zullen de finale met hun aanwezig-
heid opluisteren.

Pleintjesbasketball

op Van Fenemaplein
ZANDVOORT - Reeds vorige week

werd aandacht besteed aan het door
basketballvereniging The Lions te

organiseren zogenaamde 'pleintjes-

basketball'. Ter herinnering en aan-
vulling nog enige mededelingen.

Zo wordt er gestart, zondagmorgen
om elf uur en wordt er gespeeld op
het Burgemeester van Fenemaplein
aan de Boulevard. Inschrijving staat
'open voor iedereen. De inschrijving
is echter niet kosteloos. Per team
moet tien gulden worden betaald. De
helft van het tientje inschrijfgeld
komt ten goede aan het Wereldna-
tuurfonds. Inschrijving kan geschie-
den bij Jaap Bloem Sport in de
Kerkstraat en zelfs nog op de och-
tend van het toernooi op het Van
Fenemaplein.

Zandvoorters brengen vlag per
fiets naar Olympische spelen

• De zes Zandvoortse pedaleurs werden door de voorzitter van de Sportraad, Andries van Marie, en de wethouder
succes toegewenst.

ZANDVOORT - Deelne-
mers aan de Olympische zo-
merspelen in Spanje levert
de Zandvoortse bevolking
niet, maar toch zal een zestal
Zandvoorters indirect de
badplaats vertegenwoordi-
gen bij dit grootse sporteve-
nement. Klaas Koper, Kees
Hoed, Pieter Visser, Peter
Koper, Ko de Vreng en Willi-

am Keur vertrekken zater-
dag voor de tocht per fiets

over zestienhonderd kilome-
ter met als einddoel Barcelo-
na.

door Aaldert Stobbelaar

De nationale driekleur en de
Olympische vlag worden door 33
leden, waaronder de zes plaatsge-

noten, van de Amsterdamse Wie-
lerclub Olympia op de fiets naar
Barcelona gebracht. Zaterdag
overhandigt NOC chef-de-mission
André Bolhuis op het Rem-
brandtsplein in Amsterdam de

vlaggen, waarna de groep vertrekt
voor de tocht over zestienhonderd
kilometer. De pedaleurs willen iede-

re dag tweehonderd kilometer afleg-

gen, zodat op 18 juli Pineda del Mar,
het voorlopige einddoel zal worden
bereikt.

De leden van Olympia zullen op
vrijdag 24 juli, een dag voor de ope-
ningsceremonie, de dundoeken in
de Catalaanse hoofdstad inleveren
bij de Nederlandse Olympische
equipe.

Volwaardig
In de gelederen van de Rijwiel- en

Toercfub Olympia ontstond een
paarjaar geleden het idee een derge-
lijk tocht op poten te zetten. Het
Nederlands Olympisch Comit stond
geheel achter dit initiatief. "Het
wordt als een volwaardige activiteit

gezien," vertelt Klaas Koper. "Toen
wij het voorstelden dachten we dat
het NOC het als een aardigheidje
zou beschouwen. Het blijkt echter
dat het NOC er zeer serieus mee
bezig is. Alles is dan ook keurig gere-

geld."

Zelf zijn de toerfietsers, 'de am-
bassadeurs op de weg', zoals Klaas

Koper dat treffend noemt, niet over
een nacht ijs gegaan. Organisato-
risch komt er nog wel het een en
ander kijken om een dergelijke on-
derneming vlot te laten verlopen.

Voorbereiding
Zo kan een fietstocht van zulke

afmeting niet ongetraind volbracht
worden, dat is duidelijk. De Zand-
voorters hebben dan ook heel wat
kilometers getraind en Klaas Koper
ziet de zware tocht optimistisch te-

gemoet. "Het merendeel heeft als

voorbereding twintig ritten van 200
kilometer, twee van 300 kilometer
en nog een groot aantal van onder de
100 kilometer gemaakt. We hebben
intensief getraind dus ik verwacht
geen enkel probleem. Bovendien
hebben we vorig jaar de tocht al ver-

kend en dat is een groot voordeel.
Die generale heeft veel nut gehad.
Toen verbleven we in een paar slech-

te jeugdherbergen en daarvoor kon-
den we wat anders zoeken."
Het gehele gezelschap maakt, na-

dat elke dag ongeveer acht uur ge-

fietst wordt, de overnachtingen in
goede hotels of jeugdherbergen. De
toerfietsers worden bijgestaan door
een vrachtwagen met reserve mate-

van Sportzaken, Jan Termes, veel
Foto Bram Stijnen

riaal, bagage, eten en drinken. On-
der de pedaleurs bevinden zich
een arts en een sportmasseur zo-

dat niets een succesvolle tocht in

de weg kan staan.

Veel geld
De gehele onderneming gaat de

Olympirs veel geld kosten wat ze
er best voor over hebben. Er is

85.000 gulden begroot en via wat
sponsors wordt de bijdrage voor
de deelnemers wat minder. De
Zandvoorters vinden echter het
fietsen en het betrokken zijn bij de
Olympische Spelen van grotere
waarde. "Het ludieke is dat het
voor de eerste keer wordt gedaan
in de geschiedenis van de Olympi-
sche Spelen," gaat Koper verder.
"Nu bekend is dat we deze tocht
maken krijg je veel reacties. Dat is

best leuk. Bovendien komen we
terug met Olympische medailles,
die door het NOC zijn toegezegd."

Zandvoort scoort dus vrij hoog
met zes medailles voor het onder-
deel recreatief fietsen. Of de gehe-
le Olympische equipe zes medail-
les weet te bemachtigen moet wor-
den afgewacht.

Zandvoorts Nieuwsbladbeker dit keer
uitgereikt aan familie Van de Hoek
ZANDVOORT - Het familie-

-softbaltoernooi dat zondag op
de velden van TZB aan de Ken-
nemerweg werd gehouden, is

ook nu weer een groot succes
geworden. Voor de vijfde maal
traden de verschillende Zand-
voortse families aan om in een
sportieve strijd elkaar de loef
af te steken.

Tijdens dit eerste lustrum bleek
de belangstelling voor dit ludieke
evenement nog altijd even groot. In
totaal deden maar liefst 120 deelne-
mers mee. Zij waren verdeeld over
twaalf teams. De families Van Hou-
ten ('t Zooitje) en de familie Loos
(de Bierspoilders) eindigden geza-
melijk op de eerste plaats. Toch ging
de 'Zandvoorts Nieuwsblad' beker
naar de familie Van de Hoek (The
Bubs).

Winnen was ook op deze dag niet

relevant, slechts het meedoen gold
als het enig belangrijke. De deelne-
mers hadden zich terdege voorbe-
reid. Aan de conditie kon op korte
termijn niet meer gesleuteld wor-
den, aan het moreel daarentegen wel
en deze was dan ook in de goede zin
aanwezig, gezien het enthousiasme
waarmee de slaghouten op deze dag
ter hand werden genomen.

• Ook voor de
allerkleinsten

betekende het
familie-softbal-

toernooi een ge-
zellig dagje uit.

Onder aanwijzin-
gen van de ou-
dere deelnemers
bleken zij niet al-

leen in staat de
bal te raken,
maar werd te-

vens menig ho-
me-run ge-
scoord.

Foto Bram Stijnen

Sportief
'Het spel der amateurs', waarvan

de jongste deelnemer de leeftijd van
drie jaar maar net bereikt had, was
het aanzien dan ook alleszins waard,
vooral vanwege de humoristische ta-

ferelen die zich tijdens dit toernooi
op de velden afspeelden. De sliding
van opa en de missers van moeders
waren aanleiding voor diverse lach-
salvo's, die dan ook met de regel-

maat van de klok over de velden aan
de Kennemerweg schalden. De soft-

ballende familieleden hadden dit

toernooi duidelijk aangegrepen om
het sportieve met het aangename te

verenigen.

Alternatief
Vijf jaar geleden werd dit evene-

ment opgezet als afsluiting van het
softbalseizoen. Ditmaal werd afge-

weken, omdat eind augustus weer

met de voetbaltrainingen begonnen
wordt, zodat de velden dan niet

meer beschikbaar zijn voor dit eve-

nement. Door het grote aantal deel-

nemers was het onmogelijk om alle

teams tegen elkaar te laten uitko-

men. Vandaar dat de organisatie
had gekozen voor een alternatieve
opzet. Van de normale spelregels
was dan ook geen sprake. Gezien de
onervarenheid van de meeste deel-

nemers waren deze regels dan ook
aangepast. Pitchers waren op deze
dag niet te zien en ook een catcher

viel in de verste verten niet te be-

speuren. In plaats daarvan werd het
'paaltje' als aangooipunt gebruikt.

Senioren
Aan het einde van de middag wees

de puntentelling uit, dat bij de senio-

ren de families Van Houten en Loos
de meeste punten hadden vergaard.
Op de tweede plaats eindigde de fa-

milie van Soest (Swingers), derde
werd Zeebrechts (de Zeepies) en
vierde werden Boeree (Little Hits)

Jonge duiven hebben het zwaar
ZANDVOORT - Door de blokkades van autowegen in Frankrijk konden

de oude duiven niet naar de losplaats worden gebracht. Daardoor werden
die vluchten afgelast. De jonge duiven, die over een geringer aantal kilome-
ters vliegen werden wel gelost. Vanuit Kapelle moest een afstand afgelegd
worden van 115 kilometer.
De jonge duiven hadden het erg zwaar te verduren en moesten behoorlijk
zoeken om het hok terug te vinden. Daar slaagden de meesten toch wel in.

Dejonge duiven werden 's morgens om kwart voor negen gelost en de eerste

kwam om tien over tien op het hok.

De uitslag was: Combinatie Van der WaVRomkes 1, 5, 6, 7, 13. H.Heiligers 2, 9,

11, Combinatie Koper 3, 10. A.Molenaar 4. G.Harteveld 12, 14. H.Lansdorp 15.

en Loos (Hopeloos). 'De Bubs', sy-

noniem voor de familie Van de Hoek
bleek niet in staat tot scoren. Toch
kwamen zij in het bezit van de Zand-
voorts Nieuwsblad beker. 'Dit om-
dat dit team ondanks een aanvanke-
lijk tekort aan spelers toch bereid
bleek aan dit sportief evenement
mee te doen', zo stelde jurylid Bram
Stijnen namens deze krant.

Junioren
Bij de junioren wisten de families

Van de Mije (Jankee's) en Van de
Hoek beslag te leggen op de eerste
plaats. Zij werden gevolgd door Van
Schaik (Hot Lips), Greef (Ma, Pa,

Kids I) en Visser (Ma, Pa, Kids II).

Het tweede team van de familie Van
de Mije wist geen enkel punt te beha-
len. Zij kwamen in het in het bezit

van de jeugdbeker. 'Want', zo stelde

de organisatie: 'Winnen was ook nu
weer niet belangrijk'. Dat dit evene-
ment ook voor wat de toekomst be-

treft gewaarborgd moet blijven,

daarvan waren deelnemers en pu-
bliek het na afloop absoluut over
eens.

Makreel
bijt goed
ZANDVOORT - Vorige week

vrijdag kwamen zeventien le-

den van de Zeevisvereniging
Zandvoort bijeen op de 'Noor-
dervaarder' om een weekend al

vissend door te brengen op de
Waddenzee. Het weekend was
bijzonder geslaagd mede door
de toch wel aardige visvangst
van vooral makrelen.

De vrijdagavond werd meteen be-
nut om de vissen aan de haak te

slaan. Allereerst werd gepoogd de
makreel te verschalken. Vooral op
de lepel aan een lichte hengel is dat
erg leuk vissen en al snel hadden de
Zandvoortse vissers een vijftigtal

makrelen gevangen. In het donker
werd geprobeerd paling en tong te

vangen, wat helaas maar matig luk-

te. De schipper had een beter idee en
ging de makrelen bakken, wat een
goed voorbeeld was voor de leden
van de visclub. Even later was het
voor iedereen smullen geblazen.
Zaterdag was iedereen al vroeg uit

de veren om jacht te gaan maken op
paling en tong. Op diverse plaatsen
voor Texel en Den Helder werd er
gevist. Patrick Haak sloeg daarbij
een zeebaars van veertig centimeter
aan de haak. In de middag, met een
lekker zonnetje erbij, werd er goed
geep gevangen. Tim Goossens haal-

de de grootste boven water, name-
lijk een van ruim zeventig centime-
ter. Bovendien werd veel makreel
gevangen.

Stoofschotel
Voor het avondeten had Ted Dek-

ker een fantastische stoofschotel
klaargemaakt, bestaande uit zo'n
tien soorten wild en gevogelte, ter-

wijl Peer van Warmerdam voor de
wijn had gezorgd. Men probeerde na
het eten nog wat paling en tong te

vangen, maar helaas deze vissen ga-

ven niet thuis.

De makreel moest er op zondag
weer aan geloven. De Zandvoorters
hadden met de vangst op makreel
veel succes. Vooral toen het vloed
werd, die scholen makreel meevoer-
de. De leden van de visclub namen
de man ongeveer twintig makrelen
mee naar huis, terwijl zo'n tweehon-
derd makrelen werden weggegeven
aan andere vissers die niet zo veel
hadden gevangen.
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Service-monteur
gevraagd voor het plaatsen van elektrisch

huishoudelijke apparaten, wasmachines en

koelkasten met bijbehorende

storingswerkzaamheden

- I.b.v. rijbewijs.

Zaterdags vrij.

Okkerman
Ëlekfro Speciaalzaak

Molukkenstraat 71-75

Middenweg 14-16

Amsterdamse Poort

Telefoon 020-6650813 - 6651429

(toestel 3) mevr. v.d. Eist

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

J. M. Coiffeurs
heeft plaats voor

LEERLING KAPSTER
Tel. 14040

PEü CO E N ZOEKT KOPtOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

M KA II 1 IE

561 VR AAGD

Vakantie! De beste tijd om wat bij te verdienen. Word vakan-

tiebezorger voor Het Parool. Er ligt een leuke verrassing voor

je klaar. Minimum leeftijd 1 5 jaar.

Je kunt nu aan de slag in: Zandvoort

Bel: 16821

't Komt »i de Hui

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

]. M. Coiffeurs
heeft plaats voor

VAKANTIEHULP
Tel. 14040

Kwekerij

van KLEEFF

Van Stolbergweg 1

Zandvoort -
Tel. 17093

ZOMER

-

PLANTEN

Gefeliciteerd
Deze advertentieruimte van SO mm breed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu-

welijk, jjeboorte of overlijden.

De oplaue van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.

U betaalt daarvoor slechts ƒ32,- excl. 6'7r BTW.

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,

tel. 02975-100-11.

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

iedereen leest de krant altijd en overal

Energieke herintredende vrouw,

36 jaar, zoekt leuke werkplek voor ca.
20 uur p.w., o.a.

receptioniste/telefoniste div.

administratieve werkzaamheden.
Dokters-c.q. fysiother.ass. o.i.d.

Tel. 02507-18418

LnterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zanclvoorfcs ifo
g§ Nieuwsblad

zoeken wij nog enkele

BEZORG(ST)ERS

BEL NU SNEL
02507-17166

Gevr.

HULP
voor het

schoonmaken van
horecabedrijf.

EEN FLINKE VROUW
OF ECHTPAAR.
Goed loon!

Tel. na 19.00
19483.

Gevraagd

HUISHOUDELIJKE

HULP VOOR IN

BENTVELD.
2 halve dagen of 1 dag

in de week.

Soll. na tel. afspraak, na
18.00 uur 023-243069.

V 't.

fflifiiw
ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Burg. van Alphenstraat 61/43: Vierkam.maisonnette
op 9e et. met schitterend uitzicht over zee. Ind. 1e
woonl. entree, hal, woonk., ruime keuken, toilet, 2e
woonl. royale hal, badk. met bad en douche, 3 slaapk.
Serv.k. ƒ 438,- p.m. Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

De Favaugeplein 41 I: Direct aan wandelboulevard
gelegen driekam.app. op 1e et. Uitzicht over zee. Ga-
rage. Ind. hal, L-vormige woonk. met open haard, keu-
ken, badk. met toilet en douche, 2 slaapk., balkon
oost, balkon west. Serv.k. ƒ300,- p.m.

Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.

Westerparkstraat 21: Nabij centrum gelegen hoek-
woning. Ind. entree, hal, toilet, woonkamer, keuken, 1e
et. 2 slaapk. met wastafel, balkon, badkamer, 2e et.

slaapk. met wastafel, zolderruimte met keukenblok,
geschikt voor verhuur. Vr.pr. 239.000,- k.k.

Trompstraat 13/4: Uitstekend onderh. driekam.app.
op 4e etage. Schitterend uitzicht over zee. Gehele dag
zon op balkons. Ind. entree, hal, woonk. met open
haard, eetkamer, badkamer met ligbad, moderne witte

keuken, slaapk. met kastenwand. Het gehele app. is

v.v. marmeren vloer en kunststof kozijnen met thermo-
pane beglazing. Serv.k. /300,-p.m.

Vr.pr. /198.000,-k.k.

Van Schaik zoekt voor cliënt: Halfvrijstaand woonhuis
op goede lokatie, prijsklasse ƒ 325.000,-.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944*/Fax 02507-17596

<$ X
CDe (jutte.

(
Toine.

Voor overheerlijk ete?i met schitterend
uitzicht op zee zoicel bimien als buiten op

ons terras.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
Alle dagen open

Weekendaanbieding

APPELTAART
5,95

1/2 ROZIJNENBROOD
2,50

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

RETAALTU

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PR0DUKT

Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ 1 .92

Diesel ƒ 1 .06

|

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

ras

BELONING ƒ 100,-
voor opsporing en terugbezorging van een op

maandag 29 juni weggelopen
klein zwart poesje

(met o.a. witgevlekte bef en wit op pootjes).

Zij is zeer schuw en laat zich moeilijk door
mensen benaderen; zij is weggelopen richting

Gerkestraat, maar kan nu wel overal in

Zandvoort zijn.

Adres: Haarlemmerstraat 3A;
telefoon: 18813 of 18657.

Je voelt je nu nog lekkerder
in een Peugeot 405.

CENTRALE
VERGRENDELING

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL

GETINT GLAS
RONDOM.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING

BINNENVERLICHTING.

PEUGEÜ1 40 5 GLX.

STUURBEKRACHTIGING.

ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN.

GETINT GLAS
RONDOM.

CENTRALE
VERGRENDELING

TOTAAL VOORDEEL:
1.815,-.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING

BINNENVERLICHTING.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

PEUGEOT 405 RÉFÉRENCE.

STUURBEKRACHTIGING.

ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN. 3-SPAKIG SPORTSTUUR.

CENTRALE
VERGRENDELING

VELOURS BEKLEDING

IN HOOGTE
VERSTELBARE

BESTUURDERSSTOEL.

TOTAAL VOORDEEL:
2.110-.

GETINT GLAS
RONDOM.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING

BINNENVERLICHTING.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

PEUGEOT 405 GRX

Nu bij Peugeot: vele spe-

ciale modellen. Vol extra extra's.

Zoals de 405 GLX

(vanaf 33.825,-), met een pak-

ket comfortverhogende extra's,

waarvoor u slechts 605,- betaalt.

Of de Peugeot 405

Référence (vanaf 36.655,-) met

een zeer gedistingeerd pakket

extra's ter waarde van 2.515,-,

waarvoor u slechts 700,- betaalt.

En tot slot de 405 GRX

(vanaf 37.245,-) met riante

extra's ter waarde van 3-400,-,

die u nu slechts 1.290,- kosten.

Dus wilt u profiteren van

dit grote voordeel, kom dan zo

snel mogelijk bij ons langs.

JE VOELTJE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW. EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT.
DYNAMISCH OI'WKCI.
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'Helikopter y»^i --
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als het niet
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• Een Sikorsky S-61N helikopter is geland op een boorplatform Foto: KLM ERA Helicople

ERTICAAL landen en starten is

een oude droom in de luchtvaart.
Hoewel dat met helikopters prima
kan, is het toch een randverschijn-
sel gebleven. „Vergeleken met ge-
wone vliegtuigen is de helikopter
duur, langzaam en oncomforta-
bel," zegt Harry Schoevers, direc-
teur van KLM ERA Helicopters.
„Maar je kunt er weer dingen mee
doen die je met een gewoon vlieg-

tuig niet kunt. Je gebruikt de heli-

kopter alleen als het niet anders
kan."

door René de Leeuw

De kamer van Schoevers kijkt uit over
het platform van Schiphol-Oost, al-

thans, op wat er nog van rest, want op
het vroegere domein van de trotse heli-

koptervloot verrijst thans een imposan-
te hangar voor Martinair. Ook de rest
van het platform voor de kleine zaken-
vliegtuigen zal in de toekomst plaatsma-
ken voor een hangar. Verderop is al ge-

deeltelijk een nieuw platform aange-
legd. De bedoeling is dat KLM ERA Heli-
copters daar ook een nieuw gebouw
krijgt, naast de DDA-hangar.
Schoevers geeft eerst kort de histori-

sche gegevens van zijn bedrijf, dat op 21
oktober 1965 door deKLM werd gesticht
als KLM Noordzee Helikopters. De
naam gaf precies aan wat de voornaam-
ste activiteit zou zijn: het verzorgen van

luchtvervoer naar boorplatforms op de
Noordzee. In die tijd begon de NAM (Ne-
derlandse Aardolie Maatschappij) met
boringen naar olie en aardgas en de heli-

kopter was een geschikter vervoermid-
del voor het overbrengen van mensen en
materiaal dan het schip. Het duurde
overigens tot 27 maart 1968 voordat de
eerste helikopter in de lucht was.
Later werd het woord 'Noordzee' uit

de naam geschrapt om aan te geven dat
het vliegen naar boorplatforms niet de
enige bezigheid is.

Andere taken zijn

het aan boord
brengen van lood-

sen naar zeesche-
pen met bestem-
ming Amsterdam ___________
of Rotterdam, het
fungeren als vliegende hijskraan voor
het neerzetten van vrachtjes op moeilijk
bereikbare plaatsen en rondvluchten.
Daarnaast handelt men de zakenlucht-
vaart op Schiphol-Oost af en verricht
men het onderhoud van de SAAB 340's

van KLM Cityhopper.
De nieuwe naam KLM ERA Helicop-

ters is het gevolg van de verkoop van een
belang van 49 procent door KLM aan het
Amerikaanse Rowan Companies Inc.,

dat eigenaar is van het in Alaska geves-

tigde ERA Aviation. ERA beschikt over
105 helikopters en 15 'gewone' vliegtui-

gen en houdt zich vooral bezig met on-
dersteuning van de oliewinning in Alas-

ka, Californië en de Golf van Mexico.
Momenteel wordt er op Schiphol-Oost

driftig gestudeerd op een nieuw logo en
dat betekent veel geschuif met letters.

Zeker is dat daarin 'KLM' gehandhaafd
blijft en dat 'Helikopters' voortaan ge-

schreven wordt als 'Helicopters'.

„Met Rowan is afgesproken dat de
KLM-identiteit gehandhaafd blijft," ver-

klaart Schoevers. Voor de samenwer-
king voert hij diverse redenen aan. „Al-

lereerst is er de ontwikkeling van de EG.
Tot dusver waren wij de enige in Neder-
land, maar na 1992 is de kans groot dat

Luchtbrug naar Noordzee

er concurrenten komen. We moeten
daarom klantgerichter werken en flexi-

beler worden. Dankzij ERA kunnen we
bijvoorbeeld helikopters uitwisselen,
zodat we beter aan klantenwensen kun-
nen voldoen. Verder willen wij, samen
met ERA, actief worden op de interna-
tionale markt.
„Een andere reden is de motivatie van

het personeel. Bijvoorbeeld een vlieger

die twintig jaar heen en weer vliegt bo-
ven de Noordzee, heeft het wel gezien.
Door samenwerking ontstaan meer mo-
gelijkheden."
De KLM beschouwt helikoptervluch-

ten als een kernactiviteit, zij het van een
andere orde dan het lijndienstbedrijf

vanaf Schiphol-Centrum, al stapt zo'n

twintig procent van de passagiers over
op intercontinentale vluchten.
Het helikopterverkeer vanaf Schip-

hol-Oost zal de komende jaren wat rusti-

ger worden. Veel vluchten worden nu
vanaf De Kooij bij Den Helder gemaakt.
„Momenteel vertrekt al zo'n vijftig pro-
cent van de vluchten vanaf De Kooij,"
zegt Schoevers. „Dat zal oplopen tot

tachtig procent. De reden hiervoor is dat
de meeste boorplatforms dichter bij

Den Helder liggen. De thuisbasis blijft

Schiphol-Oost, in-

clusief het tech-

nisch onderhoud.
Sinds kort hebben
we ook een vesti-

ging op Zestienho-
ven bij Rotterdam.
Een Bell 412 van

ERA, die daar is gestationeerd voor be-
loodsingsvluchten.

"

Die Bell 412 zou ook zeer geschikt zijn

voor ambulancevluchten, omdat je er
heel goed brancards in kwijt kunt. „Wij
praten momenteel met de oliemaat-
schappijen over verbetering van de me-
dische ondersteuning voor de boorplat-
forms," zegt Schoevers. „Die willen een
helikopter binnen een uur na alarm-
ering de lucht in hebben. Dat betekent
dat er altijd vliegers paraat moeten zijn,

die ook op Schiphol-Oost moeten sla-

pen. Als je dat eenmaal hebt, kun je ook
kijken naar de inzet bij bijvoorbeeld gro-

te auto-ongelukken. Gewoonlijk kunnen
ambulances daar snel genoeg bij, maar
je zou kunnen denken aan het ter plaat-

KLMERA
Helicopters

slaat de vleugels

internationaal uit

se krijgen van artsen, die alvast aan de
behandeling van patiënten kunnen be-

ginnen."
De vloot van KLM ERA Helicopters

omvat zes grote Sikorsky S-61N toestel-

len en vijf kleine Sikorsky S-76B's. De S-

76B's zijn nog maar enkele jaren oud,
maar de oudste van de S-61's, de PH-
NZA gaat al mee sinds 1968. Een optima-
le vervanger heeft zich nog niet aange-
diend. Voor vliegtuigfabrikanten is de
civiele helikoptermarkt namelijk nau-
welijks interessant. Zij kunnen slechts
kleine series verkopen en bedenken zich
wel twee keer alvorens zich in een kost-
baar avontuur te storten.
„Een probleem voor ons is, dat de

Europese luchtvaartautoriteiten na het
jaar 2000 voor helikopters die boven zee
worden gebruikt nieuwe strikte eisen
stellen, waaraan de S-61N niet voldoet',"

zegt Schoevers. „Wij overwegen opties
te nemen op enkele Franse Super Puma
helikopters, maar die voldoen dan ei-

genlijk ook niet helemaal. Sikorsky
heeft plannen voor een nieuw type, de S-
92. Die krijgt een moderne cockpit en
een ruime cabine, waar je in kunt lopen,
net als bij de S-61N. Maar het is nog niet
zeker of de S-92 er komt."
Boven de Noordzee is er voor nieuwe

helikopters genoeg te doen. Nieuwe plat-

forms komen steeds verder uit de kust
en ook komen er steeds meer onbeman-
de platforms. „Die leveren ons, hoe gek
het ook klinkt, veel werk op," zegt
Schoevers. „Want als er iets is, dan moet
je er altijd mensen heen sturen."

KLM Catering: gigantische Horeca-onderneming

De tijd van de thermoskan

aan boord is allang voorbij
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Babybad + standaard

/ 20, tandem kinderwagen
2 g a n ƒ 250, zitje voor op de
kndrwagen/20 02507-19649

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,

tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff.

Tel 02507-16123

Divers personeel gevraagd

Het Steunpunt Thuiswerk A'dam behartigt de belangen van
thuiswerksters Op 1 sept '92 gaan we helaas dicht Heeft u

na deze datum rechtskundige vragen bel het Bureau voor

Rechtshulp bij u in de buurt of wordt lid van de Vrouwenbond
FNV. Voor meer info over werken als kleine zelfstandige bel

Kamer van Koophandel A'dam Voor info over werken bui-

tenshuis bel Vrouwenwerkwinkel of Sticht. Arbeidadvisenng
A'dam. Voor verdere info bel Steunpunt Thuiswerk
tel. 020-6795871 dagelijks van 9 30 tot 15 00 uur.

Te koop aangeboden diversen

GARAGE-OPRUIMING tel 02507-20034
Karcher hogedrukspuit ƒ500 (nieuw), IBM-typem. ƒ 120;
Commodore 64/175, schoenpoetsmachme ƒ45, dames +
herenfiets (opknappen) a ƒ 125; hometrainer ƒ200, vriezer

1 10x60x95 ƒ 140, Ktv oud (goed) ƒ 120; si,kam kastjes wit 3x;
grote beren 3x, gr Terra Cotta potten; velours kussens
(groot) 8x, playboys + penthouse 80x; duikershorloge (por-
che design), Seikohorloge, div glaswerk; terrasstoelen wit,

rieten stoelen, kaassnijmach
, draaitafel

Te koop
4 pits gasstel / 150,

2-deurs stalen kantoorkast

ƒ 250, wit gasfornuis ƒ 400,

2-deurs koelkast, wit ƒ 250,

impenal ƒ 75
Tel 02990-38810

• T k i v m overlijden senio

ren stool, nieuwpri|s ƒ700,
vr pr ƒ 250, eiken salontafel

met tegels, overcompl ƒ25
Tel 02507-17855

Oproepen
Mededelingen

• Help de Polen Stuur eens
oen voedselpakket 1 Geen
adres9 Dat hebben wij voor u 1

Inl tel 02907-5235

• Herman en Rmy wi| zullen

dit weekend niet snel verge-
ten. Het was het einde' Be-
dankt, Bert en Marja

* Hoera Johan is geslaagd
Gefeliciteerd namens je ou-

ders en broer Ene

Bijna iedereen in

>2ahdyoörf1iüuirt
zijh^vidèöfilmsr

§ b|j Videotheek v:

tMSlégërsstraat: 2b '
;.

3$ei;'. 02507-1 2070rv

* Jeanine gefeliciteerd met
het behalen van je HBO-V
diploma Namens het jonge-

renkoor.

I • Nico en Wim bedankt voor
het geweldige weekend Wij

hebben genoten Bert en
Marja

• Opa en Oma Strijder

50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd

Jimmy, Ingnd, Mark,

Maureen, Ramon

Verloren en
gevonden

• Gevonden lila/rose/groene

meisjes sandaal mt 25 op
strand, omg tent 21 Te bevr

Tel 02507-18793

Weggelopen of

gevonden dieren

• Vermist sinds 2 juli een

rode Cyperse kater, naam Sa-

tan Omg Nw Unicum Tel

02507-15361

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr. huish hulp 1 ochtend of

midd p.w Tel 02507-14410.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEflfE makelaars o.g.
JJjJ

Tel. 02507-12614 NVM
MAXELAAH

Goede hulp gevr voor 3 och-

tenden per week, tijd n o t k

Tel. 02507-12393

Voor direkt gevr werkster

voor het dag schoonh. van
Horeca-zaak te Zandvoort.

Werkt en verdere rond. in na-

der overleg vast te stellen.

Info tel.' 023 - 363344.

Personeel
aangeboden

Jonge vrouw zoekt huish.

werk Tel : 02507-12036.

• Opa en Oma Strijder

50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd

Dave

• Opa en Oma Strijder

50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd

Michael, Lisette, Chnstian

* Opa en Oma Strijder

50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd

Robbert, Eveliene, Yvonne,
Micheal, Liane, Willem

• Politie, z r b ,
w v z , Rode

Kruis, bedankt voor jullie inzet

bij de oefening "Bliksem"'

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

ZOEK DE MISLUKTE

MiCRO
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie-ep-en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en

woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

M. S. Koningen - Aalsmeer

C. van Doesburg -Amsterdam
P. Bos - Amsterdam
R. van Kruiselbergen - Uithoorn

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160

Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398

Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Hoofddorp, Kruisweg 1061

* Wil diegene kont met mij

opnemen die omstr. 25/9 j I. 2
brommers "Zundapp en Peu-
geot" heeft meegenomen''
Erfstuk van mijn zoon, Celci-

usstr. 205. 02507-14569

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

Uweg 1004
2133 ME HOOFDDORP

eysf
GLAS & SCHILDERWERKEN

*=* 02503
«ft 13515

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • serioren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen \oor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet bo\en ƒ300
uitkomen

Briesen onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opga\e de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opstuten (frankeren als

brief) met vermelding san uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

01' afge\en bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12.

2041 .LM Zandvoort

Gebruik bij het in\ uilen van uw tekst de coupon

en \oor iedere letter, punt, komma of cijfer een

\akje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje wij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw adwrtenüe een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u onnangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht \oor zonder opga\e \an redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Woninginrichting

Grote leren fauteuil + 2 zits-

bank, z g a n., + div. meube-
len, koopje. Tel 02507-16348

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Sen bed m. verstelb Auping
matr. v. ƒ800; 6 beige leren

eetkamer st ƒ 150. Tel.-

02507-16121

* T.k.a. wegens overcom-
pleet mooie br. leren fauteuil

op draaipoot, ƒ 125. Tel.

02507-12565.

* Wegens omstandigheden
voor huisk of slaapk. ge-
bloemde gordijnstof. Nieuw'
Strak gemeten 180x260 mtr

ƒ95. Tel: 02507-13353.

Videotheek

Dombo
5 films

hele week

Corn. Slégërsstraat 2b
tel. 12070

"

Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur .

Kunst en antiek

Te koop antieke Franse kast.

Olielamp met 6 kaarsen
Tel. 02507 - 19248

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis

Grote Krocht 26.

Tel. 13529

Lessen en clubs

AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.

Bel v info 19701 of 12215.

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41 , Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES

KOFFIETAFELS

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Goedkoop buiten wonen, 15

mm van Zandvoort, leuk ge-

legen houten bungalow, ± 40

mt op 200 mtr. eigen grond.

Gestoffeerd, leuk terras, 30

perm , bewoners. Park De
Groene Liefde, Vijfhuizerdijk

212, Huisje 212, Nieuwe Brug

tel. 023-337688. Inl. nr. 210,

vraagprijs ƒ 75.000 k.k.

Radio/tv/video

Zandvoorts Nieuwsblad ëd.22
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De Wurf laat het

verleden herleven
ZANDVOORT - Folklorevereni-

ging De Wurf laat op 10 en 24 juli

Zandvoorts verleden opnieuw herle-

ven. Zij brengt een compleet folklo-

reprogramma met een kleder-

drachtshow, volksdansen en nostal-

gische liederen. De toegansprijs

voor deze avonden bedraagt 7,50 gul-

den, kaarten zijn te koop bij E. Le-

ver, oosterstraat 18, 18639, of J. Vis-

eer, Reinwardtstraat 8, 14803. En, in-

dien nog voorradig, aan de zaal in

gebouw De Krocht, waar de voor-
stelling plaatsvindt.

Internationaal

orgelconcours
HAARLEM - Van 4 juli tot 31 juli

vindt het Internationaal Orgelfesti-

val Haarlem plaats. 118 professione-

le organisten uit 24 verschillende
landen meten zich met elkaar in het
onderdeel 'zomeracademie'. Aan het
Internationaal Improvisatiecon-
cours' doen negen geselecteerde
deelnemers mee, met winaars van
andere internationale concoursen.
Op 9 juli is de finale, op 10 juli een
juriconcert, in de Grote bavokerk.
Ook zijn er gedurende de maand juli

orgelconcerten in het Haarlemse
stadhuis en het Provinciehuis en di-

verse kerken. Het uitvoerige pro-

gramma is te verkrijgen bij de VW
m Haarlem.

Hofjeswandeling
HAARLEM - De regionale VVV

Zuid-Kennemerland organiseert
vanaf elke zaterdag tot en met eind
september de gebruikelijke hofjes-

tochten. Bovendien worden ze in de
maanden juni, juli en augustus elke
woensdag gelopen. Er worden een
aantal markante hofjes bezocht,
waarvan de oudste al uit 1395 stamt.
De wandelingen vinden plaats on-

der leiding van een ervaren gids.

Omdat er slechts beperkte deelna-
me mogelijk is, verdient het aanbe-
veling van te voren een toegangsbe-
wijs a 7,50 gulden te bestellen bij het
VW-kantoor in Haarlem, telefoon-
nummer 023-319059. Wie liever de
gok waagt en zich direct wil aanmel-
den moet dat zaterdag of woensdag,
uiterlijk om kwart voor tien, doen
bij de WV in Haarlem aan het Sta-

tionsplein 1.

De vertrektijd van de hofjeswande-
ling is zowel op de zaterdag als op de
woensdag tien uur. Duur van de
wandeling is anderhalf twee uur.

TC kust Q.
I C keur Qt

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Film op z'n Amerikaans
ZANDVOORT - Met een blikje
fris film kijken in het blik op
vier wielen. Dat kan tot en met
12 juli in de Camel Drive-in Ci-

nema, die tijdelijk geïnstal-
leerd is op het parkeerterrein
bij het circuit.

Typisch Amerikaans is het en je
moet er eigenlijk ook zo'n grote,

Amerikaanse slee voor hebben om
echt te kunnen relaxen in de drive-in

Cinema. Maar voor wie dat uit wil
proberen is er de mogelijkheid in

Zandvoort, op het parkeerterrein bij

het circuit. Per auto moet er vijftien

gulden neergeteld worden en inzit-

tenden betalen vijf gulden. De kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Circus
Zandvoort en de WV. De cinema
gaat om negen uur open. De hoofd-
film start om tien uur. Het geluid
van de film is via de autoradio te

beluisteren.

Vanavond wordt Thelma & Loui-
se' vertoond. Deze vriendinnen ko-
men door de sleur van het huwelijk
op het slechte pad. In een oude Ford

Thunderbird genieten ze van het rui-

ge leven.

Vrijdag wordt Point Break ver-

toond, het verhaal van een jonge
FBI-agent, die een merkwaardig
viertal bankovervallers op het spoor
komt. Het kwartet lijkt op de oud-
-presidenten Johnson, Nixon, Carter
en Reagan. De film bevat spectacu-
laire surf- en parachutescènes en
humor. Met Patrick Swayze.
Zaterdag is 'Sleeping with the

Enemy' aan de beurt. Laura en Mar-
tin lijken een perfect huwelijk te

hebben. Martin's gevoel voor orde
en netheid wordt echter steeds zie-

kelijker. Ze verdwijnt en begint een
nieuw leven. Totdat Laura bij thuis-

komst merkt dat iemand haar hele
huis heeft opgeruimd. Een thriller.

Zondag tenslotte 'Hot Shots',
waarin een ex-marinepiloot voor een
geheime actie wordt ingezet. Onder
leiding van een onpeilbare comman-
dant en een handvolboeven wordt er

actie, humor en stuntwerk op het
doek gezet.

Tijdens de voorstelling worden er
popcorn, hotdogs en frisdranken
langs de auto's aangeboden.

• Met een blikje in het blik op vier wielen een blik werpen op het bioscoop-
scherm, dat kan deze week bij de drive-in-bioscoop op het circuit.

Kortebaan brandt los

• Donderdag brandt opnieuw de strijd los bij de Zandvoortse Kortebaan -

draverij. (Archieflolo Weekmedia)

ZANDVOORT - In de Zee-
straat gaat volgende week don-
derdag 16 juli om 14.00 uur
weer de jaarlijkse Kortebaand-
harddraverij van start. In to-

taal zullen er dertig paarden
aan deelnemen, waaronder
Desperado van Joop van Dam,
gereden door pikeur Rob de
Vlieger.

De dertig combinaties zullen in

vijf omlopen uitvechten wie de uit-

eindelijke winnaar wordt. De prijzen
waarvoor gestreden wordt, liegen er
niet om, in totaal is er 8000 gulden
aan prijzengeld. De winnaar sleept
3500 gulden in de wacht, plus uiter-

aard een groot aantal ereprijzen, be-
schikbaar gesteld door de sponsors,
waaronder Ondernemers Vereni-
ging Zandvoort, Gran Dorado, Hol-
land Casino plus de kermisexploi-
tanten die eind volgende week in
Zandvoort zullen neerstrijken.
De Stichting Zandvoort Promotie

heeft voor een goede introductie bij

een aantal sponsors gezorgd, aldus
het de organisatie. Hoofdsponsor is

ook dit jaar de ABN, gefuseerd met
de AMRO. Dat maakt het overigens
onzeker of deze bank volgend jaar
opnieuw medewerking zal verlenen
aan het evenement. Dit zal een flin-

ke aderlating betekenen voor de or-

ganiserende Stichting Hippodrome
Zandvoort. Van ongerustheid bin-

nen deze stichting, die op deze ma-
nier wil bijdragen aan de 'Zandvoort
promotie', is op dit ogenblik nog
weinig te merken.

In de Zandvoortse kortebaanhard-
draverij, de nummer zeven van de
vijfentwintig in deze omgeving,
komt een aantal onbekende paarden
aan de start. Dat verhoogt de span-

ning omdat de prestaties nog niet of
nauwelijks bekend zijn bij het pu-
bliek. Paarden waarvan bekend is

dat zij beter dan gemiddeld preste-
ren, krijgen te maken met een 'han-
dicap', om de spanning erin te hou-
den. Dat houdt in dat hun startlijn

iets naar achter wordt verlegd, waar-
door het parcours langer wordt. De
combinaties komen twee keer tegen
elkaar uit, eventueel een derde keer
om een beslissing te forceren.
Het blijft dus lastig de uitkomsten

te voorspellen, als men een gokje wil
wagen. Maar dat betekent ook dat
hoge uitbetalingen bij de diverse
wedmogelijkheden (de Hippo Toto-
-Totolisator is aanwezig) tot de mo-
gelijkheden behoren.

Winnaars puzzle
De Vaderdagpuzzle in het Zand-

voorts Nieuwsblad heeft de volgende
prijswinnaars opgeleverd:

P. Keur, Nawijnlaan 45; A. Keur,
Haarlemmerstraat 36; G. Keur, Van
Lennepweg 37; H. de Jong, T. Hidde-
straat 8 flat 3; A. Keur-Bol, Celsius-
straat 38; Patricia Zonneveld, Pak-
veldstraat 6; J. v.d. Werff, Van Osta-
destraat 22 a; A. de Goede, Dr.J.G.
Mezgerstraat 108; W. Misset, V.
Speijkstraat 17; C. van Soest, Kost-
verlorenstraat 34 a; Th. Achten, M.
Euwestraat 29; G. Louwen, Lorentz-
straat 405; H.A. van Petegem-Kroon,
dr. De Visserstraat 2; R. v.d. Berg, De
Ruijterstraat 6 flat 4; M. Attema, Ho-
geweg 66; M. v.d. Berg, A.J. v.d. Mool-
enstraat 74; E. Hollander, C. Huij-
genstraat 15; M. Royen, Van Lennep-
weg 38 III; F. van Dalen, Tollen-
straat 31; C. Colin, Tollenstraat 47; J.

Luykx, Van Lennepweg 2/22.

Allen in Zandvoort. Van harte gefeli-

citeerd.

Door een laagterecord aan verkoopprijzen en een hoogterecord aan verkochte Sony camcorders is Dixons nu in staat om de opgebouwde winst

met u te delen: door nog meer voordeel bij ons in de zaak. Dat u daarbij topservice krijgt spreekt natuurlijk vanzelf.

Dit is de enige Sony camcorder
met insehni IXA/rl° wincrrlolino!

Minolta compactcamera
Deze super lichte en compacte Minolta

kleinbeeldcamera is heel gemakkelijk mee te

nemen. Met het unieke APZ en anticiperende

scherpstelling. Kompleet met intelligente auto-

focus, automatische flitser, met 4 flitsfuncties

105 mm zoom (35-105 mm), beperking rode

ogeneffect, programma AQQ
zoomregeling. J£jfy-i

Kleurenfoto^

f
Sony miniset

MHC II 00*2x35 Watt

muziekvermogen *umer/timer met 30

voorkeuzezenders *dubbel cassectedeck

met Dolby B *CD-speler met shuffle-

play, repeat en program play *5-bands

equalizer *incl. afstandsb"d'cning

Sony camcorder
*

1 0x motorzoom en macro

*minimale

lichtsterkte 4 lux

*datum/tijd insert

*autofocus, -iris

en -witbalans

instelbare

viewfïnder met

tekstinfo *incl.

accessoireset en

afstandsbediening.

Akai portable

CD-speier
PDX83 *programmeringsfuncties

*herhalingsfuncties *lijnuitgang

*incl. ns oo

adap e

JVC videorecorder
HR DX 20 *l jaar/8 opnamen

programmeerbare timer *geheugen

voor 48 voorkeuzezenders

*overblijvende bandtijd in display

*stilstaand beeld/pauze/beeld voor

beeld *shuttle search *electronisch

kinderslot.

Zanussi wasautomaat
ZE800S *capaciteit 4,5 kg wasgoed

*centrifugeert 80Q toeren per minuut

*sopcirculatiesysteem *economy toets

*r.v.s. trommel en kuip.

^yjï $& '^r^r^i.-s.-' jssr^r^

Bright SX PC nu nog
voordeliger

*80386 processor/20 MHz *2 MB Ram
*80 MB harde schijf *3.5"en 5.25"

diskdrive *VGA kleurenmonitor *5
1 2 Kb

VGA kaart *max. uitsturing 1 024x768

*incl. MS DOS 5.0 enGeoworks Ensemble.

Met Bright

7200

S-VGA
monitor

3999.-

OP = OP

of 30.- per maind 899r :
: of 120.'- per maand 3499-

Effectieve jaarrente is gemiddeld 23.5% via Comfort Financieringen.

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 18 juli 1992, zolang de voorraaa strekt

Prijs- en drukfouten voorbehouden. ADG D/V28-92

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466

28

Met oog en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Er wordt wat afgejat in dit dorp.
De ene keer zijn het de bloembak-
ken, de andere maal zijn het de
vlaggen, parasols en de tuinstoe-

len en weer een andere keer ver-

grijpt het dievengilde zich aan de
complete inventaris van onze wo-
ningen. Nog even en we zitten met
z'n allen op sinaasappelkistjes.
Van de week stond ik geparkeerd
voor de supermarkt aan de Grote
Krocht. Mijn sleutels had ik per
ongeluk in mijn scooter laten zit-

ten. Dat is dom, ik weet het. Toen
ik terug kwam, bleek mijn sleutel-

bos verdwenen. In eerste instantie
dacht ik aan een grap. Later drong
de ernst van de zaak tot mij door.
Ook mijn huissleutels waren in de
verkeerde handen gekomen. Een
nare ervaring, zoals u wellicht zult

begrijpen.

Peppillen
Mijn nachtrust vertoonde der-

halve de nodige hiaten. Ondanks
het feit, dat ik mijn hond enkele
peppillen had toegediend, sliep ik

die nacht slecht. De volgende dag
ben ik dan ook spoorslags naar
'De Lip' getogen om enkele nieu-
we sloten te bestellen. Ik moet
zeggen, Versteege aan de Pakveld-
straat had begrip voor mijn peni-
bele situatie. Kees de slotenspeci-
alist behandelde mij met voor-
rang. Er valt weinig bij mij te ha-
len. M'n meeste spulletjes zijn

krijgertjes. Geld bezit ik niet, dus
ook daarvoor hoeven ze bij mij
niet over de vloer te komen. Het
enige van 'waarde' is mijn bed. Ik
moet er dan ook niet aan denken
dat dit meubelstuk zonder m'n
toestemming onder me vandaan
wordt gehaald.

Maar goed, het leed is weer gele-

den. Mijn hond staat nog steeds op
'scherp', de sloten zijn vervangen
en met mijn nachtrust gaat het
weer prima.

Rotstreek
Met de nachtrust van mijn

dorpsgenoot Ron Schouten gaat
het naar mijn mening op dit mo-
ment niet zo goed. Ron kocht on-
langs een prieeltje. Midden in zijn

tuin gaf dit tuinmeubilair een ex-

tra dimensie aan de omgeving.
Met andere woorden: het was een
hartstikke leuk gezicht. Lang
heeft de familie echter niet kun-
nen genieten van deze aanwinst.
Het prieel bleek onlangs verdwe-
nen: gejat tijdens de nachtelijke
uren. De onverlaten zijn niet over
één nacht ijs gegaan. Zo'n ding
neem je niet zomaar achterop je

fiets mee. Je moet minstens met
twee man zijn om het gevaarte op
te kunnen tillen. Ik vermoed dat
er een vrachtauto is gebruikt om
de zaak te vervoeren. Een rot-

streek.

Foutje hersteld
Maar goed, het leven gaat ver-

der. Onlangs schreef ik over de
nieuwe vlag van de Stichting
Zandvoort Promotie. Simon Paag-
man had het idee opgevat om de
nieuwe slogan 'Zandvoort meer
dan strand alleen' wat meer in de
openbaarheid te brengen. Paag-
man ging echter iets te voortva-
rend te werk. In zijn haast vergiste
hij zich in de volgorde van de kleu-

ren. Als rechtgeaarde inwoners
van deze badplaats weten u en ik
dat onze plaatselijke vlag van bo-
ven geel is en van onder blauw.
Geel staat voor het strand en
blauw staat voor de zee. Logisch
nietwaar? Ach, echt kwalijk kan ik

het hem niet nemen. Een mens
maakt soms wel eens een foutje.

Moet kunnen, nietwaar Van de
week bemerkte ik tot mijn genoe-
gen dat onze promotor zijn fout
weer heeft hersteld. De verkeerde
vlaggen zijn inmiddels vervangen.
Voor Paagman dan ook een com-
pliment. Eerlijk is eerlijk.

Oliespuitje

Hulde ook voor onze woning-
bouwvereniging EMM. Afgelopen
vrijdag wandelde ik over het Gast-
huisplein. Een monteur was bezig
met de reparatiewerkzaamheden
aan de klok boven de ingang van
het Gasthuishofje. Enkele weken
geleden berichtte ik u dat het slag-

werk het al vanaf maart laat afwe-
ten. Ook aan dit euvel is nu een
einde gekomen. Tot vreugde van
de bewoners heeft de EMM einde-
lijk een vakman in de arm geno-
men Die constateerde dat een
magneet in het uurwerk was vast-

geroest. Dit onderdeel is inmid-
dels vervangen. Volgens de mon-
teur zijn dergelijke storingen in de
toekomst makkelijk te voorko-
men. „Een oliespuitje op z'n tijd

doet wonderen", zo het hij weten.

Uitverkocht
De kaarten voor de voorstellin-

gen van onze plaatselijke operette-
vereniging zijn uitverkocht. Aan-
staande donderdag en vrijdag
zingt de ZOV het hoogste lied in

het 'Circus' aan het Gasthuis-
plein. Vorige week schreef ik dat
deze vereniging weer uit het slop
is. Na een actie zouden zich maar
liefst negentien nieuwe leden heb-
ben aangemeld. Het gaat op dit

moment nog beter met onze zan-
gers en zangeressen dan werd
voorspeld. Zondagmorgen was ik
op de generale repetitie. Daar
hoorde ik niet alleen dat de zang-
kwaliteiten niets te wensen over
laten, maar dat ook het ledental

nog verder is gestegen. In plaats
van negentien blijken nu tweeën-
dertig nieuwe leden tot deze sym-
pathieke vereniging te zijn toege-
treden. Toch staan ze deze week
nog niet allemaal op de bühne. Dat
komt omdat de nieuwe leden nog
niet zijn 'ingezongen'. Met andere
woorden: de repetities hebben ze
nog niet kunnen volgen. Volgend
jaar, zijn ze er echter wel bij. Dan
namelijk wordt in de schouwburg
de operette 'Der Zigeunerbaron'
van Johan Strauss opgevoerd. De
repetities voor dit spectakelstuk
beginnen in september.

Abusievelijk vermeldde ik vori-

ge week, dat onze plaatsgenoot
Amand Hekkers tot een van de
optredende artiesten zou behoren.
Achteraf blijkt dit een foute mede-
deling. Amand is verhinderd. In
zijn plaats komt de tenor Martin
van Os uit Amsterdam. Kwalita-
tief doet deze zanger niet onder
voor onze plaatsgenoot. Dat heb ik

afgelopen zondag wel gehoord.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week.

Bram StijnenV

Eindelijk zomervakantie

*Ma
• Tijdens een kaartspelletje komen allerlei plannetjes bovendrijven.

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Voor de
meeste leerlingen van de Zand-
voortse basisscholen zit het
schooljaar erop en breekt deze
week de zomervakantie aan.
Dat wordt dit jaar op allerlei

manieren gevierd, met speur-
tochten, gezamenlijke barbe-
cues en andere maaltijden, en
zelfs de opvoering van comple-
te musicals.

Dat laatste gebeurde onder andere
maandag op de dr. A. Plesman-
school, waar de groepen zeven en
acht een wervelende show voor het
voetlicht brachten.
Van de leerlingen van groep acht,

die op het punt staan over te stappen
naar de 'grote school', was de musi-
cal 'Spoken op Griezelsteyn' tegelijk

het afscheidscadeautje voor de ove-

rige leerlingen, onderwijzers, ouders
en andere belangstellenden. Daar-
om was er ook behoorlijk wat aan-
dacht geschonken aan de repetities,

kleding en decors.
Het onderwerp gaf bovendien aan-

leiding tot vele grappige scènes: een
weddenschap tussen twee groepen
kinderen om een nacht door te bren
gen in het oude, geheimzinnige huis
'Griezelsteyn'. De ene groep neemt
de uitdaging aan, de andere besluit
te gaan 'spoken'.
Niemand verwacht dat er uitein-

delijk ook nog een echt spook ten
tonele verschijnt, Kapitein Bonke-
poot, die al eeuwen op Griezelsteyn
ronddoolt. Voor hem kwam de actie
goed uit, eindelijk kon hij het ge-

heim van 'de' schat onthullen. Ein-
delijk kon hij welverdiend gaan rus-

ten. En wat dat laatste betreft? Dat
gold ook voor de kinderen, ook al is

het dan maar voor een aantal weken
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Autorubnek SHOWROOM vorithijnt elk' weuk m allo

editios van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad,
Buitt mekiertse Courant, Dtomer Courant De Niouwo
Bijlmer Nieuw sbiud Goospordam De Nieuwe Woesper,
Amstekeens Weekb'ad Uithoornso Courant De Ronde
Voner, Aalsmeerder Courant, 7andvoorts Nieuwsblad en
bo\endton m Onjo Krant Waterland (ui'gcr.e

Noordhollandb Dagblad) De Zaanse Gezinsbode
luitgmo Noordorpers) t n he' Witte Weel blacHuiiyave
Van Groenigen]
De ud.errentiob uit de rubnel SHOWROOM worden op
rndaq ooi qeplaa'y m He' Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch ;vn maanaag t/m vrijdag tussen 8 30 en

20 00 uur Ttl 020-6Ó58Ó86 Fax 020-Ó65Ó321
Schnfteli|l Vul de bon in t n zend deze aan
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam

Afgeven km ooi- He' Parooi Wibautstraut 131

Amsieraam

A'ge^en tan jol bi| de volgende Weet mediot antoren

Amstekeeii Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Mftjs'ers 421 B, Uithoorn, Stationsstraat 70 Wcesp
Nieuwstraa' 33, Zandvoort Gasthuisplein 1 2

Alle opdrachten (zowel tele'omsche als schnfteli|t e) die

-.oor donderdag 20 00 uur m ons bezit z\\n, worden.de
\olgende dog tn Het parool geplaatst en de volgende
.voet m alle Weekmediakianten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezmsboae en het Wtnc
Weekblad
Fotale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-pri|s ƒ 5,91
mm-pri|S met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zi|n excl. ó% BTW

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Citroen 2 CV 6 club, b.j. ong.
'84 grijs/rood, 100% puntgaaf,
nwe APK, ƒ 295Q- 020-6105478.

Vanaf/85 5VEERBOLLENOP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

specialist in Zaanstad
Garage Rene Spaan, tel.

075-281193/353788.

Audi

Audi 80, i z.g.st., Ipg + trek-

haak, bj. '88. Vraagprijs

/ 17 500,-. Tel.: 020-6978288.

Austin

Austm Metro 1300 Surf, met
trekh. nwe. bnd. bj. '86 APK
juni '93/5000. 020-6968311.

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX 020 - 665.63.21

BMW
BMW 316 Lpg, bj '82 perfecte

staat, nwe apk, ƒ3950.- Inruil

garantie. Tel.02990-37825.

BMW 320 i, m. '84, i.pr.st., nwe
Apk, / 9950.-

Inruil garantie. Tel 02990-37825.

BMW 520 i, 4-drs„ schuifdak,

1983.

Tel.. 02507-13360 b.g.g. 12424

BMW 518, Autom., m. '81, bl.

met., Apk., rijdt perfekt / 1950.-

Tel.: 020-6105478.

Chevrolet

Pick-ups, typen full size en S10.

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.

Luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

Diverse gebruikte wagens
Service, garantie en onderhoud.

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.

Tel.: 020-6670121.

Citroen BX 1 .6 TRS, 5-'84, APK
4-

'93. Tel. (na 18.00 u
)

020-6458579.

Citroen Visa Club II '81 mei,

84.000 km, APK tot 6-'92, prijs

n.o t k. 02979-72015, na 18 u.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties.

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
pnjz. Verk. van losse onderd.
Tel 020 6680820 en 075-702625

ringdijk;

autoverhuur

AX-BX-ZX
Juli/augustus:

3 weken huren,

2 weken betalen
Tel. 020-6932750

S. Stevmstraat 12a, A'dam

Daihatsu

Autobedrijven RINKO
Off. Renaultdealer

Cunestr. 10, Zandvoort.

Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424

biedt aan inruilauto'

Daihatsu Cuore, TX, Canny,
r.w. achter, radio en matten,

b.jr. '90, 1e eig. 18.795 km.

Bovaggarantie één jaar

NIEROP-DAIHATSU b.a.'

Charade TS Spec. 5-speed,

rood, sep '90, 42.000 km,

in perfekte staat.

Vancouverstraat 2-12

A'dam-West, 020-6183951.

Fiat

Fiat 127, bj. '86, perf. staat

ƒ4950.- Nwe Apk., 50.000 km
Inruil garantie Tel 02990-37825.

Fiat Tipo 1.4 i, bj. '88, i.pr.st.

ƒ 12.950.-

Inruil garantie, tel. 02990-37825.

Fiat Tipo 1.6DGT, okt '90, alle

opties, grijs met., ƒ 19.500,-.

Tel.- 02975-30502.

Fiat Uno 1.0ie, 23.400 km, wit,

'91, occ.gar. tot mrt '93,

ƒ15.500; tel. werk: 05610-

88507, privé: 020-6630918.

Fiat Uno '85 met LPG, ƒ 4500.

Tel. 02503-39979

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

Gebr. Haaker.

Off. Fiat Dealer

in Badhoevedorp
Fiat UNO 45 Van, bj.

'86 ƒ 4.500.-

Fiat Ritmo 70 S bj. '87 .ƒ5.950.-

Fiat Ritmo 60 CL, bj.

'87 ƒ6.950.-

Fiat Regata 70 bj. '87,f 6.950.-

Lancia410, bj. '86, ..ƒ7.250.-

Lancia Prisma 1600, LPG, bj.

'86 ƒ9.750.-

Opel Corsa 1.2 S bj.

'85 ƒ 7.950.-

Voor informatie:

Bel de infolijn 020-6594859

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

T.k. FIAT PANDA 45 cl, 9/'85,

APK '93., rek. ter inzage, i.g.st.,

ƒ4750. Tel. 02993-66916.

T.k. FIAT UNO 70 SL, b.j. '86,

luxe uitvoering, i.z.g.st., vr.prijs

ƒ7950. Tel. 02990-40262.

T.k. mooie + goede Ned. Fiat

Spider 1800. Vr.pr. t.e.a.b. Tel.

020-6843178.

Haarlemmermeers grootste

Occasioncentrum

Hartgerink en Klomp
Biedt u keuze uit + 100 gebruikte auto's, w.o. 50 Mazda's

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
(Industrieterrein Noord)

Telefonische informatie 02503 -20129/36644

Mercedes-Benz

T.k. MB230E, aut. apk 10-'93,

M'84, 97000 km, i.z.g.st. pr.

n.o.t.k. Tel.: 020-6437002.

Nissan

Datsun Bluebird 2.0 Diesel,

1983, opknappen, ƒ 1000. Tel.:

075-289868 na 18.00 uur.

Datsun Stanza 1800 autom., 4

drs. + trekh., b.j. '83, APK
4-

'93, ƒ3200, 075-354534

MICRA-GL sep '88, blauw me-
tall., 52.000 km, pr. ƒ11.500.

Tel. 020-6368505.

Nissan FLORIDA diesel 1990,

trekhaak, stereo. Onderh.

boekje, ƒ 18.750. 020-6952720.

Nissan Micra March 3/3/89,

km.stand 46.000, wit, inruil

mog. Tel.: 02520-15234.

Peugeot

Autobedrijven RINKO
Off. Renaultdealer

Cunestr. 10, Zandvoort.

Tel 02507-13360 b.g.g. 12424

biedt aan inruilauto.

Peugeot 205 XE, 1.1. G6, 3-

drs , b.jr.'88, 1e eig., 37.200 km.

Bovangarantie één jaar

Fiat Panda 45, 1000 iE, b.j. ong.
'89, 1e eig., wit, in nieuwstaat

ƒ7950.-. Tel.: 020-6105478.

Ford

AUTOBEDRIJF

J. JONGSMA
Off. Ford Commissie-agent,

Cunestr. 10, Zandvoort

Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424,

biedt aan inruilauto's'

Fiesta 1.4 C inj., 3 drs., b.jr. '90,

1e eig., 43.200 km., r.w. achter,

klokje en striping.

Sierra 1.6 CL, K6,3drs„ '90, 1e

eig. 45.700 km., r.w. achter,

fabneks schuifdak, zonw. glas,

spoiler a. klep, striping.

Bovaggarantie één jaar

Capri 6 cil. apk 9-92. Bj. '80.

Div. onderdelen, ƒ 1750. Tel.

020-6433199.

Citroen

C.AX11TRE5drs5-88/10.750
C. AX 1 1 RE 9-87 ƒ 9.700

C. BX Diesel 5-80 ƒ27.500
C. BX1.9TZI 2/91 ƒ29.500
C. BX Break TGD '89 ƒ 21.950

C. BX16TRI '87 ƒ 11.750

C. ZX 1.4 Reflex '91 ƒ24.250
Fiat Uno Lido 2-89 ƒ 12.950

Fiat Panda 1000 2-89 ƒ 10.600

Honda Aerodeck 2.0

87 ƒ 15.950

Mitsubishi Lancer D87 ƒ 9.950
Opel Corsa 1.3 89 ƒ 15.750

Peugeot Accent 86 ƒ 9.750
Peugeot 205 Acc.6/88 ƒ 13.750

Skoda Favoriet 1/91 ƒ 12.950
3-12 maanden garantie

Vele financ. mogelijkheden

OTO-ICI CITROEN
Hogeweyselaan 21

WEESP
02940-16661

Citroen BX 1400, inj., 5 versn.,

± 33.000 km, bj. 10/'90. Metall.

grijs. Compl. trekh., spiegels,

fietsdrager, radio. 036-531938"

XM 20 Ambiance '90, ƒ 32.500.

XM 20 Ambiance dec. '89,

ƒ25.000. CX 20 RE LPG
sch.dak '89, ƒ 15.000. BX Turbo
Break diesel '90, ƒ 27.500. 3 x

BX RD Break '89, v.a. ƒ 15.000.

BXRD Break '87, ƒ11.500. BX
19 TRS Break LPG '88,

ƒ 14.900. BX TZD '90, ƒ 18.500.

3 x BX TRD '89, v.a. ƒ 14.000.

BX D '88, ƒ9.950. BX 19 GTI

LPG o.b., ƒ 18.500. 5 x BX 16

TRI LPG '89, v.a. ƒ 13.500. BX
19 TRS LPG '89, ƒ 14.500. BX
16 Montreux '89, ƒ 14.500. BX
14 LPG '89, ƒ11.500.

VISA GARAGE
Houtmankade 37 A'dam

tel. 020-6278410.

Ford Escort 1.3 L, m. '83, nwe
Apk, i.pr.st. ƒ 3450.-

Inruil garantie. Tel 02990-37825.

Ford Escort Diesel, bj. '86,

i. z.g.st., nwe Apk, ƒ6950.-

Inruil garantie Tel 02990-37825.

Ford Sierra 2.0 L , 3 drs. Lpg.,

bj. '88 ƒ 12.950

Inruil garantie. Tel 02990-37825.

Ford Taurus (Amer.), '86, 4 drs.,

2.5 1, rood met., el. ramen, cent.

lock, pr. stereo, i.z.g.st., 1e eig.

Vr.pr. ƒ12.000. 02979-72209.

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER
Door inruil hebben wij voor u

diverse Leeuwekeur gebruikte

auto's klaar staan, b.v.:

205 1.1. XL 90 v.a. .ƒ16.900.

205 1.4 XS 90 ....ƒ19.900.

205 GRD 89 ƒ 17.200.

205 1.8 GRD. 90 ...ƒ20.900.

405 1.6GÜ90 ƒ24.300.

605 3.0 SV 90 ƒ49.500.

De auto's worden geleverd

met 100% garantie. Inruil,

financiering en verzekering

worden door ons snel en voor-

delig geregeld.

COBUSSEN
Sinds 1930

Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg

AMSTERDAM - 020-6121824

De koffie staat klaar

!

Te koop Ford Sierra 20 cl. 4/'91

,

66.000 km. LPG, lichtgrijs,

trekh. 020-6592148.

Ford Fiesta 1.4 S, m. '87, grijs

met., APK, snel, zuinig ƒ 6950.-.

Tel.: 020-6105478.

Honda

HONDA Civic 1.5 GL, bj. '86,

APK mrt '93, nw. banden, in pr.

st. Tel. 02982-4426.

Honda Civic, autom. '81
, i.pr.st,

nwe APK, ƒ 1950.-.

Inruil garantie, tel. 02990-37825.

Hyundai

Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32 (a/d Klaprozenweg)
Amsterdam-Noord. Tel.: 020-6310615

Hyundai: Pony, bouwjr. '81,

APK tot okt.'92. Prijs ƒ500,-
02979-89164. Na 17.00 u.

• „SHOWROOM":
De autorubriek voor

Amsterdam en omgeving.

Oplage 750.000 ex.

Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA.

Tel. 020-6658686.

Meer Garage
HYUNDAI DEALER
'; Ook voor uw

.: OCCASIONS
Linnaeuskade.5-7.

• ;-.. Amsterdam'

020-6929548

Mazda

Mazda 626, GLX diesel, 5-bak,

getint glas 10/84, ƒ4950.-.

Expocar Trading 020-6153933.

T.k. MAZDA 323 1.3 LX, b.j.

9'86, wit, 79.000 km., vr.pr.

ƒ7.900. Tel. 020-6114197.

• De autorubriek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

Zuidwijk Minervalaan

PEUGEÖT-DEALER '•

AMSTERDAMrZUID

106 XR 1.1 '91 ƒ21.500

205 Accent '86 ƒ 9.750

205 Accent Inj. .
'90 ƒ 16.500

205 Acc.lnj. Demo'91 ƒ 18.950

205 GE 1.1 5-drs. '89 ƒ12.950

205 GR 1.4 5-drs. '87 ƒ10.950

205 XR Lacoste. '86 ƒ11.500

205 XS 1.4 Inj. .. '90 ƒ19.950

205 XR Diesel 1.8 '90 ƒ18.750

309 XE 1.3 Allure '87 ƒ 9.250

Fiat Panda 1000 L

i.e ƒ10.500

Mitsubishi Galant

2.0 GLSi '89 ƒ 18.750

Renault 5 SL ... '88 ƒ 10.500

3-12 mnd. gar. Inr., fin., en

verz. mog. Ook voor inkoop.

Minervalaan 86, 020-6629517.

Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.: 020-6433733.

Opel

Ascona Diesel, 5-drs., 6-'85,

cv., getint glas, ƒ5750.
Expocar Trading 020-6153933.

Opel Rekord, dies. m. '85, wit,

APK, i.z.g.st., ƒ3.950.-.

Tel.: 020-6105478.

Opel Kadett, '82, nwe Apk,
i.pr.st. ƒ 1950.- Inruil garantie

Tel 02990-37825.

Opel Kadett bj. '83, puntgaaf,
nwe Apk. ƒ 2950.- Inruil garan-
tie Tel 02990-37825.

Opel Kadett Diesel, station, bj.

'83, puntgaaf ƒ3450.- Inruil

garantie. Tel.02990-37825.

Rekord diesel, 6/82, traveller-

uitv cv., get. glas, ƒ2950.-.

Expocar Trading 020-6153933.

T.k. blauwe Opel Ascona b.j.

'77. Vr.pr. ƒ1250. Inl. 020-

6364191 A'dam-N.

Renault

AUTOBEDRIJVEN

RINKO
Cunestr. 10, Zandvoort,

Nieuw.- Noord,

Off. RENAULT DEALER.
Tel. 02507-13360 b.g.g. 12424

biedt aan: inruilauto's

Cho RL 1.2, 3-drs., b.jr. '92 '91,

19 TR 4-drs. Chamade'91, '90,

Renault Topgarantie één jaar

Speciale aantrekkelijke

aanbieding van enkele nieuwe
Renault's 19 TR Europa 1

Renault 11 diesel blauw met.,

'84, zeer zuinig, ƒ 4000 slechts

Tel. 02995-5378.

Renault 11 GTX, 1.7 L, okt. '84,

apk apr. '93, 5 drs, trekhaak,

Grijs ƒ5900. Tel. 02507-17485.

Renault 5 Alpine, i.pr.st., b.j.

'80, nwe APK, sportvlg., super
snel ƒ 2950.-. Tel.: 02990-37825.

Renault 9 GTL, b.j. '84, zilver

met. spoiler, i.z.g.st. ƒ3750.-

Expocar Trading 020-6153933.

Tk. Peugeot 205, 1,1, junior

2/'87. ƒ 7.950,-. APK '93. In perf.

staat. 020-6968216.

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR

onderh., rep., apk

Royal Class Saab's

v.a. ƒ20.500,-!!

Hoofddorp, 02503-14097

Dezebon brengtdeloop inuw "showrootfi".

Of u nu zelf een showroom heefc of uw auto blinkend voor de deïir zet, met een advertentie' ja
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale *

autombriek van -Het Parool en aüe nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia in het gebied

Groot-Amsterdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage van ' ex -750.000 exemplaren
van AVëesp tot Zandvoort.

,

*

%
:

'
* \ ,

*

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schrijf hier in bloUctter*,

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 lettei. Minstens

3 regels beschnju'ii.

Aan de hand \.m de daar-

naast geplaatste tane\en

kunt u ?c\l uitrekenen

wat uw advertentie kost.

n.



Australische

Witte wijn is

[zeer goed'
f|"N HETJULI-nummervan deCon-
i sumentengids wordt een verslag

IJL gepubliceerd van een onderzoek
niiuir de kwaliteit van 45 droge witte

'fijnen uit het oogstjaar 1990. Twee
Uustralische witte wijnen kregen zo-

fwel voor de smaak als het totaaloor-

Vlfcl het predikaat 'zeer goed'; geen
jvaii de andere wijnen behaalde dit

'resultaat. Uit het onderzoek blijkt

'dat een aantal droge witte wijnen
Smeer sulfiet bevat van de Warenwet
itocstaat.

door Gerrit Jan Bel

i De stof sulfiet wordt door wijnboe-
jren gebruikt om de rijping te bevor-
'dcren en bederf tegen te gaan. De
jWarenwet schrijft voor dat een liter

droge witte wijn niet meer dan 210
(milligram sulfiet mag bevatten. Ze-

jvcn onderzochte merken (Les Ma-
jitres Goustiers, Bon Litre, BB's Ba-
'laton (Chardonnay), Lestissac, Ca-
jveau Blanc de Blancs (Verbunt), Les
Celliers Du Monde (Chardonnay) en
Sylvestre Riesling) overschrijden
deze grenswaarde.
De onderzochte wijnen zijn zowel

uit Europa als Zuid-Amerika en Au-
stralië afkomstig. De Australische
jwijnen staken, blijkens de test, bo-

ivcn de rest uit. Het gaat hier om de
jdoor de Hema verkochte Beresford
Chardonnay en de door slijterijen te

koop aangeboden Arunda Chardon-
nay die per 0,75 liter respectievelijk

ƒ 9,75 en ƒ 9,- kosten. Veertien ande-
re wijnen kregen het totaaloordeel
'goed'. De overige wijnen waren re-

delijk of matig. Deze laatste beoor-
deling gold, vanwege milieu-aspec-

ten, ook voor wijnen die een loden
capsule hadden. Eén wijn (de Roe-
meense Sylvestre Riesling) werd als

slecht beoordeeld.

Afdrukkwaliteit foto's

De afdrukkwaliteit van grote cen-
trales is over het algemeen constan-
ter dan die van zaken met een één-
uurservice, zo luidt de conclusie van
de Consumentenbond na een verge-
lijkend onderzoek van het afdruk-
ken van foto's door een afdrukcen-
trale, één-uurservices en postorder-
bedrijven (Consumentengids, juli).

De goedkoopste goede foto's ont-

vangt u bij een winkel of fotograaf
die het rolletje door de centrale van
Cewe laat afdrukken. Als u van elke
foto twee afdrukken wilt hebben, is

postorderbedrijf Colorado een goe-
de keus.

Cassettebandjes
Vraag in een audiowinkel om een

cassettebandje en u krijgt al snel de
keuze uit twintig soorten. Na een
test (Consumentengids juli) is de
Consumentenbond er van overtuigd
dat u in zo'n geval gerust de goed-
koopste kan nemen, want voor een
lage prijs heeft u al gauw een goede
kwaliteit. C90-bandjes zijn vaak te-

gen lage prijzen te koop in verpak-
kingen van twee of meer. Dat kan de
helft in prijs schelen.

Bij stereo en hifi geven IEC II-

bandjes ('chroom') het beste resul-
taat. Beste koop (goede kwaliteit
voor een redelijke prijs) zijn de
Maxell XL II en de (slecht verkrijg-
bare) TDK SF.

Tweedeurskoelkasten
Al meer dan dertig jaar worden er

tweedeurskoelkasten gemaakt,
maar goede tweedeursapparaten
zijn een zeldzaamheid. Hoe dat
komt en welk merk u wèl moet heb-
ben staat in de Consumentengids
van juli. Beste koop bleek de Philips
Whirlpool ARG 639 (ƒ800) te zijn.

Car-stereo
Audio & Video Totaal (juni/juli)

besteedt extra aandacht aan het on-
derwep car-stereo. Daarbij werden
getest de Kenwood KRC-953R (met
verwisselbaar front, RDS en cd-wis-
selaarsturing), de Blaupunkt San
Francisco ACD 01, de Sony ES-serie,
de Philips DC 964R en de Pioneer
KEX-M900RDS. Wie toch naar een
goede autoradio uitkijkt, kan ook bij

het juli-nummer van Luister terecht
waarin de Philips DC720, de Grun-
digWKC 3880 RDS en de Blaupunkt
RCM 40 Heidelberg worden beke-
ken.

Tenten
Wie nog een tent voor de vakantie

zoekt, vindt misschien nog iets van
zijn gading in de Kampeer en Cara-
van Kampioen van juli. Daarin wor-
den de Gerjak Amazone ('een cara-
vanvoortent met opvallende de-
tails'), de Kompas Trail II ('een
sportieve combinatietent met tallo-
ze gebruiksmogelijkheden') en de
Mehler Rio 3 ('royale vakantie- en
seizoenbungalow die tegen een
stootje kan') getest.

Auto's
Ze bieden plaats aan vijf inzitten-

den, beschikken over vierwielaan-
drijving en een dieselmotor en heb-
ben een laadbak die groter is dan die
van de grootste stationwagen: pick-
ips. Drie van deze alleskunners - de
Mitsubishi L200 2.54WD, de Toyota
Hi-Lux 2.4D4WDSR5 en de Opel
Campo DLX2.54WD - werden dcor
Autovisie (nr. 14) stevig aan de tand
gevoeld.

!

COMPUTERS - Dwergen in verge-
lijking tot de apparatuur die ge-
woonlijk op de bureaus staat, maar
wel steeds populairder: de palm-
tops. Ze zijn klein van afmetingen,
wegen hooguit een kilo en kunnen
°P alle mogelijke locaties worden in-

gezet. Personal Computer Magazine
testte de Sharp PC-3000, Tidalwave
PS-1000, Olivetti Quaderno en Ad-
vance Compagnon.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Met kano door smalle kreken toeren
OM KANO TE varen hoef je

niet een avonturier te
zijn die zich roekeloos in

wildwater durft te storten.
Nederland beschikt over

voldoende water voor mensen
die het wat rustiger aan willen
doen. Zelfs de dichtbevolkte
Randstand kent waterrijke

gebieden die met een kleine en
wendbare kano zeer goed te

bevaren zijn.

door Joris Spucscns

Beginners kunnen zonder angst
een kano huren. Voor een nat pak
hoeven ze slechts te vrezen als ze
hele vreemde capriolen uithalen.
Kanoverhuurbedrijven zorgen er
namelijk altijd voor dat ze zeer sta-

biele boten in de stallingen hebben.
Wie een keertje geprobeerd heeft
om zonder ervaring in een wed-
strijdkano te stappen, heeft aan den
lijve kunnen ervaren dat die boten
heel wat labieler zijn, maar daar-
door ook sneller over het water
scheren.
Het is verstandig eerst enkele ma-

len kano's te huren, om uit te zoeken
welke het beste bevalt, voordatje tot

aanschaf overgaat. Het maakt bij-

voorbeeld groot verschil of je in een
kajak of in een Canadees vaart.

Eskimo's
De kajak dankt zijn bekendheid

aan de Eskimo's, die met deze dich-

te bootjes zelfs in staat zijn om on-

der water te verdwijnen en met be-
hulp van de peddel zonder manke-
ren weer overeind te komen. Deze
Eskimorol is voor een beginner niet

weggelegd, maar kan in de labiele

wedstrijdkayak zeer handig zijn.

De Canadese kano ligt stabieler.

De Eskimorol is onmogelijk in deze
boten die afkomstig zijn van de Indi-
anen in Groenland en Amerika. Ca-
nadese kano's zijn open en ruim en
daardoor de ideale gezinsboot. Er
kan veel bagage in gestouwd wor-
den, zodat ze uitermate geschikt zijn

voor lange trek- en kampeertochten.
Een kano is, in vergelijking met

een motorjacht, erg goedkoop. De
nieuwprijs van een kajak ligt tussen
de achthonderd en vijftienhonderd
gulden. 'Canadezen' zijn meestal
wat duurder. Daarbij komen nog de
kosten voor peddels, zwemvesten,
waterdichte zakken of tonnen en
eventueel een spatzeil.

Vervoeren
Kano's zijn met een auto gemak-

kelijk te vervoeren. De zwaardere
Canadese kano's til je met z'n twee-
ën eenvoudig op een op de auto ge-

monteerde allesdrager. De kajak is

nog veel simpeler te hanteren en kan
bij doodlopende stukken water zelfs

over enkele honderden meters op de
schouder gedragen worden.
Terwijl veel plezierjachten moede-

loos heen en weer tuffen op de Vin-
keveense Plassen, kunnen kanoërs
dankzij hun draagbare boot de
mooiste stukken natuur ontdekken
met een snelheid die in deze omge-
ving aan een race-auto doet denken.

Tuinieren achter de computer

SPECIFIEKE SOFT-
WARE VOOR de tuinier
heeft inmiddels de PC-

markt breikt en sommige
pakketten mogen tot het se-

rieuze instrumentarium van
de tuinier gerekend worden.

door Bram Wolthoorn

Met het programma Tuin 2+
heeft Jos Levelt Tuinarchitectuur
z'n hunprogramma zodanig uitge-

breid en verbeterd dat men de be-
schikking heeft over de willekeu-
rig te rangschikken gegevens van
bijna dertienhonderd buitenplan-
ten. Een overzicht van ziekten en
plagen, een tuinkalender en gege-
vens over het onderhoud van de'

tuin staan de PC-bezitter die z'n

computer ook bij het tuinieren
toepast, ter beschikking.
Het belangrijkste onderdeel van

het programma blijft de botani-

sche databank. Een sterk punt zijn

ook de 'grote selectiemogelijkhe-
den, die door middel van het zoek-
menu op deze gegevensbank kun-
nen worden losgelaten. De tuinier
kan nu heel gemakkelijk lijstjes

samenstellen van planten, die on-
der andere op kleur, grondsoort,

standplaats en toepassing verko-
zen zijn. Het zelf aanvullen van
gegevens is ook mogelijk. Een
handig hulpmiddel voor hen die
met de computerselecties als uit-

gangspunt hun plantenborders
willen samenstellen.
Tuin 2+ Is geschikt voor PC's met een

harde schijf. Het kost ƒ 199,50 (Incl. btw)
en Is verkrijgbaar bij: Jos Levelt Tuinar-
chitectuur, Oostmoor 39, 2151 VC Nieuw-
Vennep; telefonisch bestellen kan ook:
02526-89243.

PC als tekentafel
Een aanvulling op de botani-

sche databank Tuin 2+ is het tuin-

ontwerpprogrammavan Autodesk
in Breda. Met behulp van dit pro-
gramma kan een complete tuin
met gazon, borders en bomen op
het beeldscherm worden inge-
richt. Voor de tuinier belangrijke
gegevens als overheersende wind-
richting, ligging ten opzichte van
de zon en dergelijke, kunnen wor-
den ingegeven.
Het programma is vervaardigd

door de makers van Autocad, het
professionele technische teken-
en ontwerpprogramma.
Het programma komt deze zomer op de

markt, gaat rond deƒ 125,- (Inclusief btw)
kosten en zal verkrijgbaar zijn bij de gro-
tere doe-het-zelf-zaken.

Wie in de buurt van het Amster-
damse Bos woont, kan in het Bos
terecht om een kano te huren bij de
Grote Speelweide. Er ligt echter
meer kanowater in de regio. In to-

taal is er bijna achthonderd kilome-
ter bevaarbaar water in de provincie
Noord-Holland. De Nederlandse
Kano Bond is bezig alle geschikte
'vaarwaterpunten' in Nederland te

inventariseren. De provincie Noord-
Holland is inmiddels volledig in

kaart gebracht.

Deze provincie heeft dan ook als

eerste een kanotoerkaart uitgegeven,
die uit drie delen bestaat: Noord
(Den Helder tot Alkmaar), Midden
(Alkmaar tot Noordzeekanaal) en
Zuid (de rest). De kaarten zijn te

koop bij de Noordhollandse ANWB-
en VVV-kantoren en de gespeciali-
seerde sportboekhandel voor ruim
twaalf gulden per deel.

Beschermd
Het voordeel van kanoën is dat je

sommige beschermde natuurgebie-
den alleen op deze manier mag be-

zoeken. Voor andere watersporters,
met name de gemotoriseerden on-
der hen, zijn deze gebieden taboe. Zo
kan een kanoer alleen, of met een
groep, het Jisper Veld verkennen.
Dit is een streek rondom de plaatsen
Wormer en Jisp. Ook de Eilands
Polder, in de omgeving van Graft/De
Rijp, vind ik een prachtig gebied
waar alleen kanoërs welkom zijn. De
tientallen sloten en kreken liggen

erg beschut, zodat je weinig last hebt
van de wind en des te meer kan ge-

nieten van de omgeving.
Even ten noorden van Amsterdam

ligt het Waterland. Hier zie je vanuit
de kano niet alleen weilanden, riet-

kragen, watervogels en typisch

• Peddelen door vaarten en kreken tussen weilanden, rietkragen en
bosschages Archieflolo Weekmedia Bram a<- --. =r-j«r

Noordhollandse boerderijen, maar
ook tref je er restaurants en pick-
nickplaatsen aan; ideaal voor tus-

senstops.
Ten zuiden van Amsterdam liggen

de Ankeveense en Kortenhoefse
plassen, die vrij weinig bevaren wor-
den en daardoor extra aantrekkelijk

zijn voor mensen die rust zoeken
Motorvaart is er niet toegestaan.
Meer informatie over kanovaren is te krij-

gen bij de Nederlands Kano Bond, Stadsring
51, Amersfoort, tel. 033-0223-11 (negen tot \ ier

uur) en bij de plaatselijke ANWB- of VVV-
kantoren. I)c ANWB heeft voor leden het
gratis boekje 'Kanovaren in Nederland' uit-

gegeven waarin alle noodzakelijke informa-
tie per provincie te vinden is.

IEDER JAAR WEER loopt
voor 45 duizend kinderen
een bezoekje aan een speel-

tuin vervelend af. Ze vallen,
botsen, of er gebeurt iets an-
ders waardoor de dokter er aan
te pas moet komen. Vijftien-
duizend pechvogeltjes ontko-
men zelfs niet aan een zieken-
huisbezoek. Een waarschu-
wend woord van de Stichting
Consument en Veiligheid.

Niet alleen in speeltuinen, ook op
veel andere plaatsen waar kinderen
ravotten, is het lang niet altijd veilig.

Eén op de twee ongevallen gebeurt
op of bij een toestel. Vooral de klim-
rekken, schommels en glijbanen
zijn berucht. Maar ook de luchtkus-
sens, kabelbanen, draaimolens en
wippen mogen er zijn.

Spelen betekent vriendjes maken,
nieuwe dingen ontdekken, leven in

een fantasiewereld, naar hartelust
ravotten, zonder dat er gevaar
dreigt. Kinderen hebben daarom
recht op veilige speelgelegenheden.
Op de eerste plaats ligt er een taak
voor de gemeente en de beheerders
van de speeltuin.
Maar helaas: het is onmogelijk op

ieder speelveldje en bij ieder pleintje

met een zandbak een echte toezicht-

houder aan te stellen. Een kinder-

Zwaaien, zwieren en vallen

Fietsen door 'Tuin van Overijssel'

VOOR VELEN STAAT de
vakantie voor de deur. Op
de valreep nog enkele zo-

mertips, ver weg en dichtbij.
Met het duizend-fietsenplan
door Overijssel trekken, varen
over binnenwateren in Enge-
land en Frankrijk, of een be-
zoek brengen aan het Euro-
pees Kaasfeest in België - keus
genoeg.

straatbeeld bepalen. Kuren heeft in
deze dagen meer te maken met
mooi, jong en gezond blijven. Accent
Reizen (tel. 020-6224343) brengt in de
gids 'Vitaal en Gezond' een groot
kuuraanbod in o.a. Duitsland, Oos-
tenrijk, Spanje, Frankrijk, Honga-
rije en andere landen. Wie de bro-
chure bekijkt, wil onmiddellijk af-

reizen naar de modderbaden en zwa-
velbronnen.
FOLKLORE Op 23 en 30 juli en

door Leni Paul
«O r v *****:

-MffV '" , 'i -ï

WEST-OVERIJSSEL. Deel uit-

makend van de 'Tuin van Overijssel'

is West-Overijssel een zeer fleurig
stukje Oost-Nederland. Schitteren-
de fietspaden, romantische water-
wegen, bijzondere musea en oude
stadjes, waaronder het bloemrijke
Blokzijl dat vorig jaar werd be-
kroond als fleurige Europese ge-

meente. Bovendien vindt men hier
Kaatje bij de Sluis, een begrip voor
wie van lekker eten houdt. Volgend
jaar start in deze streek het duizend
fietsenplan, waarbij men op de
(huur) fiets stapt waar men wil en
die ook weer achterlaat waar het zo
uitkomt. Kortom, een heerlijk stuk
Nederland, niet ver van de Rand-
stad. Meer informatie Regio IJssel-

Vecht, tel. 038-219822.
KUREN. Kuuroorden zijn al lang

niet meer de wat stoffige plekken
waar schuifelende bejaarden met be-
kertjes bronwater in de hand het

• Leuke binnenvaartschepen om-
gebouwd tot mini-hotels

op 6, 13 en 20 augustus worden in

Enkhuizen weer de Zuiderzeedagen
gehouden. Folkloristische dans-
groepen uit plaatsen rondom de
voormalige Zuiderzee dansen door
de binnenstad en verder zijn er

draaiorgel-, schilders- en antiekda-
gen. Inf. tel. 02280-13164.

KAAS. 15 en 16 augustus wordt in

de historische Priorij van Corsen-
donk in het Belgische Oud-Turn-
hout het eerste Europese Kaasfeest
gehouden. Landen en streken uit

(ADVERTENTIE)

Baxter is géén butler...
De kritische en goed geïnfor-

meerde relaties van

Van Reeuwijk weten wel beter.

Toch is de Baxter er voor uw
gemak. Pure degelijkheid op
een presenteerblaadje. Wie
Baxter kiest, kiest kwaliteit.

Informeert u maar eens bij

Van Reeuwijk, ze weten er

alles van.

Sniep 7, Tel.: 020-6994111,
Meubelboulevard Diemen. In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

heel Europa stellen hun beste kazen
tentoon en er is voor de bezoekers
op de kaasmarkt een reusachtig Eu-
ropees kaasbuffet. Inf. Belgisch Ver-
keersbureau, tel. 020-6245953 of

rechtstreeks de Priorij tel.

09 32 14427771.
TUNESIË. Tunesië trok tijdens

de Golfoorlog minder bezoekers,
maar het land kruipt toeristisch
langzamerhand weer uit het dal.

Naast de kuststreken komt er steeds
meer belangstelling voor de groene
en bergachtige streek Montazah Ta-
barka met naast strand en sportmo-
gelijkheden een rijke cultuur. Deze
zomer ook vele festivals zoals in El
Djem tot eind augustus de klassieke
concerten en folklore en theater in

onder meer Sousse, Hammamet,
Monastir. Inf. over dit veelzijdig va-

kantieland Tunesisch Verkeersbu-
reau, tel. 020-6224971.
WATER. Ontbijten in je eigen

kombuis, dobberend langs romanti-
sche rivieren en dineren met uit-

zicht op woeste meren, Incento (tel.

02159-48586), de vertegenwoordiger
van Europe Waterways, regelt aller-

lei cruises op rivieren en kanalen in

Frankrijk, Engeland en Schotland.
Leuke binnenvaartschepen, omge-
bouwd tot mini-hotels en geschikt
voor kleine gezelschappen. De be-

manning zorgt voor een zorgeloos
verblijf en wie de plaatjes bekijkt,

krijgt bij voorbaat al een Onassis-
gevoel.
GOEDKOOP. Gezinnen met kin-

deren die tussen nu en 31 augustus
dit jaar in Helsinki zijn, boffen.

Want voor de onwaarschijnlijk lage

prijs van ƒ 87,- kan in een 2-3 per-

soonskamer worden overnacht in

Eurohostel aan de Linnankatu 9,

midden in de stad. Inbegrepen bij

het bedrag is een ochtendsauna. Inf.

Fins Verkeersbureau, tel. 020-

6719876.
VEERTIG. Hotelier Peter Rudd

in het Engelse Norwich wordt 16 juli

veertigjaar en wie bij hem logeert en
ook van mening is dat het echte le-

ven pas bij veertig begint, boft. De
jarige uitbater verzint voor zijn gas-

ten dit jaar veel leuke dingen zoals
een bezoek aan een bierproeverij,

wedstrijden „wie is de best gecon-
serveerde veertiger", enz. Inf. tel.

09 44 603 787260.
KLOK. Wie alles wil weten over

klokken en hoe ze worden gemaakt,
moet eens de Duitse Klokkenstraat
gaan rijden. Het 320 kilometer lange
traject voert door het Zwarte Woud
via Villingen over Titisee naar Rott-

weil en men vindt er klokkenmusea,
's werelds grootste koekoeksklok
en nog veel meer interessants op
klokkengebied. Inf. Duits Verkeers-
bureau, tel. 020-6978066.

Illustratie Ton Kooreman in brochure Speeltuinen

vriend die oplet of er geen al te ge-

vaarlijke stunts worden uitgehaald
en die mankementen direct ver-
helpt. Dat betekent overigens niet
dat ouders lijdzaam toe moeten kij-

ken en wachten op de kwaaie dag dat
hun kind verwond thuiskomt. Op
een simpele manier kunnen name-
lijk veel ongelukken voorkomen
worden.

Peuters
Vooral bij de kleintjes is toezicht

belangrijk. Ze gaan zó op in het bak-
ken van hun zandtaartjes, dat ze na-
derend gevaar (bij voorbeeld ravot-
tende kinderen) niet opmerken.
Daarom kunt u met peuters en kleu-
ters het beste naar een plekje van de
speeltuin gaan dat speciaal voor hen
is afgeschermd. Meestal zijn daar
ouders aanwezig. En moet u even
weg, vraag dan een ander om een
oogje in het zeil te houden. Zoiets
doet u voor een ander toch ook?

Speeltoestellen hebben het zwaar
verduren. Geen wonder dat er bin-

nen de kortste keren gebroken plan-
ken, uitgesleten bodems en uitste-

kende spijkers op een speelplaats te

vinden zijn. Een schommel die op

z'n fundamenten staat te wiebelen,
is ook geen uitzondering. Voor al dit

soort reparaties is een vakman no-

dig. Geef gebreken meteen door aan
de beheerder. Daar zijn kinderen
meer mee gebaat dan met ouders die
zich alleen maar lopen te ergeren
over dit soort toestanden. De ge-

meente, het buurthuis of het wijk-

centrum wijst u de weg.

Bende
Het is jammer, maar op veel speel-

plaatsen slingeren dingen rond die

kleintjes beter niet in hun handen
kunnen krijgen. Plastic zakken, lege

blikjes, glas en soms zelfs injectie-

spuiten. Ook hier geldt: snelheid is

geboden. U kunt niet wachten tot de
vuilnisman is geweest. Kinderen
doen dat ook niet. Spreek de beheer-
der er gerust op aan. Meer prullen-
bakken en regelmatiger schoonhou-
den zijn vaak de oplossing.
Meestal vinden ouders een gewil-

lig oor voor hun klachten. Daar-
naast kunt u de eerste stap zelf zet-

ten door gevaarlijke rommel op de
speelplaats meteen weg te halen.

Vele handen maken licht werk.

Kortom: let vanaf vandaag zélf op
of de plek waar uw kind speelt eigen-

lijk wel veilig is. Neem het heft in

eigen hand. Maak afspraken met an-

dere ouders en stap met uw klach-
ten en goede ideeën naar diegenen
die verantwoordelijk zijn voor goede
speelgelegenheden. De veiligheid

van uw kind staat immers op het
spel.

Een handige folder die u bij deze 'privc-

velligheidstest van speeltuinen' kunt gebrui-
ken, is de Kijk op Veilig-folder 'Speeltuinen'
(AK33). Deze gratis folder kunt u aanvragen,
door een briefje (postzegel is niet nodig) te

sturen aan: Stichting Consument en Veilig-

heid. Antwoordnummer 17035. 1000 SL AM-
STERDAM. Ook kunt u gratis bellen met de
Advies- en Klachtenlijn van Stichting Consu-
ment en Veiligheid: 06 - 022 022 0.

Kruiswoordpuzzel
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3 SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-
diening. Adviesprijs'2550.-

W1799.-
U JVC 63 CM STUNTW STEREO TELETEKST

1
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1449."
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

y JVC55CMKLEURENTV

U AFSTANDBEDIENING

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

SONY CAMCORDER
F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd. '2550.

^1799.-
SONY CAMCORDER
F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,

autofocus. Adviesprijs. '2220.'

^1499.-
PHILIPS CAMCORDER
VKR6843 (=Panasonic MC20):
VHS-C inkl. accessoires. '2095.-

ft^ 1249

ZANUSS1 125 LITER DIEPVRIESKAST
Tafelmodel diepvrieskast, 125 Liter inhoud, regelbare thermostaat,

kontrolelampjes, 4 vakken, links- en rechtsdraaiende deur en zeer

laag stroomverbruik.

Adviesprijs "949.-

PHILIPS MIDI-CD SET + SUBWOOFERSYSTEEM
Unieke vormgeving! Versterker 2x30 + 1x20 Watt, 4-bands
equalizer; digitale tuner: 30 voorkeuze-zenders; dubbel-
casseftedeck, Dolby-B; 2-weg luidsprekers met aparte 'Baritone'

Basbox voor sublieme weergave van de lage tonen. Infrarood

afstandbediening. Adviesprijs *1365.-

TOPMERKCAMCORDER
E10;8mm systeem, 4 lux, 6x

zoom, HiFi stereo. '2799.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv.*2075.-

1395.
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

^1245.-
63 CM TELETEKST

"3 Nederlandse Philips garantie.

^1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKSTm 1145.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

mms.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

^1599
MCORDER
3rkornpakt!*2C

1499.-

JVC CAMCORDER
VHS, Super kornpakt! "2099.-

PHILIPSHmVIDEO
VR502; VHS 'High Quality'

8 timers, Hi-Fi stereo. *
1 599.m 949,

JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.

1149.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-m 1149
PANASONIC HI-FI

F65;4koppen, VHS-HQ. *1 894.-

885.-
PHIUPS14GR1021
37CM PORTABLE KTV

485.
37 CM KLEUREN-TV

365.

!*3

!UJ

V^roleaHikeiei
.

GARANTIE;;
'Wie beeldbuis ineu

\:;?"°v;vraag>rom!.;

AR STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviesprijs'2275.-

^1498.-
y BLAUPUNKT 70 CM
W STEREO TELETEKST

IM1398.-
BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

11178.
GRUNDIG 63 CM TXT

mms.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 51 CM TXT

ARISTONA 51 CM

51 CM TELETEKST
"

7
GRUNDIG P37-440

498.-3E

1299.-
SONY VHS-HIFI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,
8uur,jog-shuttle,adv. "1990.-

van Ne -=§SSg=ÖW60»"*

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W75.0; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs '2199.

m\tM*
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs* 1 878.m 1295.-
WAS/DROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine

1395.
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van

deze AEG/BCC stuntaanbie-

ding? Adviesprijs. "1549

33 1195.-
PHILIPS 800 TOERENM 855.-
BAUKNECHT WA6500

351795.-

^1279.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

1

gebouwdeTELETEKST. "1 549.-

799.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. '1 295m 699.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. -825.-

569.-
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ; HQ, afstbed. Adv.*1 095.-

569,
JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! '1099.-

m\tMc/
STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbedieningm 449.-

SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCD-
afstandbediening. Adv. *1 220.-

799.
SONY VHS-KQ VIDEO
V21 0; afstandbediend. •1110.-

679.-
HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ, 3 koppen. '1 299.-m 769.-
HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. '999.-

OötJ.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed.+leespen. '1445.-

799.-
PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ, 3 koppen. '11 57.- 1m 779.-
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
Intelligent VHS-HQ, perfekt

beeld, afst.bed. Adv. '988.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO

569.-

PHSLiPS WINKEL
SV3ATCHLINE KLEUREN-TV
70CM
Type 28PV

55 CM
Type 21 SL

Öu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30, - per maand. Winkelcentrum Schalkwijk
waanvraag-folder ligt klaar in onze winkels. Rivièradreef 37 :-. :.•.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs'1 299.

949.-
1000 TOEREN LUXE*

1 Nederlands topmerk. *1 1 99.-W 899.-
HOLL. 1000 TOERENm 799.-
ZANUSSI WASAUTOM.MM 699.-
STUNT ! 550 TOERENm 599.-
INDESIT PROMOTIE

5]'T_ype_2596; Adv.*799.-

499.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
KADER _____
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

jstuurd, eco-knop. '1495

899.
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.'1375.-

999.-
|, 1000 TOEREN RVS BL

Ui 1099.-

isggj^fsav

KOEL/VRIES
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter 2

deurs koel/vries kombinatie
Koelruimte op "ooghoogte"
Adviesprijs*979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

m 729.-
HILIPS / WHIRLPOOLm 879.-

MIELE KOEL/VRIES

1069.
BAUKNECHT K/V

869.

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs "848

475.
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURSm 595.
PHILIPS /WHIRLPOOL

645.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs" 1 1 99.-

mttMcs
SIEMENS KS2648m 895.

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.m 209.-
SAMSUNG RE570

229.-
20 LITER 700WATTm 279
MOULINEX FM1115

299.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. V69.-

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

449.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs*899.'

vm 479.-
1000WATT DIGITAAL

529.-

f

KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grillm 599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau.

799.-
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 Liter inhoud, 800 Watt
vermogen en digitale tijdklok

899.-

VINDESIT
FORNUIS

.

Type KN5402WÖ; Adv. "849.-

S. \eoeec

v. 53

548.-
ETNA FORNUIS 14.00

598.-
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404: Gas-elektro. "1 049.-

698.-
ETNA GAS-ELEKTRO
1650 Jasmijn. Adv. "1405.-

898.

i

i

n

t\

130 LTR. KOELKA:
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie

265.-
160 LTR. KOELKAST
1 60 liter, 2-sterren vriesvak.

365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel
krasvast bovenblad, vriesvakm 395.-
ZANUSS1 140 LITERm 455.-

ZANUSSI WASDROG
J

TypeTD50;Adviesprijs"649.-

\W 349.-
(LUXE REVERSEREND

499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

rv.a.D«J«l.-
; PHILIPS /WHIRLPOOL

\m 699.-
ICONDENSDROGER

899.-
SJEMENS CONDENS

iSër 1299.-
/IIELE DROGER

êm 1199.-
MERKCENTRIFUGE

169.-

BOSCH KTF1540Jm 555.-
PHILIPS 160 LITERm 525.-
BAUKNECHT 160 LITER
Adviesprijs. "869.m 645.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. "595.

368.-
NDESIT 120 LITER

448.-
HILIPS VRIESKAST

Type AFB095; Adv.*665.-

498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311 ; Adv. "848.-

648.-
STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

PELGRIM SUPERLUXE *

GAS-ELEKTRO FORNUIS ti

41 0IV; Gas-elektro fornuis. In- *
kl. grill, draaispit en mixed v
grill-set . Adviesprijs'1 425.- fnm 998,
ATAG ELEKTRISCH &_
FE025A/EFF225/234. H
Adviesp rijs. "1445.- n

f1098.-

^

ATAG INFRA TURBO J
KFF452; Luxe gas-elektro^
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis fi
kookboe k. Adviesprijs* 1 735

(Ü1398.-H
ti

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-m 198.-
ATAG KOOKPLAAT Bfl

GKF 334; 4 pits. Adv. "445.- »

348.-
ft

PELGRIM WASEMKAP ®
WA15; Adviesprijs"245.- 'm 108.-»
ATAG WASEMKAP fi

OWA425AN; 3 standen "380.- $

168.- 3

ft

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Advies-
prijs*1099.

*

m 699.-
BAUKNECHT VW3PR

799.-
BOSCH VW PS2100 m

849.
MIELE VW G521

^1449.-

' ti

-l
SS

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD gg§__3_.-:'
HAARLEM .;?_ . ...

I BEVERWIJK _. .: .
.; I AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEIM HAAG ZOETERWOUDE I «Adviesprijs slechts referentie BadhoeSedorp' vrijdag f.üÜ^^o^Tu'r

Winkelcentrum Schalkwijk I Winkelcentrum De Beverhof I BADHOEVEDORP I LEIDSCHEIMDAM I zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
Rivièradreef 37 | Beverhof 16 (alleen witgoed) I HILVERSUM I MAARSEIMBROEK I importeur of fabrikant overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Het is alleen maar een stuk erger gewor
Wolkbreuk teistert Zandvoort

\ ZANDVOORT - De watero-
i erlast in het dorp bij hevige
tortbuien lijkt op sommige
iunten steeds meer toe te ne-

I tien. Dat is de mening van een

I

antal bewoners van het dorps-
centrum. „Maanden heeft onze
traat opengelegen voor een

I lieuwe rioleringsbuis, maar
lat heeft helemaal niets gehol-
ien," aldus een bewoner van
[e Van Ostadestraat. „Het is

Heen maar een stuk erger ge-

v-orden". Ook in andere stra-

en heerst die mening.

Volgens bewoners van onder an-

lere de Oosterstraat, de Van Ostade-
;traat en de Jan Steenstraat stond
iet water afgelopen zondag een stuk
ïoger dan vorige jaren. „Minstens
en decimeter hoger", aldus een van
ïen. Menigeen blijkt verrast, omdat
uist in deze straten afgelopen tijd

lieuwe, grotere rioleringsbuizen
ijn gelegd. Elders blijkt de toestand
reinig veranderd te zijn sinds deze
naatregelen. De Schoolstraat en het
choolplein staan opnieuw blank, al

ilijft het water bij de meeste woon-
ïuizen net onder de drempel.
Broodje Burger ligt lager, daar
vordt krampachtig geprobeerd het
vater met een houten schot buiten
Ie deur te houden.
De meeste bewoners in deze straat
lebben inmiddels wel een hulpmid-
!el 'ontwikkeld' waarmee het voor-
uintje met enig succes kan worden
fgezet. „Maar als het straks weer

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS Zandvo

IMieuw
Los nummer ƒ 1,75 52e jaargang nummer 29 ifoeek 4^eó\a Editie 22 Oplage: 5.150

loor Joan Kurpershoek

Echte 'liftboy'

voorEMM flat

ZANDVOORT - De on-
langs gerenoveerde EMM
flat aan de Lorentzstraat
krijgt een echte 'liftboy'.

Deze is nodig om een tijde-

lijke lift te bedienen, die
aan de buitenkant van de
flat wordt bevestigd. Daar-
mee wil de woningbouw-
vereniging de bewoners
'uit de brand' helpen, zo-
lang de normale lift buiten
bedrijf is.

De vaste lift raakte enige we-
ken geleden, kort na de voetbal-
wedstrijd Nederland-Duitsland,
doorbrand in de liftschacht bui-
ten bedrijf. Vermoed wordt dat
het vuur is aangestoken, maar
er zijn (nog) geen daders be-
kend. De schade was aanzien-
lijk: de hele electrische installa-

tie van de lift moet vervangen
worden, wat zo'n 120 duizend
gulden gaat kosten. De werk-
zaamheden gaan waarschijnlijk
een maand of drie duren.
Dat zou betekenen dat de be-

woners al die tijd zonder lift

zouden zitten. „Het EMM-be-
stuur wil daarom de bewoners
tegemoet komen", zegt Peter
Kramer, hoofd technische
dienst. „Ook al hebben we tot
nu toe nauwelijks gehoord dat
mensen er problemen mee heb-
ben. Al zou het maar om de helft
van de bewoners gaan, dan nog
zouden we de lift hebben laten
aanbrengen. Je zult maar dage-
lijks met je boodschappen naar
zes hoog moeten klimmen! En
bovendien kunnen zich calami-
teiten voordoen, bijvoorbeeld
bij ziekte, waarbij je een lift

hard nodig hebt." De kosten van
het project bedragen ongeveer
60 duizend gulden.

Hoogtevrees
De firma Hek Nederland uit

Middelbeers bevestigt deze
week een noodlift aan de buiten-
kant van de flat. Voor mensen
met hoogtevrees hoeft dat geen
bezwaar te zijn, vermoedt Kra-
mer. „Het is een gesloten lift,

met een dichte kooi, zoals die
wel vaker worden gebruikt bij

grote bouwwerken." De lift kan
waarschijnlijk maandag in ge-
bruik worden genomen en
wordt bediend door een echte
'liftboy' die via een uitzendbu-
reau wordt ingehuurd. Deze
zorgt op 'spits-uren' voor de be-
diening.

Waterstanden 1
Datum HW LW HW LW
1 6jul 05.25 01.05 17.51 13.45
^jul 05.58 01.40 18.26 14.14
1 8jul 06.35 02.10 18.59 14.34

3,

9 jul 07.16 02.39 19.36 15.05
20 jul 07.41 02.39 20.05 15.35
=1 jul 08.16 03.55 20.36 16.15
22 jul 08.49 04.45 21.15 16.44
23 jul 09.33 05.26 22.10 17.40
24 jul 10.50 06.15 23.26 18.34

^aanstand:
=K woensd. 22 juli 22.15 u.

°oodtij 24 juli 23.26 u. NAP+65cm

door de wc omhoog komt, helpt ook
dat niet", aldus een van hen. Die
boodschap zal ongetwijfeld ook bur-
gemeester Van der Heijden te horen
hebben gekregen, toen hij samen
met de brandweercommandant
poolshoogte kwam nemen. De aan-
blik van de wateroverlast stemde
hem triest, zo liet hij later weten.
Een aantal bewoners van de Wil-

lemstraat, Kanaalweg en Koning-
straat is er slechter aan toe, omdat
de huisjes vrij laag liggen. Met man
en macht wordt de zandbak om de
hoek geplunderd om zandzakken te

vullen. Op veel plaatsen is het te

laat, het water heeft de hele vloer al

bedekt. Als het een uur later zakt,

komen de emmers te voorschijn.
„Dit is al de zoveelste keer", zegt de
bewoner terwijl hij buiten een dweil
uitknijpt. „En de verzekering dekt
dit soort schade niet". Van diverse
kanten gaan stemmen op om maar
eens te stoppen met het betalen van
de rioolbelasting. „Kunt u mij nou
eens uitleggen waar we voor beta-
len? Kennelijk niet voor een goed
riool!"

Waterballet
Elders in het dorp is sprake van

een enorm waterballet. Zelfs de dr.

Gerkestraat en de Zandvoortselaan
staan blank, evenals de Haarlem-
merstraat waar het water hoog op-
spat door het verkeer. Slechts met
gematigde snelheid is het mogelijk
om er doorheen te komen. Later ko-
men ook 'watérmeldingen' binnen
van onder andere de Van Lennep-
weg en Gran Dorado. Het is allemaal
niet zonder gevaar, zoals op de Ko-
ninginneweg, waar ook deze keer
putdeksels als veertjes omhoog zijn

gestuwd. Bij Huis in het Kostverlo-
ren borrelt het water in de toiletpot-

ten en de douche-afvoer, in het Huis
in de Duinen krijgen een paar aan-
leunwoningen te maken met een
overstroming.
Ondertussen hevelt de brandweer

water over van het Schoolplein naar
de Cornelis Slegersstraat, waar de
riolering een andere afvoer heeft.

Het water zakt enigszins en in het
ondergelopen VW-kantoor en Ge-
meenschapshuis zijn diverse men-
sen al hard aan het werk om het
watervan de vloer te krijgen. Terwijl
één brandweerman de achtergeble-
ven 'smurrie' van wc-papier en ande-
re rommel wegspuit, gaat een ander
de deuren langs. „Er staat wel water
in onze kelder, maar dat halen we
zelf wel weg," zegt een bewoner van
het Schoolplein. „Als u dat doet,

wordt het alleen maar smeriger." Op
vierentwintig adressen is de hulp
van de brandweer wel welkom.

Verontwaardiging
Daarna trekt langzaam de lucht

weg. Twee dagen later lijkt er niets
meer van terug te vinden. Behalve
verontwaardiging. Dat blijkt uit de
woorden van Martha Burger, van de
Werkgroep Wateroverlast, die be-
staat uit een klein aantal bewoners
uit het centrum. „In het verleden
zijn we blijven praten met de ge-

meente. Dat is de enige manier om
iets te bereiken, dachten we. Maar
het heeft allemaal niets geholpen."

Grote watervlaktes in het centrum zoals hier in de Willemstraat. Onderhand een bekend beeld, dat iedere keer veel kijkers trekt.

Foto Bram Stijnen

WÈËEIMÉÈm.

3
Spannend
De bemanningsleden van de
KNRM-reddingboot hadden
maandag een spannende oefening

met een helicopter van de Marine.

De heren hadden te kampen met
een zuidwester van windkracht 6 tot

8. Vandaag in de rubriek 'Strandkor-

rels'.

o
Vliegeren
Op het zuidstrand ter hoogte
van Freddy en Paul wordt
zondag 19 juli een spektakulaire

stuntvliegershow gehouden. Het is

belangrijk om de kracht van de vlie-

ger en jezelf te kennen, zeggen de
experts. Zodra je merkt dat de trek-

kracht te groot wordt, moet je stop-

pen. Dan pas ben je een goede
vliegeraar.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur tel. 17166
Advertenties: tel. 171 65
Redactie: tel. 18648

Naakte 'Hulk'

verstopt
zich in hotel
ZANDVOORT - Een geheel groen

geverfde en verder naakte man uit

het Brabantse St. Oedenrode had
zich vrijdag verstopt in een van de
kamers van een hotel aan de Bak-
kerstraat. Toen de politie hem op-

gespoord had, sprong deze 'Hulk'

luidkeels op de agenten af. Het luk-

te de politie hem te overmeesteren.
Vervolgens is de 23-jarige man per
ziekenwagen vervoerd naar een
ziekenhuis in Haarlem, waar hij is

schoongemaakt. Het ziekenhuis
heeft hem naar een psychiatrisch

ziekenhuis overgebracht ter obser-

vatie. De politie was nog uren bezig

de verf her en der te verwijderen.

(ADVERTENTIE)

gevestigd te ZANDVOORT

ACCOUNTANTSKANTOOR
DRS. H. G. HUPPELSCHOTEN
Thorbeckestraat 18 (bij de Watertoren), tel. 19396

UW KLANKBORD en persoonlijke begeleider

voor: • accountantscontrole/jaarrekening

• administratieve dienstverlening

• belasting adviezen

• persoonlijke management-ondersteuning

Accountantskantoor

drs. H. G. Huppelschoten
Thorbeckestraat 18, 2042 GJ Zandvoort

tel. 02507-19396
fax 02507-12441

Overstroming treft Gran Dorado
ZANDVOORT - Ook het bun-

galowpark van Gran Dorado is

zondag flink getroffen door
een overstroming. In totaal
moesten er vijftien bungalows
worden ontruimd.

„Het was een kleine ramp", zegt
directeur Connie Westdijk. „Bij

sommige bungalows stond het wa-
ter tot halverwege de voordeur. Ge-
lukkig was het park niet helemaal
vol, zodat we de mensen in andere
bungalows hebben kunnen onder-
brengen.
Onder het terrein door loopt een

rioolbuis voor de afvoer van de
noordboulevard, inclusief de diver-

se flats. Het bungalowpark zelf

maakt geen gebruik van deze lei-

ding. „Tussen de boulevard en ons
park zit een verval van tien meter,"
zegt Wim uit den Bogaard, manager
technische dienst. „Dus het water
komt met een enorme snelheid naar
beneden". Onder het park zelf is het
verval een halve meter. Toen dat
laatste stuk vol raakte, - vrijwel ze-

ker - als gevolg van een opstopping
elders, werden door de waterdruk
twee inspectieputten open gedrukt.
Door het omhoog spuitende water

• Het water uit

deze inspectie-
put op Gran Do-
rado sloeg een
forse hoeveel-
heid zand weg.

Stichting Duinbehoud over Structuurschets Zandvoort:

'In Structuurschets te weinig aandacht voor natuur'
ZANDVOORT - De Stichting

Duinbehoud betreurt het dat
natuur en landschap er 'zo be-
kaaid af komen' in de concept
Structuurschets van de ge-

meente Zandvoort. Dat zegt de
stichting in een reactie op de
schets.
Duinbehoud constateert dat de

Structuurschets 'slechts' is opge-
steld voor de 'algemene kwaliteits-

verbetering van de economische,
toeristische en woonfunctie van
Zandvoort'. 'Wij zijn van mening dat
een structuurschets evenzeer be-
doeld zou moeten zijn om de ge-

wenste leefruimte voor flora en fau-

na en de recreatieve functie van de
duinen in beeld te brengen. Deze
laatste twee aspecten komen slechts
zeer marginaal aan bod in de con-
cept Structuurschets,' aldus be-

leidscoördinator drs. Mare Janssen.
De opmerkingen hierover in het

concept bieden volgens hem weinig
aanknopingspunten voor een betere
bescherming van natuur en land-

schap, plus de belangenbescher-
ming van de natuurgerichte recrea-

tie. 'Op basis van de concept Struc-

(ADVERTENTIE)

tuurschets moet eerder gevreesd
worden voor het tegenovergestelde.
In de schets worden bijvoorbeeld
weer natuur-onvriendelijke plannen
geopperd, zoals het opofferen van
duingebieden voor de aanleg en de
verbreding van wegen, of het opoffe-
ren van duingebied voor de verplaat-

sing van een sporthal.'

Janssen wijst er in zijn schrijven
aan het college van burgemeester en
wethouders nog een keer op, dat de
Stichting Duinbehoud tegen verlen-

ging van de Herman Heiermanweg
is. Daarmee zijn echter zulke bedra-
gen gemoeid, dat de verlenging voor-

lopig niet zal plaatsvinden. Duinbe-
houd is ook tegen een nieuwe ver-

keersroute langs de zuidduinen.
'Het gebruik van deze routes voor
intensief autoverkeer is, gezien van-
uit de belangen van natuur en land-

schap, onaanvaardbaar,' aldus Jans-
sen.

DIJKMAN
Bilderdijkstraat 150,
A'dam, 020-6120862

Vraagt te koop voor
verenigingen, goede

gebruikte

ACCORDEONS

Fel begeerd 'papiertje' is binnen

ln\/rtrtDT t~\n-*n I A>-t r-1 Ét-tfinn i.nn *-J« f^nptnnU^Ah KA iiia KAm lt-r\ DnKI KAnrZANDVOORT - Deze leerlingen van de Gertenbach Mavo
konden er vorige week ontspannen bij staan. Het fel begeerde
papiertje was binnen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de
aula konden zij 'eindelijk' hun diploma's in ontvangst nemen.
Het feest werd daarna voortgezet met de gebruikelijke barbe-

cue. Geslaagd zijn: Joukko Onel, Linda Paap, Daniélle Blom,

Mauro Bova, Manja Bras, Vivian Croes, Sander Drommel,
Denise van Duuren, Madeleine Koper, Mare Molanus, Kasper
Nijman, Frank Oberscheidt, Arie Paap, Brenda Paap, Arend
Regeer, Sabine Sabelis, Angela Schilpzand, Raymond Spro-
kamp, Lajla Steen en Laura van Zon.

Foto Bram Stijnen

werden grote stukken zand wegge-
slagen en kwam een beperkt deel

van het park blank te staan. Bij een
enkele woning blokkeerde het zand
de voordeur, zodat de gasten hun
spullen door het raam naar buiten
moesten tillen.

Schade
„De meeste mensen hebben geluk-

kig hun spulletjes in veiligheid kun-
nen brengen", zegt Connie Westdijk.
„Maar toch is het heel vervelend
voor die mensen, het is immers je

vakantie. We hebben bij iedereen in

ieder geval wel de schade vergoed,
ook al krijgen wij er zelf waarschijn-
lijk niets voor terug van de verzeke-
ring. Ook niet voor onze eigen scha-
de".
Inmiddels zijn er zeven vrachtwa-

gens zand besteld om de schade aan
het duin te herstellen. De huisjes
waren dinsdag al weer schoonge-
maakt. „Het duurt misschien nog
een dag of twee voor de lucht eruit
is," aldus Uit den Bogaard. „Maar
natuurlijk is het voor ons niet zo erg
als voor de mensen in het centrum,
die in hun woonhuis worden getrof-

fen." Hij hoopt uiteraard wel dat er
ook voor Gran Dorado een oplossing
te vinden is. „We gaan binnenkort
met de gemeente praten."

Nachtbus
ZANDVOORT - De NZH start mor-
gen met nachtbussen vrijdags en
zaterdags om de 45 minuten naar
Haarlem met aansluiting op ande-
re bussen. De laatste om 03.04 uur.
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Natuurlijk, die krant moet ik hebben.

, ; Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Zandvoorfce \

Naam: (m/v) i i 1 |_I l I I L_J I l_J L

Adres: i i i i i i_j I I l I l l l l L

Postcode/Plaats: l_

Telefoon: l I
i i

J I L X _1_

J I I I L 1 I I (i \ ni innlrnW' hivoryim;)
;

\\ K

(iiro/Banknr.: i i
l_ J I L

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ 16.00 Dhalf jaar ƒ 29.00 D.jaar ƒ52.0

* Voor postubonnecs gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020 -668.13.00.

Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA

\msterdam. L' hoeft geen postzegel te plakken. 710371"017003
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GEHUWD
Prof. dr. Dick L. Leiker

en

Gerrie Haitsma Mulier

Bussum, 10 juli 1992
Const. Huygenslaan 4a
1401 AM Bussum

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 76-

jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn onver-
getelijke vrouw en onze fijne moeder

Hendrika Wilhelmina van Staveren-
ten Cate
(Puck)

echtgenote van J. van Staveren
eerder weduwe van W. J. des Bouvrie

Zandvoort:
J. van Staveren

Laren:
M. H. des Bouvrie

Zandvoort:
J. U van Staveren (Hans)

2042 KM Zandvoort, 12 juli 1992
Burg. Engelbertsstraat 9

Puck is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zand-
voort, alwaar bezoek is op donderdag 16 juli van
19.00 tot 19.30 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-

dag 17 juli om 10.30 uur in het Crematorium Vel-

sen te Driehuis (Westerveld).

Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een

der ontvangkamers van het crematorium.

Vertrek van Burg. Engelbertsstraat 9 om + 9.45

uur.

ADVERTENTIES

Mijn dank aan onze

huisarts
en

Kruiswerk Zd.-Kennemerland,
afd. Zandvoort

voor de liefdevolle verzorging en samenwerking tijdens

de ziekte en het overlijden van mijn man.

H. D. Wartenbergh-Brugman

Lieve

opa en oma Trouw

Ik vind het fijn dat jullie altijd op mij

willen passen.

Ik hou van jullie.

Nathalie

Lieve juffrouw Nelly
f en
V juffrouw Linda

V, Bedankt voor al die gezellige ochtendjes

i samen.
I Ik zal ze missen, prettige vakantie en een

>- dikke knuf.

i
NICKY

Drogisterij „BOUWMAN"
B Hamminga/G. Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

r.V

Welkom in de

MANEGE
de gelegenheid voor ongebonden
mensen heeft iedere

zaterdagavond een wisselend
programma met

LIVE DANS MUZIEK
entertainment en 2 dj.

ENTREE ƒ15,-

Uitsl. ongeb. mensen
Corr. gekleed.

Info of reserveren
16023

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

s ^Dajarriaasl-kunt u bij ons
:ïtèrecht^vorènM
;

^ins£hrijvind^m^
Uitvaartverzekering i

J f [Mitvaartóveréëri
:

:

.

^ iVraai^m
ïajié-Jnlichtirtg^

Secretaris Bosmanstraat 40

2Ö4i KT Zëndvböii

70jmMlORG
OHiiiom-

023-315855

^ASSOCIATIE ÜnVAARtVERZORGING
. Zijlweg 183Tel.023-315855 (DAG EN NACHT) .

Vermist POES
(schildpad kleur)

roepnaam Kaatje

lichtkleurige driehoek op
voorhoofd. Tegen beloning

terug te bezorgen.
Oosterparkstraat 34

of tel. 12725.

uw drukker voor:

geboortekaartjes
nuwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

CENTRALE VERWARMING /

LÖÖDGIETRIJ v ''-,';
' ;

AIRCONDITIONING
;

'''.." Bel Voor informatie, en vraag -,'..

.vrijblijvend een offerte aan: '

Ml GROEN EST ËÏN bv
Il TE C HN IS C H B U B. E X U

TfeL: 023^42 22 24
M.: 0250748484

mm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1

.

Keesomstraat 463, huur ƒ 697,34 per maand (excl. stookkos-
ten) 4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezin-
nen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ4.360,- zijn.

2. Mr. Troelstrastraat 62-21, huur ƒ477,19 per maand.
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ 2.860,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in

het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

PROVINCIE

\oord-[Ttolland BEKENDMAKING

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op

de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis

(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende

de periode van 3 |uli I992 tot en met 3 augustus I992 voor een

ieder ter inzage ligt het verzoek van H.P. Kooijman om ontheffing

van de verbodsbepaling(en) vervat in artikel 3, eerste lid, sub q,

van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden

Noord-Holland voor het aanbouwen van een kantoortje aan een

woonhuis aan de Kennemerweg 1 6 te Zandvoort (Caravanpark

Sandevoerde) 395/26 1/02.

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gede-

puteerde staten voornoemd (Postbus I23, 2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend worden,

indien zi| daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.

0, Dï|rénb^seHe

Het werk van de inspectiedienst kost handenvol
geld. Dagelijks rijden onze inspecteurs bij elkaar

honderden kilometers om klachten te onderzoe-
ken. Vaak voor niets, soms te laat, maar gelukkig

dikwijls ook om dieren nog net op tijd uit afschu-

welijke situaties te redden. We zouden méér kun-'

nen doen als we meer geld hadden, leder jaar

weer komen we te kort, waardoor noodzakelijke
dingen achterwege moeten blijven. Als u ons wilt

helpen en een legaat of gift wilt overmaken, komt
dat rechtstreeks ten goede aan de dieren in

nood.

U kunt ons helpen door dit te storten op giro

25685 t.n.v. dierenbescherming, o.v.v. 'Inspec-

tiefonds'.

Wij zijn u er namens de dieren dankbaar voor!

Veilinggebouw

De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks

geopend voor

in- en verkoop;

ook voor
inzending

goederenveiling.

mi. 12164
Gasthuisplein

Ongeveer 4 weken
geleden van huis

weggelopen:

wit/zwart poes
roepnaam Minet, 3

jaar oud, wordt thuis

erg gemist.

H. W. M. Wardenier,
Tollensstraat 65,

2041 PR Zandvoort,
tel. 02507-16509.

f^PAR-ï
/levert he.t bewijs .;;.

„Vers én
voordelig"

tegen 'n lage prijs.

Celsiusstraat 192

Verkeersmaatregelenvoor de Martinus Nijhoffstraat en omgeving

In onze gemeente wordt, op grond van het woningbouwplan 'Van Lennepweg' de nieuwe woonwijk 'Martinus

Nijhoffstraat en omgeving gecreëerd. Bij de opzet van dit woningbouwplan is ernaar gestreefd aantasting van het

woonkarakter van de wijk zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zijn de wegen in deze wijk slechts bedoeld voor

bestemmingsverkeer en dient de snelheid van het verkeer laag te zijn.

Ter realisering hiervan achten wij een aantal verkeersmaatregelen noodzakelijk, waaronder de aanleg van toegangs-
drempels en verkeersdrempels en de instelling van een 30 km/u-zone.
Ter verzekering van de veiligheid van de diverse categorieën weggebruikers, en met name ter bescherming van
voetgangers en fietsers moeten loopstroken en fietsstroken worden aangelegd.

Ten behoeve van de leefbaarheid van de wijk moeten bovendien de hierna te noemen verkeersmaatregelen worden
getroffen.

Voor het instellen van die maatregelen moet een verkeersbesluit worden genomen.
De onderhavige wegen zijn in beheer bij en worden onderhouden door de gemeente Zandvoort.

Daarom hebben burgemeester en wethouders -mede op grond van een eerder besluit van de raad, van de bepalingen

in de wegenverkeerswet, het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Ministeriële regeling ter uitvoering van de diverse artikelen van het

BABW- besloten tot het instellen van:

- een 30 km/u-zone voor de Martinus Nijhoffstraat

- een 30 km/u-zone voor de in het woningbouwplan opgenomen weg, die parallel loopt aan de Van Lennepweg
- een parkeerzone voor de Martinus Nijhoffstraat

- het instellen van parkeerverboden in de parkeerhavens aan de Nicolaas Beetslaan
- een parkeerstrook, uitsluitend bestemd voor personenauto's, ter plaatse van de hoogbouw op de hoek Van

Lennepweg/vondellaan
- eenrichtingverkeer op de in het woningbouwplan opgenomen weg, die parallel loopt aan de Van Lennepweg
- fietsstroken aan de westelijke en oostelijke zijde van het gedeelte van de Vondellaan, dat ligt tussen de Van
Lennepweg en de Nicolaas Beetslaan.

Al deze maatregelen worden aangegeven op borden, zoals voorgeschreven in het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.

NB Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor geschillen van
bestuur van de Baad van State, postbus 20019, 2500 BA Den Haag, binnen dertig dagen na de dag waarop het

besluit is bekendgemaakt.
Het desbetreffende beroepschrift dient te worden gerichtaan en in tweevoud ingediend te worden bijgenoemde
afdeling.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is een recht van f 150,- verschuldigd, te storten op
postrekening 507590 ten name van de Raad van State te Den Haag.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
16 juli 1992 Korte baan draverij (12.00-21.00 uur)

De korte baan draverij wordt gehouden op de Zeestraat/Kostverlorenstraat

In verband hiermede wordt vanaf 12.00 uur een aanvang gemaakt met het afsluiten van diverse straten

Kop Zeestraat/thv. de Stationsstraat

Brugstraat/Zeestraat

VondellaanAhv. spoorwegovergang
Haltestraat/thv. café Neuf

Koninginneweg/Kostveriorenstraat

Koninginneweg//. Ostadestraat

Nieuwstraat/Hulsmanstraat

Prinsenhofstraat/Bm. Engelbertstraat

Prinsenhofstraat/Stationsstraat

17 en 18 juli 1992 Kermis en Tropicanafestival (16.00 uur - einde evenement)
Vanaf 16.00 uur wordt een aanvang gemaakt met het afsluiten van het centrum.

Het betreft hier de straten/wegen gelegen binnen de grens Koninginneweg- Kostverlorenstraat - Zeestraat -

Bm. Engelbertstraat - Thorbeckestraat - Hogeweg - Grote Krocht.

Omstreeks 1 8.00 uur is geen autoverkeer naar het centrum meer mogelijk.

Bewoners binnen deze grenzen worden verzocht hun voertuig bij afsluiting elders te parkeren.

Wel blijft de mogelijkheid om het afgesloten gedeelte met een voertuig te verlaten.

Voertuigen geplaatst voor een wegafsluiting komen in aanmerking voor de wegsleepregeling.

22 juli 1992 Kermis en weekmarkt
De weekmarkt zal, i.v.m. de kermis, op woensdag 22 juli 1992 op de busbaan gehouden worden.
Aangezien de NZH niet in staat is om via de busbaan het busstation te bereiken wordt gekozen voor een andere route

cq. verplaatsing van het busstation.

Aangevraagde hinderwetvergunningen
(WABM)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te

ondervangen, een vergunning ingevolge de Hinderwet te verlenen voor:

- een vishandel met stalling voor verkoopwagens met gekoelde visopslag en bakvoorziening gelegen aan de
Kamerlingh Onnesstraat 7 te Zandvoort

- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en bakvoorziening gelegen aan de Curiestraat 2k
te Zandvoort

De aanvragen, de (gewijzigde) ontwerp-beschikkingen en de andere stukken die op de aanvragen betrekking hebben
liggen van 1 6 t/m 31 juli 1 992 ter inzage bij de sector Grondgebfed, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4-

U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00-12.30 uur.

De stukken liggen tijdens openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Gemotiveerde bezwaren kunnen t/m 31 juli 1992 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd.

Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tenslotte uw aandacht voor het volgende. Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een
ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in een volgend stadium van de procedure
wederom de gelegenheid om bezwaar te maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor geschillen van
bestuur van de Raad van State.

Aangevraagde bouwvergunningen
- 064B92 Celciusstraat192 uitbreiden supermarkt
- 065B92 Ir. Friedhoffplein 1

6

oprichten terrasconstructie

- 066B92 Helmersstraat 22 plaatsen dakopbouw
- 067B92 Haltestraat 1 uitbreiden winkelruimte

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter

zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder kan er een
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van art. 18a van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening een bouwvergunning te verlenen voor
- Tollensstraat 65 oprichten garage

Het bouwplan ligt met ingang van 17 juli 1992 gedurende veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke

Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van
09.00-12.30 uur.

Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunning
- 040B91 C. v.d. Lindenstraat 8 vergroten badkamer
- 027B92 Marisstraat34 uitbreiden keuken
- 039B92 Fahrenheitstraat 72 vergroten woning
- 045B92 Hogeweg 74 oprichten vijf appartementen
- 057B92 C. v.d. Lindenstraat 42 vergroten woning

Belanghebbenden, diedoordeze vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van
de Wet AROB binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

16 juli 1992

Fa. Gansnet & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
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etvDrinty.
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T)e Qutte. Toinz
Voor overheerlijk ete?i met schitterend

uitzicht op zee zoiuel binnen als buiten op
ons ten-as.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
Alle dagen open

HU II
uïtvaartverzoraing

\S-sJ kennemerland bv
"-" Keesomstraat 61 , Zandvoort

Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJ!

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

VOLOP
ZOMERBLOEMEN
BIJ

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw
bloemwerken
Haltestraat 65 Zandvoort
Tel. 12060

BROODJE

BURGER
Met tropicana
festival zijn wi
geopend van 1

uur 's morgen!
tot 3 uur 's

nachts.

Schoolstraat 4
tel. 18789
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MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan

het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Hondebezitter moet
iets meer z'n best doen
Het hondepoep-probleem blijft

nog steeds de gemoederen bezig hou-
den. Volgens C. Hubert hoeft het al-

lemaal niet zo ingewikkeld te zijn: de
hondebezitters moeten gewoon Iets

meer hun best doen.

Echt om hondsmoe van te wor-
den, al die komotie rond honden en
hun uitwerpselen. Zelfs mijn Husky
wordt er hondsmoe van. Een hon-
dentoilet, een hondvrije boulevard,
waar gaat dit allemaal naar toe?
Zoals de meeste hondebezitters

(lees m/v) in Zandvoort betaal ik

ook hondenbelasting, wat nu hon-
derd gulden per jaar is voor één
hond. Mijn buurvrouw heeft katten
die regelmatig de tuin onder poepen
en plassen. Zij hoeft geen belasting
voor katten te betalen.
Waar blijft al dat geld van de hon-

denbelasting? Een hondentoilet en
een bordje op de boulevard zal geen
duizenden guldens kosten. En wat is

de volgende zet? Een honden-ge-
doog-zone? Zoals vaak gebeurt, moe-
ten de goede weer onder de slechte
lijden en worden aanbanden gelegd.
Het kost de hondenbezitter mis-
schien een week om te leren, de
hond de behoefte te laten doen in de
goot, zodat niemand zich meer hoeft
te ergeren. Als er geen goot is, neem
je een zakje mee, kleine moeite.
Hond in de goot klinkt erg oubollig,
maar het is een stukje verantwoor-
delijkheid van elke hondenbezitter.
Een deel van de hondenbelasting

kan dan gebruikt worden om de go-

ten eens extra schoon te spuiten.

Honden moeten rennen en niet door
de schuld van een onoplettende baas
aan banden worden gelegd. De belas-
ting gaat maar omhoog en het wan-
delen wordt steeds beperkter.
Als iedereen die een hond heeft

gewoon wat meer z'n best doet in de
opvoeding, kunnen we onze energie
eens in andere dingen steken. Neem
bijvoorbeeld de zuid-duinen. Vrij

kamperen, smeulende resten van
kampvuur, etensresten, gebruikte
luiers, maandverband en condooms.
Dat kan allemaal wel. Ook daar kan
de hond al niet meer wandelen zon-
der een vergiftiging op te lopen.
En.... de uitwerpselen in de zuid-dui-
nen zijn echt niet alleen van honden.
Want tegenwoordig maken vooral
toeristen gebruik van deze duinen
als openbaar toilet. Ik bedoel
maar...!

C. Hubert
Zandvoort

Naam en adres
Ingezonden brieven voor het

Zandvoorts Nieuwsblad moeten
voorzien zijn van naam en adres
van de briefschrijver, ook al is

het gebruik dat het adres niet In
de krant wordt gepubliceerd.
Helaas krijgt de redactie af en
toe brieven binnen waaraan
deze gegevens ontbreken. Deze
kunnen niet geplaatst worden.

Weekenddiensten i
Weekend:
18/19 juli 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via

telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten ]
Weekend 18/19 juli 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. W.M. Maas uit

Haarlem
Tevens 10.00 uur Kinderdienst in
het Jeugdhuis
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Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Geen NPB-diensten tot en met 16
augustus.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th. W.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor Th. W.
Duijves (Rekreade)
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. D. Powers
Zondag 19.00 uur: dhr. Ruud Blom

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand 1
Periode:
7 - 13 juli 1992

Gehuwd:
Bartens, Robbert en Zembacher,
Katharina Theresia
Bloem, Willem Frederik Karel en
Jansen, Johanna Christina
Geboren:
Nigel Rafael, zoon van: Beaumont,
Rafael Arcangel Erwin en Driehui-
zen, Eveline
Overleden:
Hoogendoorn geb. Moot, Cornelia
Antonia, oud 65 jaar
Abdala, Barend Gabriël, oud 85 jaar
Wartenbergh, Johannes Petrus, oud
82 jaar

'Rioolstelsel als zodanig heeft

uitstekend gefunctioneerd'

• De wolkbreuk zette zondag ook een groot deel van de Haltestraat blank. Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Het Zand-
voortse rioolstelsel heeft zijn
werk goed gedaan, maar de
hoeveelheid water was teveel.
Die conclusie trekt sector-
hoofd Eigendommenbeheer
Smits, van de gemeente Zand-
voort. De regenval van zondag-
ochtend had volgens hem op
geen enkele manier verwerkt
kunnen worden. Ook met een
riolering die aan alle landelijke
normen had voldaan, was er
wateroverlast geweest.

„Het rioolstelsel als zodanig heeft
uitstekend gewerkt," zegt Smits.
„Het is zelden voorgekomen dat de
wateroverlast zo snel verdween.
Maar dat staat wel los van de discus-
sie over de capaciteit. Of het stelsel

toereikend is, dat is een heel ander
verhaal. De stortbui van afgelopen
zondag was zo gigantisch, er viel on-
geveer 26 millimeter in korte tijd,

dat die op geen enkele manier ver-

werkt had kunnen worden."
Vorig jaar zaten her en der nog

vuil en/of zand op belangrijke pun-
ten in het rioleringsstelsel, zo bleek
uit een onderzoeksrapport. Volgens
Smits kan daar nu niet of nauwe-
lijks sprake van zijn. „Het program-
ma van onderhoud en controle is

sindsdien dermate geïntensiveerd,
dat die kans erg klein is."

Vet
„Maar we kampen nog wel met

vetvoorraden in het riool, afkomstig
van de bedrijven." Dat is een hard-
nekkig probleem, aldus Smits, van-
daar dat de gemeente bezig is eisen
hierover op te stellen, die opgeno-
men kunnen worden in de hinder-
wetvergunning. Dat het vet van be-
drijven afkomstig is, zou blijken uit

de grote hoeveelheden. „Daar is

geen misverstand over mogelijk."
De problematiek rond de watero-

verlast staat op de agenda voor de
Commissie Ruimtelijke Ordening
op 13 augustus. De bespreking sluit

aan op de discussie vorig jaar okto-
ber en november, naar aanleiding
van de 'Analyse wateroverlast' van
het bureau DHV Milieu & Infra-

structuur BV. Op dat rapport is een
vervolgstudie verricht, die volgende
maand besproken wordt.

'Zoete broodjes'
Volgens Martha Burger, van de

Werkgroep Wateroverlast, is dat
veel later dan nodig was. „Dat ver-

volgrapport ligt al een paar maan-
den bij ambtenaren op het bureau.
Er zou met ons over gepraat wor-
den, maar dat is al die tijd niet ge-

beurd. En nu staan ze plotseling bij

ons voor de deur. Maar dan heb ik

geen zin meer in een gesprek, dat
noem ik zoete broodjes bakken, de
boel sussen."

De werkgroep werd zondag uitgeno-
digd voor een 'spoedgesprek' op het
raadhuis, maar heeft dit afgewezen.
„We willen de discussie openbaar
houden", aldus Martha Burger.

ZAKELIJKBEKEKEN

Cadeau-artikeltjes ook op bestelling

• Petra Gouds-
blom heeft er
veel 'lol' in om
allerlei kleine
dingetjes te ma-
ken. Sinds begin
deze maand kan
zij die verkopen
in haar eigen
'piepkleine' win-
keltje aan het
Dorpsplein:
'Goudsblom
kado ideetjes'.

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - „Als iemand
een pinquin wil, maak ik een
pinquin. Het is maar net wat
de mensen willen hebben." Dat
is echt een uitspraak van de
enthousiaste, 23-jarige Petra
Goudsblom die begin deze
maand met een eigen winkeltje
neerstreek op het Dorpsplein
nummer 2. Het piepkleine
zaakje heet 'Goudsblom kado
ideetjes' en is te vinden bij de
ingang van de Antiekmarkt.
Het staat bijna vol met allerlei

zelfgemaakte dingetjes, voor-
namelijk van Fimo-klei.

Cadeau-artikeltjes, zo omschrijft
Petra zelf de spulletjes die zij ver-

koopt. Dat varieert van oorbellen,
broches en hangers tot en met gla-

zen kweekschaaltjes, geboortete-
gels, bekers en naamplaatjes. Ze
hebben vrijwel allemaal één ding ge-

meen: een diertje of poppetje van
Fino-klei, keihard gebakken en ge-
glazuurd. Dat geldt ook voor het
beertje dat de zijkant van een beker
siert. „Dus ook geschikt voor de af-

wasmachine," zegt de jonge onder-
neemster.

Een rondblik in het winkeltje
maakt duidelijk dat zij over een
enorme hoeveelheid creativiteit en
talent beschikt. „Ik heb ook nooit
eerder een baan gehad, waarin ik
zoveel plezier had als met dit," zegt

zij. „Vooral als de mensen zo en-

thousiast reageren". De klant kan
ook zelf met een idee komen, Petra
maakt het wel. Daardoor is de keuze
in feite onbeperkt.
,Ik heb al een keer een heel theeser-
vies versierd met diertjes. Die vrouw
was op het servies uitgekeken. Nu
heeft bijvoorbeeld het suikerpotje
een beertje dat zich aan de rand vast-

houdt".

Naast beertjes en pinquins maakt
Petra alle denkbare diertjes.

Varkentjes
In het winkeltje zijn onder andere
ook enkele centimeters grote var-

kentjes, muisjes en olifanten te zien.

Ieder figuurtje is enig in zijn soort
en dus uniek. „Ik ga nu ook probe-
ren een dolfijn te maken, daar vroeg
net iemand naar." Maar er zijn bij-

voorbeeld ook kaboutertjes en bosfi-

guurtjes. Sommige op stukjes hout
die zij aan het strand heeft gevon-
den. „Ik gebruik alles wat ik tegen-
kom."

Petra Goudsblom, oorspronkelijk
afkomstig uit Haarlem, woont sinds
vier jaar in Zandvoort. Hoe zij zo
met haar winkeltje op het Dorps-
plein belandde? „Via een kennis van
mijn ouders", zegt zij. „Hij had mij
gevraagd iets te maken met india-

nen. Daar was hij zo enthousiast
over, dat hij mee ging zoeken naar
een ruimte voor me. Daarvoor stond
ik wel eens met een kist met broches
in de Grote Houtstraat in Haarlem.
Toen zeiden allerlei mensen al dat ik

een winkeltje moest beginnen, maar
daar had ik geen geld voor."

Klein
Het zaakje heeft hooguit vier of

vijf vierkantemeter oppervlak. „Ze
zeggen dat het wel klein is, maar dat
geeft niet: mijn spulletjes zijn ook
klein". Verder verkoopt zij er ook
losse pakjes Fimo-klei voor de klant
die zelf iets wil maken. Vroeger
moest men daarvoor naar Haarlem.
Het winkeltje, (tel. 16551) is dagelijks

geopend van 13 tot 18 en van 19 tot

21.30 uur. Petra is er deze maand
alleen op maandag, donderdag en
zaterdag te vinden. Na 1 augustus is

zij alle dagen aanwezig.
'Kleine spulletjes', daar heeft zij

wel iets mee, geeft zij toe. „Ik heb er
ontzettend veel lol in om allerlei din-

getjes te maken." Dat is kennelijk
altijd al zo geweest. Vroeger heeft zij

ook teddyberen, kleding en poppen
gemaakt.

Beeldjes
„En als kind heb ik, samen met de

andere kinderen uit de buurt, ge-

leerd beeldjes te gieten, van gips en
restjes kaarsvet. Ik tekende ook
veel. En op de grafische school leer-

de ik vaktekenen, maar daarin kon
ik mijn creativiteit niet kwijt. Daar-
na ben ik naar de Edelvakschool ge-

gaan, waar je onder andere gouden
en zilveren sieraden leert maken."
Het werk moet ook leuk blijven,

vindt Petra Goudsblom. „Ik zal bij-

voorbeeld niet snel voor een ca-

deaushop gaan werken. Ik moet er
niet aan denken om op bestelling
vijfhonderd broches te gaan zitten

maken."

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbe-
volen voor tips en reacties. Het telefoonnummer Is: 18(» 18,

Spannende uurtjes voor KNR
ZANDVOORT - De bemanning en

andere leden van de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschappij
station Zandvoort beleefden afgelo-

pen maandag een paar spannende
uurtjes. Hoewel er een zuidwester-
wind waaide met kracht 6, stond er
een oefening op het programma, sa-

men met station Noordwijk en een
helicopter van de Nederlandse Mari-
ne, afkomstig van de basis in Den
Helder. Door de harde wind, die la-

ter toenam tot kracht 8, was de zee
erg hoog. „Dat zou je nu niet moeten
doen", vond een oude rot aan de wal.
„Het is maar een oefening. Als het
niet echt nodig is..." Bij sommige
anderen vond hij 'stilzwijgende bij-

val'.

De zorgen waren echter niet nodig
geweest. De bemanning van de 'Lou-
wes' stond zijn mannetje. Hoewel
het schip de branding (vanwege de
harde wind) schuin - in noordweste-
lijke richting - moest nemen en daar-
door enkele honderden meters
moest omvaren, stond de redding-
boot na de anderhalf a twee uur du-
rende oefening weer veilig op het
strand. Tien man waren er mee uit-

gevaren, in plaats van de gebruikelij-

ke zes. Tweemaal werden drie opva-
renden door de helicopter omhoog
genezen, na een gratis rondvlucht) e
werden zij weer teruggezet. „De oefe-

ning verliep prima," aldus secretaris
Chris Kemp.

Bij deze oefeningen krijgt vaak een
nieuwe helicopterpiloot zijn vuur-
doop. Uiteraard met een ervaren pi-

loot naast zich. Hij had maandag iets

eerder al kunnen oefenen met de
boot uit Noordwijk. Die oefening

werd alvast ter hoogte van Langevel-
derslag uitgevoerd, omdat de Zand-
voorters een half uur op het strand
moesten wachten. Zij moesten mis-
schien helpen bij een reddingsactie
voor IJmuiden. De IJmuidense red-
dingboot Johanna Louisa was daar
bezig een zeiljachtje te bergen, waar-
van een van de opvarenden, een
vrouw, overboord was geslagen. De
vrouw is uit zee opgepikt door een
visserskotter, maar was toen al over-
leden.

Volleybal
Zaterdag en zondag worden bij wa-

tersportcentrum Tim Klijn aan het
noorderstrand de tweede en derde
kwalificatieronde gespeeld van het
Nederlands Kampioenschap Beach-
volleybal. Twee weken daarvoor ging
het evenement van start, met een
behoorlijke belangstelling van pu-
bliek. De vierde kwalificatieronde
vindt plaats op 1 augustus in Scheve-
ningen. In diezelfde plaats worden
van 13 tot en met 15 augustus de
finalerondes gehouden.

Jeugdkamp
Amsterdamse kindertjes vinden al

sinds jaar en dag ontspanning op het
Zandvoortse strand. Vroeger vooral
via jeugdhuizen, tegenwoordig met
name door de Stichting Jeugdstrand
Zandvoort. Deze organiseert dagva-
kantiekampen, waarvan maandag
het veertiende van start is gegaan. Er
is ruimte voor 300 kinderen van vijf

tot en met dertien jaar, die dagelijks
met bussen uit Amsterdam naar
Zandvoort komen.

(ADVERTENTIE)

OPRUIMING
20-40% KORTING

op onze

dames en heren

ZOMER KOLLEKTIE

Ook op zondag open van 1-5 uur

BeachBum verkoopt Italiaanse

topmerken uit monstercollectie
ZANDVOORT - Bij Beach

Bum, een opvallend kleding-
zaakje annex 'giftshop' aan het
Gasthuisplein, zijn restpartij-

en en monstercollecties van
bekende Italiaanse kleding-
merken te vinden. Maar ook
allerlei accessoires, zoals ge-

kleurde slippers van plexiglas.

Beach Bum zal maar een kort be-

staan leiden, dat was vanaf het begin
al duidelijk. Het is ook de bedoeling,
zegt onderneemster Babette, dat het
winkeltje alleen de zomermaanden
(tot en met augustus) open is. Het
zaakje, dat een Amerikaanse sfeer
ademt, is te vinden m het pand van
de voormalige bakkerij Van der
Werf, tegenwoordig eigendom van
Play In, van Leo Heino. „M'n oom,"
zegt Babette, die de ruimte voor zo-

lang mag gebruiken. „Het was aan-
vankelijk als een stuntwinkel be-
doeld, maar daarvoor is het toch te

netjes geworden."

Zand
Waar die Amerikaanse sfeer van-

daan komt, kan zij niet verklaren.
„Misschien door het zand op de
vloer. Ik ben wel vaak in de VS ge-

weest, maar ik heb niet bewust die
sfeer willen creëren. De winkel is in

twee dagen geschilderd, misschien
dat er wat Caribisch gevoel door-

(ADVERTENTIE)

|epal is géén
De kritische en goed geïnfor-

meerde relaties van

Van Reeuwi|k weten wel beter

Toch is dit karpet een hoog-

standje van formaat Met gren-

zeloos geduld werden de fijn-

ste materialen geknoopt tot

een tijdloos kleed Informeert u

maar eens bi] Van Reeuwiïk

ze weten er alles van

van eeuwijk
Sniep7 Tel 020-6994111
Meubelboulevard Diemen In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

heen is verwerkt. Ik was net terug
van Curagao," verklaart zij.

De naam Beach Bum wordt in de
VS wel gebruikt voor mannen die
alleen maar op strand lopen te para-
deren. Het is afgeleid van - het Ame-
rikaanse - beachbump, wat zoveel
betekent als 'zandheuveltje'. Toch is

de meeste kleding (voor vrouwen,
mannen en kinderen) van Italiaanse
afkomst. De merken van de shirts,

T-shirts, broeken, rokjes en jacks
zijn onder andere: Diesel (Diesellito

voor kinderen), El Charro, Chipie,
Replay en - het bekende motormerk
- Harley Davidson, waarvan ook tas-

sen te koop zijn.

Goedkoper
Ze zijn veel goedkoper dan gemid-

deld omdat het restpartijen zijn, of

monstercollecties die de importeur
als voorbeeld voor de dealers heeft
gebruikt. „Een aantal kleren hebben
een 'gedragen look', maar dat heeft

daar niets mee te maken," zegt Ba-
bette. ,.Dat komt alleen door een be-

paalde bewerking". Een en ander
wordt ingekocht via een kleding-
zaak in het oosten van het land.

Daarnaast zijn er allerlei accessoi-

res en andere aardigheidjes zoals as-

bakken, sigarettenkokers en voor-
werpen van 'flowerpower perspex' te

koop.
Beach Bum is de hele week geopend,
behalve op maandag.

Winnaars van
Tour-prijsvraag
ZANDVOORT - De Tour de Fran-

ce-prijsvraag, die weekmedia in sa-

menwerking met de lokale midden-
stand heeft georganiseerd, heeft 21
prijswinnaars opgeleverd.

De winnaars krijgen een geheel ver-

zorgde reis voor twee personen naar
Parijs in het weekend van 25 en 26
juli aangeboden.

De prijswinnaars zijn: Vonsee-
Paap, M. de Boer, T. Paap, M. Bras,
J, van Woerkom, Schreurs, R. Lam-
mers, Esbach, R. Rozendal, A.P.
Wahlen, J. Buijs, Misset, T. van
Vliet, Roos, W. Voorn, S. van Velzen,
L. Altona, M. de Groot, C. Voorne-
veld, D. Bakker en J. Buskermolen.
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GAARD
Grote Krocht 26, 2042 LX Zandvoort. Tel. 02507-13529

30% tot 50%
KORTING

op de zomercollectie*
van JACKPOT en
COTTENFIELD

MODE
Grote
Krocht 23
Tel. 02507-18412.

Elke avond geopend tot 21.00 uur
* Geen korting op badkleding, lingerie en basic's

De enige echte special
shop in Zandvoort.

Glazenwassen}
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

WERKEN BIJ KRUIDVAT IS MEER
DAN 'N BAANTJE

Voor ons filiaal te Zandvoort zoeken wij

op korte termijn

Hulpkrachten m/v
-leeftijd 1 8-21 jaar

- voor 2 tot 1 2 uren per week
(met bereidheid tot het werken

in de avonduren en in het weekend)

Vakantiekrachten m/v
-leeftijd 18-21 jaar

-voor 38 uren per week

(met bereidheid tot het werken

in de avonduren en in het weekend)

Heb je belangstelling?

Neem dan telefonisch kontakt op met de

Filiaalmanager van ons filiaal te Zandvoort,

de heer F. van Rhee.

Telefoonnummer: 02507-15231.

Kruidvet
I BIJ KRUIDVAT WERK JE MET MEER PLEZIER

Weekendaanbieding

SLAGROOM-
SCHNITT

g jk

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFUVERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

EET-O

Vrijdag 17 en Zaterdag 18 juli

Raadhuisplein (van ± 20.00 tot 24.00 uur)

* Live optredens op het podium
* Bars, Saté- en ijsstands

Restaurant
• Onze beroemde tropische voorgerechten
hoofdgerechten en desserts

• Cocktails, Sangria, Longdrinks

Alles in een verrassende omgeving.

NOCHE DE SANGRIA
Haltestraat 3, 2042 LJ Zandvoort

02507 - 12994

TROPICAL COCKTAILS

|g3
;

;1ljfÜ;

:

lUn::-';
;
A-

;

maandagmorgen

ook geopend

Celsiusstraat 192

Wegens vakantie gesloten
van 6 juli t/m 21 juli

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Kwekerij

P. van KLEEFF

Van Stolbergweg 1

Zandvoort ~
Tel. 17093

ZOMER-
PLANTEN

u
komt
toch ook?

a.s. zaterdag gratis

proeven

bij onze ijskar

tjéo/U^e^
Groente en Fruit

Grote Krocht 25,
tel. 14404

Je voelt je nu nog lekkerder
in een Peugeot 405.

CENTRALE
VERGRENDELING

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

GETINT GLAS
RONDOM.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING

BINNENVERLICHTING.

PEUGEOT 405 GLX

STUURBEKRACHTIGING.

ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN.

GETINT GLAS
RONDOM.

CENTRALE
VERGRENDELING

TOTAAL VOORDEEL:
1.815,-.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING

BINNENVERLICHTING.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

PEUGEOT 405 RÉFÉRENCE

STUURBEKRACHTIGING.

ELEKTRISCH BEDIENBARE
VOORPORTIERRUITEN 3-SPAKIG SPORTSTUUR.

CENTRALE
VERGRENDELING.

VELOURS BEKLEDING

IN HOOGTE
VERSTELBARE

BESTUURDERSSTOEL

TOTAAL VOORDEEL
2.110,-.

GETINT GLAS
RONDOM.

VERTRAAGDE
UITSCHAKELING

BINNENVERLICHTING.

IN SEDAN EN BREAK.
BENZINE EN DIESEL.

Nu b'ij Peugeot: vele spe-

ciale modellen. Vol extra extra's.

Zoals de 405 GLX

(vanaf 33-825,-), met een pak-

ket comfortverhogende extra's,

PEUGEOT 405 GRX.

waarvoor u slechts 605,- betaalt. waarvoor u slechts 700,- betaalt.

Of de Peugeot 405 En tot slot de 405 GRX

Référence (vanaf 36.655,-) met (vanaf 37.245,-) met riante

een zeer gedistingeerd pakket extra's ter waarde van 3.400,-,

extra's ter waarde van 2.515,-, die u nu slechts 1.290,- kosten.

Dus wilt u profiteren van

dit grote voordeel, kom dan zo

snel mogelijk bij ons langs.

JE VOELTJE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW, EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT_
dynamisch i>i» \ra;.
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Ondanks regenbuien toch
geslaagd Pleintjesbasketball
ZANDVOORT - De enorme
wolkbreuk zondagmorgen
deed niet veel goeds beloven
voor het Pleintjesbasketball.
Gelukkig voor de organise-
rende vereniging The Lions
was de bui bij de opening
voorbij getrokken en konden
de teams zich gaan opmaken
voor het basketballen op
straat.

door Aaldert Stobbelaar

Ondanks de matige omstandig-
heden werd het een zeer goed eve-
nement. De buien hadden het te-

gelplateau van het Van Fenema-
plein aardig glad gemaakt, met
hier en daar een plas water, maar

de teams lieten elkaar de nodige
speelruimte zodat er geen ongeluk-
ken gebeurden.
Maar liefst 39 teams hadden zich

toch nog ingeschreven. Die kwamen
niet alleen uit Zandvoort maar uit

alle windstreken van Nederland. Bij

goed weer had Lions zeker het groot-
ste deelnemersveld kunnen begroe-
ten, van deze serie pleintjesbasket-
ball in Nederland. "We zijn stomver-
baasd dat zo veel teams zich hebben
aangemeld, ondanks dit slechte
weer", stelde Johan Beerepoot, voor-
zitter van The Lions. "Het isjammer
dat het weer zo slecht is waardoor er
maar weinig publiek is. Met een
mooie zondag had het hier vol ge-

staan met publiek en dan had je met
de basketballsport meer aan de weg
kunnen timmeren".

Opperbest vermaak
Maar ondanks het lage aantal be-

zoekers, vermaakten de teams zich

opperbest. De drie tegen drie

teams, spelend op n basket maak-
ten er een aardige show van. He-
renteams, damesteams en jeugd-
teams van alles was er te zien en
vol overgave vocht men voor de
punten.
Het ging in dit spel vooral om de
basketballsport te promoten. Ge-
zien het enthousiasme van de
door de regen door natte spelers
en speelsters is het evenement bij-

zonder geslaagd.

"We zijn toch tevreden", meen-
de Beerepoot. "Als je het op n na
grootste ddelnemersveld trekt,

dan is het geslaagd". Misschien
dat The Lions volgend jaar een
nieuwe kans krijgt om een derge-
lijk evenement te organiseren.
Want het Van Penemaplein bleek
een uitgelezen plaats te zijn om
het pleintjes basketball te spelen
en met zomersweer komt het nog
beter tot z'n recht.

Knappe prestaties van de
Zandvoortse duivenhouders
ZANDVOORT - De duiven-

houders van Postduivenvere-
|
niging Pleines hadden het afge-

! lopenweekend veel succes met
vluchten van zowel oude als

]

jongen duiven. De oude duiven
moesten een afstand afleggen

I
van 380 kilometer terwijl de

l
jonge duiven 145 kilometer

i voor de vleugels kregen.

De oudjes vertrokken donderdag-
vond al naar Chantilly om daar za-

terdagmorgen om kwart over tien
gelost te worden. Vooral de duif van
Hans Heiligers bleek in grote vorm
te zijn. 's Middags om drie minuten
voor half drie draaide Heiligers zijn

eerste duif het hok in en dat was een
zeer vroege. Niet alleen was de duif
van Heiligers de snelste van de
Zandvoortse vereniging, maar ook

Paarden staan te trappelen

o De Kortebaanharddraverij; altijd goed voor spanning. Archieffoto weekmedia

ZANDVOORT - In de Zee-
straal komen vandaag vanaf
14.00 uur dertigpaarden aan de
start yoor de jaarlijkse Korte-
baanharddraverij. Daaronder
bevindt zich ook Desperado
van Joop van Dam, gereden

\ door pikeur Rob de Vlieger.
Het evenement duurt waar-
schijnlijk tot en met het begin
van de avond.

In vjjf omlopen zullen de dertig
combinaties uitvechten wie de uit-

eindelijke winnaar wordt. Het prij-

zengeld bedraagt in totaal 8000 gul-
den. Voor de winnaar is er een be-
drag van 3500 gulden beschikbaar,
plus een groot aantal ereprijzen, be-
schikbaar gesteld door diverse spon-
sors. Hoofdsponsor is de ABN, gefu-
seerd met de AMRO.

Bij de kortebaan zal gebruik wor-
den gemaakt van een 'handicapsys-
teem' om de spanning erin te hou-
den. Voor de paarden met - gemid-
deld -: betere prestaties wordt de
startlijn iets naar achter verplaatst,
waardoor voor hen de baan langer
wordt. Daardoor wordt het uiter-
aard lastiger om de uitslag van de
races te voorspellen, maar toch kan
dat voordeel opleveren voor dege-
nen die een gokje wagen bij de Hip-
po Toto-Totolisator: een hogere op-
brengst voor de winnaar. De span-
ning wordt nog verder verhoogd
doordat er enkele onbekende paar-
den deelnemen. De combinaties ko-
men twee keer tegen elkaar uit,

eventueel een derde keer.

van de gehele afdeling Haarlem. Een
prima resultaat.

Ook bij de jonge duiven waren de
leden van Pleines in de voorste gele-

deren te vinden. De duiven vertrok-
ken vanuit Duffel in Belgi en werden
's morgens om kwart over negen ge-

lost. In een rap tempo vlogen de dui-

ven huiswaarts en ongeveer ander-
half uur later was de eerste duif bin-

nen. Dat was, om precies te zijn, om
zes minuten voor tien. De combina-
tie Van der Wal/Romkes presteerde
het om de plaatsen een tot en met
vijf in te nemen binnen de vereni-

ging. Dat was in het district Haar-
lem, met 8.500 duiven, goed voor een
prachtige tweede plaats. Ook hier
dus groot succes voor Pleines.

Uitslag Pleines, oude duiven: H.Helllgers
1, 13. P.Bol 2, 8, 10, 12. Combinatie Koper 3.

J.Heeremans 4. R.Sinnlge 5, 15. J.Hartcveld
6, 11. E.Paap 7. Combinatie Bol 9. R.Drtehul-
zen 14.

Uitslag jonge duiven: Combinatie Van der
Wal/Romkes 1, 2, 3, 4, 5. J.Harteveld 6. P.Bol
7, 12, 14. A.Molenaar 8, 11. J.Heeremans 9, 13,

15. H.Helllgers 10.

• Veel stunts zullen te zien zijn tijdens de show op het strand. De Revolution kan bijvoorbeeld voor- en achterwaarts vliegen, spinnen ais een propeller en
in een duikvlucht in een keer tot stilstand komen.

'Een goed vliegeraar stopt bij veel win
ZANDVOORT - Een specta-

culaire stuntvliegershow
wordt er zondag 19 juli gehou-
den op het strand van Zand-
voort, voor paviljoen Freddy &
Paul. De show wordt driemaal
opgevoerd, om elf, een en drie
uur en duurt ongeveer een uur.

De stuntvliegershow is de zevende
uit een reeks shows van het Sisi Be-
ach Team. De shows zijn voor ieder-

een gratis toegankelijk en worden
alleen afgelast bij regenval of wind-

stilte. Er wordt gevliegerd met de
zogenaamde Stealths, Revolutions
en Acro's, die in serie worden ge-

schakeld.

In de wijde omtrek van het strand
zal het publiek op de show geatten-
deerd worden door reusachtige 'flow
forms': twee vliegers van elk vijfen-

twintig vierkante meter groot die op-
gelaten en verankerd worden. Onder
de vliegers zit een windturbine ge-

monteerd, zodat ze ook bij windstil-

te in de lucht blijven. De technische
begeleiding van de show geeft Frits

Jansma, een van de bekendste vlie-

gerspecialisten ter wereld.
Stuntvliegen is een sport waarbij
veel vaardigheid komt kijken.

Vliegeraar Stanley Abels: "Het is

heel belangrijk om de kracht van de
vlieger en jezelf te kennen. Als de
trekkracht te groot is moet je stop-

pen. Wie stoer doet en doorgaat laat

niet zien dat hij een kerel is, maar
dat hij weinig van vliegeren weet."

Slecht weer en

matige visvangst
ZANDVOORT - Afgelopen

zondag gingen veertien leden
van de Zandvoortse Zeevis
Vereniging naar de Wadden-
zee. Het weer was niet best,
windkracht zes en veel regen.
Bovendien viel de vangst ook
nog tegen.
Na driemaal honderd minuten vis-

sen waren slechts 21 vissen boven
water gehaald. De vissen die gevan-
gen werden waren wel behoorlijk
van lengte. Zo ving Jan Terol een
paling van 75 centimeter. Terol zou
dan ook op de eerste plaats eindigen
niet een totale lengte van 119 centi-

meter. Tweede werd Henk Bluys
met 99 centimeter en Peer Warmer-
dam werd met 79 centimeter vis der-
de. De punten voor de grootste-vis-
bokaal gingen naar Jan Terol met
die prachtige paling van 75 centime
ter en een gewicht van 1250 gram.
Henk Bluys viel eveneens in de pun-
ten met een tong van 38 centimeter
en Cees Blom sloeg een bot van 38
centimeter aan de haak.
Na drie viswedstrijden gaat Peer

Warmerdam met tien punten aan de
ïeiding. Tweede is Jan Terol met vijf-

tien punten, terwijl Fred Ploegman
met zestien punten de derde plaats
bezet.

Internationale races beloven spanning
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• Het wordt zonder twijfel weer een spannend gevecht tussen Mercedes, Lotus en BMW, bij de Internationale Autoraces, die zaterdag gehouden worden.

ZANDVOORT - De
Internationale Autoraces op
het circuit Park Zandvoort
beloven aanstaande zondag
veel spanning en sensatie.
Daarbij zien vooral de Koni
Produktiewagens en de
Formule Renault er veel
belovend uit. Ook de Formule
Ford, wel de springplank naar
het grotere werk genoemd,
wordt met spanning tegemoet
gezien.

De wedstrijden beginnen om een
uur met een race in de Squadra
Bianca klasse, waarna om kwart
voor twee de Koni Produktiewagens
boven twee liter aan de start

verschijnen. In deze klasse zijn de
snelle Lotus Esprits van Kroymans
en vooral Langeberg inmiddels van
flink wat extra gewicht voorzien.
Daarmee wordt de strijd meer gelijk

getrokken. Het wordt zonder twijfel

een stevig gevecht tussen Mercedes,
Lotus en BMW.
Om tien voor half drie zijn de

dames en heren in de
Produktiewagens tot 1400 cc niet

minder aan elkaar gewaagd. Om
drie uur volgt het grote werk van de
Formule Ford 1600. De Formule
Ford leeft als nooit tevoren. Het
afgelopenjaar leek de
belangstelling voor de instapklasse
van de Formuleracerij wat af te

nemen. Menigeen stapte over naar
een snelere bolide. Dankzij de
ondersteuning van een flink aantal
sponsors was het echter mogelijk
vers bloed in de Formule Ford te

brengen.

Jonge coureurs
De jonge Nederlandse coureurs

zijn in dit jubileum jaar (25 jaar
Formule Ford) volop met de
Belgische toppers in de slagom de
kampioenstitel. Grootste
kanshebbers in het Nederlandse
kamp lijken daarbij Roger Ciapponi
en Alex Korper, terwijl de
buitenlandse concurrentie wordt
verwacht van Andr van Hoof en
Kurt Mollekens.
Om tien over half vier wordt

begonnen met de Koni
Produktiewagen race tot 2000 cc
gevolgd door de MG competitions
en om vijf uur door de Opel Ascona

Cup. Het sluitstuk, dat om half zes
op het programma staat, de
Formule Renault, zou eveneens
veel spektakel teweeg kunnen
brengen.
In het startveld van de Formule

Renault liggen hoofdrollen te

wachten voor Alex Veenman, Jan de
Vries en Michal Bleekemolen.
Bleekemolen en De Vries hebben
een druk weekend, want zij moeten
ook nog aantreden in wedstrijden
op het Britse Donington. Zij vliegen

tussen de races door heen en weer.
Veenman kan daardoor misschien
de beide vliegende coureurs
verrassen.

De toegangsprijzen voor de
wedstrijden op zondag bedragen
vijfendertig gulden voor het
rennerskwartier en vijftien gulden
voor het duin/tribune terrein.

Kinderen tot twaalfjaar krijgen
vijftien procent korting op alle

geldende toegangsprijzen.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
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EEN FILM VAN
PAUL VERHOEVEN

GEORGEDZUNDZA
JEANNETRIPPLEHORN

LEILANI SARELLE
fotografie JAN DE BONT
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NEDERLANDS
«ei 3£i ïj ïièiA s ? Kevisa

ÈN GEZONGEN!

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

BASIC INSTINCT
KAARTEN: ƒ12,50

Vanaf 16 jaar

en de 7 sSimepgen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9,-

volwassenen ƒ 12,50

ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,

voor maar ƒ12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT

02507/18686

ZANDVOORT - Tijdens de
algemene leden vergadering
van de badminton club Lotus
kon voorzitster Karin de Graaf
verheugd mededelen dat het
eerste team van deze wed-
strijdvereniging alsnog is ge-

promoveerd naar de derde
klasse van de Landelijke com-
petitie van de Nederlandse
Badminton Bond.

Het succesvolle team, naast voor-

zitster Karin de Graaf bestaande uit

Rika Koper, Tom Geusebroek en
Martrjn van Keulen, speelde dit jaar

Promotie voor Lotus
in de vierde klasse van de landelijke

competitie. De Zandvoortse vereni-

ging behaalde in die competitie, ach-
ter kampioen Swish, een zeer ver-

dienstelijk tweede plaats, die recht
geeft op een reserve-promotieplaats.

Toptrainer
De promotie werd deze week een

feit doordat landskampioen BCH
haar eerste team wegens vertrek van

een aantal prominente spelers
moest terugtrekken uit de eredivi-

sie. BC Lotus, dat zich ten doel heeft
gesteld om binnen drie jaar door te

stoten naar de tweede klasse lande-
lijk, lijkt onder leiding van toptrai-

ner Wim Fisscher hard op weg dit

doel al een jaar eerder te bereiken.

Ook in de breedte wil het actieve
bestuur van Lotus weer aan de weg
gaan timmeren. In de afgelopen

maanden zijn de nodige kaderoplei-
dingen van de grond getild. Na de
vakantie gaan er met name op de
woensdagmiddag en -avond in de
sporthal Pellikaan en in de Van Pa-
geehal weer nieuwe jeugd- en recrea-
tiegroepen van start.

Met het nieuwe seizoen in aan-
tocht, kunnen weer nieuwe leden ge-

plaatst worden bij BC Lotus. Weke-
lijks kan met een aantal vrienden op
een gezellige manier een shuttle ge-

slagen worden. Inlichtingen over BC
Lotus kunnen verkregen worden bij

het secretariaat Koningstraat 29, te-

lefoon 16288.
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GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,

Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon

programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed!

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met

fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., don-

ker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel

om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.

Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,

contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

de Wmp^
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

61 34775. Open : ma t/m vrij 9 -1 7 u. en zat 1 -1 6 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Van Galenstraat 124: Goed onderhouden tweekam.app. op 2e
etage. Uitzicht op zee. Ind. entree, hal, gang, toilet, douche,
slaapk., ruime woonk., keuken. Serv.k. ƒ 190,- p.m. Vr.pr.

ƒ119.000,- k.k.

Diaconiehuisstraat 38 I: Appartement met tuin op zuiden. Ind.

souterrain: kamer met keukenblok en douche, parterre: entree,

i hal, slaapk., woonk. met open haard, keuken, badk. met douche
\ en toilet. Vr.pr. ƒ 133.000,- k.k.

9 De Ruyterstraat 6/7: Vierkam.app. op 4e et., uitzicht op zee. Ind.

| entree, ruime hal, woonk., eetkamer met balkon zuid/west, gr.

| slaapk. met balkon noord/oost, kl. slaapk., keuken, badk. met lig-

* bad en wastafel, toilet, serv.k. f 200,- p.m. Het app. wordt gestof-

I
feerd en gemeubileerd opgeleverd. Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

| Cort v.d. Lindenstraat 2/30: Vierkam. maisonette op 3e en 4e et.,

8 balkons west. Ind. 3e et. entree, hal, gang, toilet, L-vormige

jj
woonk. met marmeren vloer, luxe open keuken, 4e et. 3 slaapk.,
luxe badk. met dub. wastafel en ligbad, apart toilet, serv.k. ƒ 330-
p.m. Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.

Paradijsweg 2a: Vrijst. karakteristiek woonh. met besloten ach-
tertuin. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met open haard, open keu-
ken met inb.app., 1e et. slaapk., badk. met ligbad en 2e toilet,

overloop met vlizotrap naar zolder. Vr.pr. ƒ185.000,- k.k.

Jan Snijerplein 6: Halfvrijst. woonh. in centrum. Bouwj. 1978. Ind.

souterrain: 2 kamers, beg.gr. entree, hal, toilet, woonk., open keu-
ken met inb.app., bijkeuken, terras Ie et. badk. met ligbad, toilet

en wastafel, 3 slaapk., vliering bereikb. via vlizotrap. Tuin zuid-

oost. Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 7Fax 02507-17596

EEWIELERS

VERKOOP REPARATIE

EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF IN:

'. SCOOTERS:
Vespa - Honda - Peugeot

• • ••

Vespa - Cita snorfietsen

• • • •

Bromfietsen:

Puch Maxi Vespa
• • ••

RIJWIELEN:

Sparta (met.) Romein
• • ••

Ook verkoop van onderdelen en accessoires

KOOP BIJ DE MAN DIE OOK REPAREREN KAN

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
v/a 27 juli t/m 3 augustus

Kochstraat 8, Zandvoort Nw Noord
Tel. 02507-16504
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NÜSfËÈÖSTOrm
1É0ÓR MËTZEIFÜE

I PRODÜKT

: Euro loodvrij ƒ 1 .76
- Super benzine ƒ 1 .92

Diesel ƒ1.06

SERVICESTATIONüil
(bij Palace Hotel)

BBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBB

InterLanden sprelgroGp
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts ''Wk
M Nieuwsblad

zoeken wij nog enkele

BEZORG(ST)ERS

BEL NU SNEL
02507-17166 ]

„rn->.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoorf-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. ..

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

295,-

5,-

9,95

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEURELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

KOPLOPERS
GEVRAAGD

Op zoek naar de beste bijverdienste met veel extra's? Dan is

hier je kans. Word nu bezorger voor Trouw en de Volkskrant.

Voor tijdelijk of voor vast. Er ligt een leuke verrassing voor je

klaar. Minimum leeftijd 15 jaar.

Je kunt nu aan de slag in Zandvoort.

Bel: 16821

JUPITER

0H@8fl0£
Raadhuisplein 15 - Zandvoort

SPORTAFDELING
vnje-tijdspakken

10 TOT 50% KORTING

grote sortering sportschoenen
ook 30 tot 50% korting

Vele aanbiedingen T-shirts,

poio's en tennisshorts
2 voor ƒ 50,-

badpakken 49,95 en 39,95

TUINAFDELING waterschade

Honderden guldens voordeel op tuinsets

Voorbeeld: 4x KETTLER PALERMO (129,-)
ovale kunsttafel
4x supperdikke kussens
975,- voor 595 -

verder showmodellen extra voordelig

DIT WEEKEND:

VRUCHTENSCHNITT

9.50

l TT7-C® HOQEWEG 28. TEL. 12989

Postcode Loterij steunt Stichting Milieubewustzijn

Spelenderwijs leren
over de natuur

£&Ë!ifö-?^

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de ki

Do laatste jaren is de zorg
voor het behoud van onze
natuur sterk toegenomen.
Daarbij is één ding duidelijk

geworden: dat we die zorg al

vroeg op kinderen moeten
overdragen.

Een organisatie die zich hier-

voor op originele wijze inzet,

is de Stichting Milieubewust-

zijn. Speciaal voor (school)kin-

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij'? Heeft u

de postcodecijfers 1131
(Volendam), 2355 (Hoog-

made), 3025 (Rotterdam),

4622 (Bergen op Zoom) of

5344 (Oss)? Dan kunt u

zich aanmelden voor de
volgende opnamen van Hit-

bingo. Bel op weekdagen
tijdens kantooruren 02977-

47006 en ga een gezellig

tv-dagje uit!

deren heeft zij een driedaags

programma gemankt, waarbij

de kinderen op speelse en leer-

zame wijze met de natuur ken-

nismaken. De Wachters van de

Vier Elementen vertellen hel

Verhaal van het Bewaarde
Land en nemen de kinderen
mee op spannende tochten.

Daarbij leren ze met andere
ogen naar de natuur te kijken.

En ook om die natuur te res-

pecteren en haar te bescher-

men.

In de drie dagen
van het programma
maken de kinderen
kennis met de Vier

Elementen in het

Bewaarde Land. De
kring luistert

ingespannen naar
het verhaal van de
Wachters. Straks

zullen ze op zoek
gaan naar de Boom
van de Wachters en
dan elk hun eigen

boom uitzoeken. Zo
leren ze al spelen-

derwijs respect voor
de natuur.

Het programma, dat speciaal

voor scholen is ontworpen,
heeft al een groot succes bij de

kinderen, die geestdriftig naar

hel Bewaarde Land trekken.

Dankzij de deelnemers aan de
Postcode Loterij kunnen wij

de Stichting Milieubewustzijn

steunen in hun unieke leerpro-

ject. Zo wordt kinderen al

vroeg het besef bijgebracht hoe
belangrijk voor ons allemaal

het respect en de bescherming
van de natuur is. B

Hitbingo
en vakantie

U bent deelnemer en gaat op

vakantie. Maar u wilt de I lir-

bingokans van 25.000 gulden

niet missen. Geen zorgen: d:

Postcode Loterij houdt alk
Hitbingowinnaars bij. en

zorgt ervoor dat u uw prijs in

huis krijgt. Wij wensen u een

plezierige vakantie!

Trots op de foto met het zelfge-

maakte T-shirt.

ïïWiïiW

De winnende
Hitbingo-

nummers van
7 juli:
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Stortvloed van hemelwater en kritiek

Water komt
Zandvoort
aan de lippen

• Een wolkbreuk bezorgde Zand-
voort weer de nodige overlast, afgelo-

pen weekeinde. Het riool, dat aange-
pakt is door de gemeente, kon blijk-

baar nog steeds de capaciteit niet

aan. Op deze wijze wordt er in Zand-
voort vrijwel letterlijk en figuurlijk 'met
de kraan open gedweild'. Vandaar dat
de Zandvoorters de nodige kritiek

hadden en zich afvroegen waarom de
straten maanden open gelegen had-
den. Sommigen maakten echter van
de nood een deugd en waren aan het
'tobbevaren', peddelen of vissen ge-
slagen, hoewel er natuurlijk weinig
meer te vangen was, dan wat straataf-

val.

Brandweer houdt
pomp in de gaten

• Meestal heeft de brandweer het water hard nodig, maar deze keer was het
omgekeerde het geval en moesten de spuitgasten vooral veel water wegpom-
pen.

• Sommigen maakten van de nood een deugd en gingen 'vissen'.

Bewoners pogen water
te weren met zand

• Met man en macht werd de zandbak geplunderd om zandzakken te vullen.
Veelal mocht het niet baten en stond de vloer onder water. De verzekering dekt
de schade meestal niet. De Zandvoorters overwegen te stoppen met het
betalen van rioolbelasting.

• Ook in de omgeving van de Koningsstraat waren de gedupeerden aan het

sjouwen met zandzakken.

Nog meer water: om de

smurrie weg te krijgen
• Het komt wat ironisch oven er

moest water aan te pas komen om
Zandvoort weer schoon te krijgen.

Het was echter de enige manier om
alle smurrie, modder en afval weg te

krijgen. De brandweer hielp ook vier-

entwintig particulieren met het

schoonmaken van de kelders. De
stortbui kwam rond tien uur naar be-

neden en in de loop van de middag
waren de spuitgasten de grootste ge-
volgen van de overstroming meester.

Wateroverlast:

nieuwe attractie
Afgelopen zondag was het weer zo-

ver, sinds 1985 al weer het dertiende
bedrijf. Rond 10 uur kan het
schouwspel beginnen. Iets te vroeg,
want op een bewolkte dag komen de
dagjesmensen pas om half één het
dorp binnenrijden. Maar goed - 10
uur - 26 mm regen - we gaan van
start. De dorpsbewoners hebben een
ietwat ondergeschikte rol. Aange-
zien ze die al vele malen gespeeld
hebben, accepteren ze dat maar.
De brandweer, keurig in het zwar-

te pak, een raadslid, een burgemees-
ter en enkele toeschouwers (vanwe-
ge het vroege uur). Volgens het
script kwam de brandweer iets te
laat. De burgemeester zeer tekst-
vast: „Ja, het is een trieste zaak!"
Het raadslid had een geheel nieuwe
tekst, tot verrassing van de mede-
spelers. Hij zei: „Ja, nu wordt het
toch echt te gek!"
Er was ook nog een gastrol voor

een ingenieur civiele zaken. Die wil-

de - tot z'n enkels in het water - een
gesprek met de medespelers, maar
die wilden eerst droge voeten. In het
script staat vervolgens een rubber-

bootje. Ook dat was weer aanwezig,
evenals wat scherpe ronddrijvende
voorwerpen, dus helaas voor hen
ook uiteindelijk natte voeten.
Dan komt de brandweer met pom-

pen, want het dertiende bedrijf loopt
alweer ten einde. Nog even de act
met de slangen (zeer spectaculair).
Daarna de grote schoonmaakwagen
en het ruikt hopelijk weer fris in het
dorp. Een enkele toeschouwer wil
gaan klappen, maar de dorpsbewo-
ners roepen dat het nog lang niet
afgelopen is.

Dus de volgende keer alert blijven:
20 mm regen - kom naar het cen-
trum! Plaatsbespreken niet nodig,
lokaties zat!

Nadat de spelers zich verkleed
hadden, werd 'in goede harmonie' de
felicitatie-taart uit de diepvriezer ge-

haald, die toch alweer een paar jaar
geleden is geschonken door het ge-

meentebestuur. Dit was ter onder-
steuning van de feestvreugde na het
afronden van de rioleringswerk-
zaamheden. En toen was er koffie....

Anton Soet van Maaskant Bossc
Zandvoort

Geen wateroverlast

meer in Zandvoort?
'Geen wateroverlast meer in Zand-

voort?' Deze woorden zijn heel erg
mooi en misschien zit er iets in de
volgende gedachte:

Sluit 'n pijp aan in de Schoolstraat
aan de riolering, bij een put zo hoog
mogelijk, 'n halve meter onder de
straat, met een goed filter ervoor,
zodat er alleen water doorgaat.
Graaf de pijp in de richting parkeer-
plaats naast schooltje (bij het post-
kantoor), voldoende aflopend na-
tuurlijk. Plaats daar een pomp die
automatisch gaat zuigen en stuwen
als het water komt.

Laat de pijp dan verder lopen, met

een zuig-/stuwpomp ertussen waar
nodig, langs de volgende route: bus-
baan tot Kostverlorenstraat, over
parkeerplaats richting Huis in het
Kostverloren, dan richting fietspad

op de oude trambaan. Net voorbij
camping Sandevoerde bevinden
zich links en rechts oude diepe ka-
nalen die al 'tig'-jaren niet meer ge-

bruikt worden. Wat regenwater
méér doet daar ook geen zeer. Wel
pijpen gebruiken van 50 a 75 cm dia-

meter, en niet zo'n pijpje als naar
Haarlem loopt.

Hopelijk zit hier een oplossing in.

W. Draijer
Zandvoort

Rapport nog steeds

niet boven water

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan

het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer-
02507-18648.

Open brief aan het college van
burgemeester en wethouders.
Vanaf januari wacht de Werk-

groep Wateroverlast al met smart
op het onderzoeksrapport dat het
ingenieursburo D.H.V. opnieuw in
opdracht van de gemeente gemaakt
heeft.

Januari 1992 zou dit rapport in de
commissie Ruimtelijke Ordening
behandeld worden. Toen werd het
februari. In maart werd het april en
toen het raadslid Tates in april er-

naar vroeg, werd er mei gezegd. (Al-

les is op de band vastgelegd). In mei
belde ik met een ingenieur van ci-

viel, technische en bouwkundige za-

ken. Het rapport lag voor zijn neus
op zijn buro. „Maar," zo vertelde hij

mij, „het moet eerst naar het college.

Hierna zal het in de commissie
Ruimtelijke Ordening komen." Hij
zou ons daar verder over berichten.

Hoezo bureaucratie? We hebben
dus niets meer van hem vernomen!
Op zondag 12 juli staat half Zand-

voort weer onder water, maar het
bewuste rapport is nog steeds niet

boven water! Leden van de Werk-
groep Wateroverlast worden, terwijl

ze in paniek staan te pompen en te

hozen, uitgenodigd voor een 'spoed-
gesprek' op het raadhuis. Hé, kan
het nu dan wel? Niet met het college
maar met een afgevaardigde die zo
goed mogelijk zal trachten de ge-

moederen te sussen en de situatie

van uw kant nog eens extra uit te

leggen. Welnu, de werkgroep laat u
weten: zij praat alleen nog maar met
de commissie Ruimtelijke Orde-
ning. Wij willen de discussie en de
emoties graag openbaar en centraal
houden!

Wel vermoeden wij dat het inge-

nieursburo er niet uit is gekomen en
dat de gemeente met de handen in

het haar zit, want dat we (na de uit-

gave van 6 miljoen) alleen maar een
verergering van de problemen heb-
ben gekregen is voor iedereen zo
langzamerhand wel duidelijk gewor-
den.

Mijns inziens heeft u ten aanzien
van dit probleem teveel gedacht op
het niveau oorzaak-gevolg. Maar u
gaat over miljoenen. Daarom zou
men toch mogen verwachten, dat al-

les waarover beslissingen moeten
worden genomen, analytisch door u
wordt bekeken en zorgvuldig wordt
gecontroleerd alvorens werkzaam-
heden of veranderingen worden uit-

gevoerd. Regeren is vooruitzien niet-

waar? Want als u nu steeds zegt dat
het probleem niet verholpen kan
worden, dan had u die miljoenen
toch veel beter kunnen besteden?
Inmiddels is mij na informatie ter

ore gekomen dat het onderzoeksrap-
port over twee weken door uw colle-

ge behandeld kan worden. Dat bete-

kent dat het 30.000 gulden kostende
rapport zoals het er nu uiteindelijk
ligt (want ik hoorde dat u het ook al

een keer heeft teruggestuurd) twee
maanden op een buro is blijven lig-

gen. Misschien niet urgent genoeg,
of waren er soms weer zieken?
Enfin, de vakanties staan voor de

deur en dat betekent dat de gedu-
peerde bewoners maar moeten af-

wachten, want eerder dan augustus
zal het uiteindelijk niet in de com-
missie Ruimtelijke Ordening behan-
deld kunnen worden!!
Debewoners zijn boos. Wat zeg ik:

ze zijn razend - ze pikken het niet
meer. Ze hebben momenteel het ge-

voel dat ze veel te bescheiden en
beschaafd zijn geweest. Ze hebben
geprobeerd om met u in gesprek te
blijven - hebben hun rioolrechten
nog altijd netjes betaald, evenals de
schade die zij in de loop der jaren
door alle watersnood hebben opge-
lopen. En dat terwijl het riolerings-

stelsel van Zandvoort ver beneden
het landelijk gemiddelde functio-

neert. Maar hun geduld is momen-
teel op, dat verzeker ik u.

Zelfs de meest elementaire prakti-

sche hulp die u de bewoners dan wèl
kunt geven (en die u hen beloofd
hebt) zelfs dat kunt u nog niet eens
waarmaken. De brandweer kwam
een uur te laat en op straten, pleinen
en plantsoenen ligt drie dagen later

nog steeds een vieze grijze w.c.-pa-

pier drab. Vanmiddag sprak ik een
vrouw die binnenkort zal bevallen.
Een jaar geleden heeft u haar be-

loofd dat u zou zorgen dat de verant-
woordelijke instantie haar riolering
zou laten beveiligen met terugslag-

kleppen. Dit had u in goed overleg
geregeld, zo schreef u mij in een
brief van 24 juli 1991. Maar waar-
schijnlijk zal haar wiegje eerst door
het water moeten drijven!

De gedupeerde bewoners van
Zandvoort hebben mijns inziens
recht op een tijdelijke bescherming
van hun woningen en winkels, tot-

dat u een afdoende oplossing voor
dit probleem gevonden hebt. Dat be-

tekent dat u zo snel mogelijk een
noodrampenplan openbaar maakt
voor wateroverlast in het centrum
en op plaatsen daarbuiten waar
overlast zich manifesteert.
Dit zal onder andere moeten in-

houden: tijdige preventieve maatre-
gelen van de brandweer; het aanrei-

ken van gratis materiaal om huizen
en winkels te beschermen en auto's
leeg te pompen en te reinigen (zand-
zakken, voorzetschuiven, waterzui-
gers, pompen, trekkers, dweilen,
handschoenen enz.); afzetten van
straten voor verkeer; voorafgespro-
ken hulp voor oudere mensen; een
opvang en klachtenburo voor gedu-
peerden; het secuur reinigen van
straten, pleinen en plantsoenen.
En gaat u nu alstublieft niet ver-

tellen dat het deze keer om een wel
héél extreme bui ging, want dan gaat
het in het centrum pas echt DON-
DEREN!
Namens de Werkgroep Waterover-

last

Martha Burger

rik
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Commercieel en administratief

personeel gevraagd

Hansa garage bv
een dynamisch Amsterdams taxibedrijf en APK-station met
4 snelgroeiende werkmaatschappijen zoekt op korte termijn

kontakt met kandidaten voor de funktie van

administratief medewerker m/v

GEBODEN:
funktie met toekomstperspektieven
aantrekkelijk aanvangsalaris
studieregeling

- reiskostenvergoeding
-gunstige secundaire voorwaarden

GEVRAAGD:
minimaal MAVO/MEAO-studie

- PC ervaring

-gewend om in klein teamverband optimaal te presteren

prettige omgangsvormen
hoge motivatie

stressbestendig

leeftijd tot 35 jaar

Brieven met volledige CV aan Hansa garage BV,

Anthony Fokkerweg 8, 1059 CM A'dam t.a.v. mevr. A.R. Laat.

Technisch personeel gevraagd

Hansa Garage APK Station
Anthonie Fokkerweg 8 - 1059 CM Amsterdam

vraagt wegens forse uitbreiding van het klantenbestand

1e automonteur
en

2e automonteur
Aan de gemotiveerde monteur met feeling voor het vak
bieden wij:

-uitstekende beloning

-goede werksfeer in ons vakbekwame team
- reiskostenvergoeding
- promotie-mogelijkheden

Voor sollicitatie en inlichtingen:

vragen naar Theo Witmond, tel. 020-6177018.

Divers personeel gevraagd

Het Steunpunt Thuiswerk Amsterdam behartigt de belangen

van thuiswerksters. Per 1 september 1992 gaan wij dicht.

Waar kunt u na 1 september terecht? Bel voor meer info

020-6795871 dagelijks van 9.30-15.00 uur.

Gez.: 15 pers. die bij willen

verdienen. Tel.: 020-6438954.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr. flinke hulp in de huis-

houding 1 ocht. per week.
Tel. 02507-31050.

Gevr. huish. hulp in Bentveld,

2 halve of 1 hele dag per
week. Tel. 023-243069.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Heeft u een oppas nodig, bel

dan 02507-17629.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
*T.k. boekenkast eiken met
kastjes, handwerk ƒ 100. Tel.

02507-12845 of 14482.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

T.k. scanner pro 2006 400
kan. 25-1300 Mhz nieuw in

doos prijs n.o.t.k. Tapedeck
Philips ƒ 75. Tel. 02507-30156.

Hobby's en
verzamelingen

• Michel Cat Duitsl. speciaal

91 ƒ35; Oosteur. 91-92 ƒ35.
Heineken sterdoppen 15 et.

02507-14234.

Oproepen
Mededelingen

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

• Von en Chris richten „Het
Kanaal 9" op. Gewoon voor
de gezelligheid. Iedereen, die

gezelligheid kent, is welkom

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529
• Wie heeft er voor mij een
grote doos waar een mens in

past (een doos van een was-
machine of ijskastje e.d.). Bel;

02507-16809.

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

Weggelopen of

gevonden dieren

*• Vermist rode kater, 1 plat

oortje, klein staartje, Wh jr.

omg. Koningstraat, zo.mid'

dag. Gaarne terug te bez. Tel

02507-16483.

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

Berron voor algeheel onder-

houd, reparatie & interieurver-

zorging. Tel.: 020-6854563.

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26.

Tel. 13529.

Dieren en
dieren-

benodigdheden

PAARD, 15-jarige ruin, zoekt

voor 2 of 3 door-de-weekse
dagen bijrijd(st)er tegen
schappelijke vergoeding. Tel.

02507-15894, vragen naar Pe-

ter of Marleen.

Schilder heeft tijd voor binnen

of buitenwerk. Voor prijsop-

gave tel. 19800.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

*Te koop gevraagd konij-

nenhok. Tel. 02507-15389.

Lessen en clubs

De staats-opleiding voor:

RIJINSTRUKTEUR
&

CCV-b
beroepsgoederenvervoer

start in SEPTEMBER
in AMSTERDAM

Voor gemotiveerde
kandidaten geldt:
* slagingsgarantie

* werkgarantie
" subsidie en/of financiering

Benut deze kans op
een eigen bedrijf of

goed betaalde job

Voor info of studiegids:

HOLLAND VERKEER B.V.

020-6252511
Mirjam Pieterse

• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES

KOFFIETAFELS

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

'absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertent io op on plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week;

Manuela Anthoni - Amsterdam
Gerda Passchier - Diemen Z.

M. v.d. Spruyt - Amsterdam
H. Trommel - Kudelstaart

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,

tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.

Tel. 02507-16123.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CElL/c makelaars o.g.

Tel. 02507-12614

SS3
NVM
«AMUWB

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

Huwelijk en
kennismaking

Man, 45 jr., zoekt onderne-

mende m/v om samen o.a.

opgravingen te doen in de
dalen van Verweggysthan.

Benodigd zijn een schepje en

een flinke rugzak.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

LEEUWERIKENSTRAAT 12

4 kamer-hoekflat op 2e verd.,

moet opgeknapt worden. Re-
giobinding nodig. Vr.pr.

1 15.000 k.k. met garage Vr.pr.

ƒ 130.000 k.k. Mak. H.F. van
Leuven, 020-6623325.

T.k. verbouwde woonboerde-
rij, gel. in bosr. omg. op 2,3
HAgrond bij Boertange, veel

privacy. Vr.pr. ƒ235.000 k.k.

Tel.: 05993-54258.

Vaar/surfsport

Te koop Moby 14 ƒ 2500. Zeil-

klaar. Tel. 13127.

• Rubrieksadvertentie? Zie

voor adres en/of telefoonnr.

de colofon in deze krant.

Te koop
aangeboden
diversen

Te koop combi-kinderwagen
met toebehoren ƒ 275; leren

heren fauteuil ƒ75. Tel.

02507-19039.

Te koop: een Weber barbe-

cue z.g.a.n., bol model 47 cm,

vaste prijs ƒ275. 02507-

18170.

T.k. Amerikaanse koelkast, ja-

ren 50, bol model i.z.g.st. Tel.

19800.

T.k. CV moederhaard z.g.a.n.

Vfe jr. gebruikt, ƒ500,
02507-19628.

• T.k. tafelbiliart 137x37
nieuw in doos ƒ 250. Sjoelbak

2 m. ƒ50. Tel. 17862.

T.k.a. een keuken (wit) 1 ,80 m
en blad nw., vaatwasser AEG
144, Sphinx duobloc crème
kleur. Tel. 02507-18097.

* T.k.a. koelkast

ƒ75. Tel. 12126.

tafelmodel

• Weihruag luchtbuks met
foudraal ƒ175. Tel. 02507-

20091 bgg 02507-14234.

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 02507-14534

Particulier vr. voor eigen be-

woning zeer ruim appart. met
BLIJVEND zeezicht, min. 2
slaapk., grote living en gara-

ge (Ifst 2 garages). Prijs tot

ca. ƒ300.000 all-in. Br. met
opgave van o.a. prijs, serv.

kosten, ligging en afmetingen

o. nr. 761-77846 v.d. blad.

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Jong stel zoekt woonruimte,
liefst ongemeubileerd. Tel.

02507-16034.

Steward en stewardess KLM
zoeken etage met k.d.t. in

Haarlem, Zandvoort en omg.
Tel. 02507-31037 of 15483.

Te huur gevr. v. perm. grote
kam. of kl. flat v.a. 15/8 of

begin sept. Br. o. nr. 763-

77845 v.d. blad.

Woningruil

900 RUILADRESSEN in

A'dam. GRATIS informatie bij

Het Oosten. 020-588.22.55

Aangeb. 3 kam. flat in A'dam.
vrij uitzicht 2 balkonnen van 6
mtr. badk. met ligb. gr. vierk,

keuken, gr. huis + slaapk. hr.

ƒ 385 p. mnd. Gevr. 3 kamer-
won, in Zandv. Bereid tot zeer
hoge overname. Hr. tot ƒ 600
p. mnd. Tel. 020-6120126.

Rijles auto's

en motoren

10-daagse spoedcursus au-

torijden ƒ 1395 (rijex. inbegre-

pen). Voll. examen ex.pakket

Ned. Antillen ƒ 3575. Tel.: 06-

8.21 .24.267015-563430.

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

Te koop aangeb. Honda
bromfiets, verkeert in goede
st. Overn. t.e.a.b. Tel. 16509.

Te koop snorfiets Vespa Ciao
25, in pr. st., bw.jr. '90. Prijs

ƒ750. Tel. 02507-15965.

Diverse clubs

Allemaal leuke meiden zoe-

ken z.s.m. een vriend.

06-320.330.43 75c p.m.

Als het klikt willen deze mei-

den (18) vaker sexkontakt!

06-320.320.55. 75c p.m.

Als je houdt van jong. Jonge
Meiden (18 jr.) kontact.

06-320.324.33. 75c p.m.

BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur

020 - 6340507 - 6328686.

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

een lekkere jongen van 18 jr.

06-320.330.87. 75c p.m.

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66. 75c p.m.

DIREKT apart met een meisje

of een lekkere jongen van 18

voor een live heet sexge-

sprek. 06-320.330.81 75cpm

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje! Bel snel

06-320.322.05. 75c p.m.

DUIK in bed met 'n lekkere

meid (18). Vraag haar tel.nr.

Bel 06-9511. 75c p.m.

Eerst wilde EVELIEN niet,

maar toen ze haar rokje liet

zakken.,. 06-9530. 75c p.m.

Er zijn genoeg meiden van 18

die ook het bed in willen.

Luister op 06-9603. 75c p.m.

GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen? Of voor een
opwindend gesprek met 'n

hete knul (18)06-96.13 75cpm

GENIETEN, zoek het lekker-

ste meisje (18 jr.) zelf uit.

06-320.322.05 75c p.m.

Genoeg ondeugende meis-

jes. Ben jij ook op zoek?
06-96.02 75c p.m.

Gewillige meisjes en huis-

vrouwtjes willen alles met jou

doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete vrijpartij!!

Bel 06-320.330.45. 75c p.m.

Vluggertje: leuke meisjes

zoeken lekkere jongens.

Bel "06-9662" (75cpm)

Vrouwen 37,5 cphm. 06-

320.328.99 . . .Rijpe Vette Vr.

320.327.70 Negerin 35+
320.329.30 Verpleegster

320.323.63 Rijpe Ordi

320.324.54 Rijp Chique

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-

vraagd voor escort en/of club

Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of

023-400130.

Wie durft een stripspel te

spelen met CAROLIENTJE
(18). 06-350.222.41. 50c p.m.

WULPSE Loesje zoekt een
lekkere vriend voor...! 06-

320.324.44. 75c p.m.

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00

tot 03.00 uur. Telefoon

02507-16141.

HOMOKONTAKT. Zoek je

een lekkere boy? 06-

320.330.95. 75c p.m.

IK

geef je mijn telefoonnummer,
geef je mijn adres,

vertel wat over mezelf,

wacht dat jij me belt.

06-320.322.23. 100 et p. min.

"Ik weet helemaal niets van
seks en wat is een NUMMER-
TJE?" vroeg het meisje verle-

gen, toen gebeurde "het"
voor de eerste keer.

06-340.340.21. 50c p'/im.

In haar korte rokje staat

MARIETJE te liften.

06-320.320.95. 75c p.m.

Jij met twee wulpse vrou-

wen? Bel Triosexkontakt.

06-320.320.92. 75c p.m.

Linda en nog veel meer
meisjes zoeken sexkontakt
Bel "06-9664" (75cpm)

Live Privé! 37,5 cphm.
EROX 06.95.06
SM 06.320.320.65

18 jr box 06.96.36
Rijp Privé 06.96.09

Alleen met jou!

LIVESEX, wij zijn Simone en
Nicole, 2 meisjes v, 18 jr., wij

hebben onze eigen 06 lijn en
vertellen jou alles over onze
ontmaagding. 06-96.70.

50c pVim.

Meer dan 240 vrije meiden
(18) zoeken jongens (18) voor
sex. Info: 06-9766. 75c p.m.

Meisjes 37,5 cphm
bel 06-320-

326.17 Straatmeid

327.47 Onschuldig
322.55 Vol v. boven
340.44 Les 35 + 18 jr

328.27 Lesbi

Meisjes willen wat bijverdie-

nen. Sexadressen.
06-320.330.60. 75c p.m.

Naakt kroop het meisje in zijn

bed 'Voorzichtig, ik ben nog
MAAGD' fluisterde ze verle-

gen. 06-340.340.30 50c p
1/2m.

Naakt lag het meisje op het

bed, toen kwam hij binnen
(s.m. v. boven de 18 jr.).

06-340.340.90. 50c p'/2m.

NATASJA doet het met 2
hete buurjongens van 18 jr.

06-320.324.11. 75c p.m.

Onderdanige jongens van 18

belten met strenge meesters.

S.M. voor 2 (direkt apart).

06-320.329.99. 75c p.m.

ONDEUGENDE huisvrouw-
tjes en schoolmeisjes van 18
jr. zoeken voor straks sexkon-
takt, vraag naar hun tel.nr.

Bel nu 06-9661. 75c p.m.

PARTNERRUIL privelijn, di-

rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.

06-320.330.91. 75c p.m.

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.

06-320.321.44. 75c p.m.

Sabrina, 'n mooie meid van
18, haar eerste trio.

06-320.321.20. 75c p.m.

Schoolmeisjes van 18 willen

ervaring opdoen. Dating.

06-320.330.43. 75c p.m.

SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
van 18 jr. en huisvrouwtjes.

06-320.330.46. 75c p.m.

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje (18), Vraag naar haar

tel.nr. Bel 06-9502. 75c p.m.

Slippertjeslijn, meisjes van
18 jr. zoeken sexkontakt.

06-320.320.36. 75c p.m.

Telerotica! 37,5 cphm.
Zapp sex 06.96.92

sex club 06.96.91

Rijpe vrouwen 06.96.94

Frans 06.96.46

Tiener 06.96.40

ZE GEEFT
zichzelf, haar adres en haar

telefoonnummer bloot.

06-96.85. 100 et p. min.

Zoek je 'n meisje met..!

maak dan 'n sexafspraakje.

Bel "06-9667" (75cpm)

Zoek jij tel.nrs van echte hete

meiden van 18 jr.? Gewoon
voor 'n opwindende sexaf-

spraak! 06-320.330.42 75cpm

SPAR IN

NOORD

j

'/" begrijpniï

'Zandvp^li

Celsiusstraat 192;

Diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.

Dag-nachtserv. 020-6424800.

Of uit eenzaamheid?

"Erge ti!. in de loop der jaren ben ik de bala

kwijtgeraakt

de balan.s tussen ni'n werk en in*ii privéle%e

het werk slokte me

ellen dal ze In

de tweede auto gebruikte

clt als je

, U..ij e wit n e ii ,,K =e

m tj daar weer mee lerugknjge

.invul ga jeeigi

of beier... de zin nm te Ie

nlilk,

W, , l .

V,.,.i „ l,.(l„.

SIRE

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

o inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels « alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw-

opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

HARD 37,5 cphm. 06-

320.323.13 Hardlesbi.

320.326.18 Domina 35
320.324.34 S&M
320.324.14 Ruig Rijp

320.324.04 Onderdanig

Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.

Bel nu 06-9663. 75c p.m.

Het stoute meisje moest na-

blijven bij de strenge mees-
ter. "Je broekje uit en buk-

ken, je krijgt STRAF met de
lineaal". 06-340.340.20.

50c p'/sm.

Hete MEISJES v. 18 jr. willen

sexkontakt. Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361.

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus

122, 1000 AC Amsterdam.

HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.

06-320.327.01. 75c p.m.

Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?

06-320.330.18. 75c p.m.

Homojongens onder elkaar.

Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. 75c p.m.

Tessa is zo'n lekker opge-
wonden tienermeisje van 18
jr. 06-320.324.22. 75c p.m.

Vanavond al 'n afspraakje! Al-

tijd succes als je op zoek
bent naar 'n leuke vriend(in).

06-9533. 75c p.m.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer ée'n

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van 'redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.
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Klinkende voorstelling van de

Zandvoortse operettevereniging
ZANDVOORT - Durf en in-

ventiviteit zijn kwaliteiten, die
succes en populairiteit van de
Zandvoortse Operette Vereni-
ging al bijna 45 jaar bepalen.
Het zomerconcert van de ZOV,
dat vorige week donderdag en
vrijdagavond in het overvolle
Circus theater werd gehouden,
vormde daar ook deze keer
geen uitzondering op, mede
doordat de vocale kwaliteit bij

solisten en koor ruimschoots
voorhanden was groeide de
uitvoering naar een hartver-
warmend vocaal feest vol
sprankelende hoogtepunten.

door Bram Stijnen

'Weg met alle zorgen het is nog
niet te laat, niemand weet wat mor-
gen ons te wachten staat. Als de wol-
ken dreigen zoek dan naar de zon.
Denk dan bij je zelf dat het slechter
kon'. Hoe veelzeggend klonken dit

lied uit 'Frau Luna' tijdens de afgelo-

pen uitvoering. Even moest ik den-
ken aan twee jaar geleden, toen de
Zandvoortse operettevereniging op
het punt stond ter ziele te gaan.
Onder de leiding van dirigente

Vera Bos groeide de voorstelling uit

tot een manifestatie vol lichtvoetige
klanken. De combinatie van kunst-
zinnig amateurisme en het nogal so-

bere decor deed overigens weinig af

aan de geanimeerde sfeer in de zaal,

waarin het koor zich voor de pauze
naar hartelust kon uitleven in een
selectie uit de 'Frühjahrsparade',
'Maske im Blau' en de onverganke-

• Routenier Jan van de Werff blonk
'Rooie Hein'

lijke Weense melodiën van Robert
Stolz. Het meeste succes oogstte het
geestdriftig ensemble echter met de
varianten op het thema 'Die Forel-

len' van Frans Schubert. De geva-
rieerde en gedurfde transformatie in

de toonzetting door componist
Franz Schöggel bleek voor het koor
geen beletsel een gedegen werkstuk
af te leveren. Klankkleur en intona-
tie waren voorbeeldig.
Na de pauze in 'Frau Luna' het bizar-
.'e verhaal van Berlijners die op de
maan op bezoek gaan. Een uitvoe-
ring van ZOV zou niet compleet zijn,

als niet ook de andere muziekvor-
men aan bod kwamen. Operette-,
musical- en filmmelodieii in harmo-

Tropicana Festival rond
ZANDVOORT - De voorbereidingen voor het zesde Tropicana Festival

zijn helemaal rond. Op vijf podia, verspreid over het dorpscentrum, treden
vrijdag en zaterdag tussen 18.00 en 24.00 uur tien muziekgroepen op. Die
zijn ingehuurd door verschillende horecagelegenheden in het centrum, die

nog een extra bijdrage aan de gezelligheid zullen leveren. Veel café's en
restaurants zorgen namelijk voor tappunten en houtskoolgrills op straat.

De serie optredens: podium Haltestraat vrijdag The new Groove/zaterdag
Bob Color; Haltestraat (bij Zeestraat) Mixed Company/Gruppo FM; Kerk-
plein Saskia's Latin Affair/Caribean Color; Gasthuisplein Clarks/Erma
Carribean; Raadhuisplein Willy's Carribean Steels/Invaders.
Naar verwachting zal het evenement duizenden muziekliefhebbers naar

Zandvoort voeren. Die kunnen eventueel met een nachtbus naar huis. Deze
rijdt elke vrijdag en zaterdag in de periode tot 26 september. De laatste bus,

met aansluiting naar Amsterdam, IJmuiden en Schalkwijk/Lisse, vertrekt

om 03.04 uur vanaf het busstation aan de Louis Davidsstraat. De auto kan
op het parkeerterrein bij de watertoren bewaakt blijven staan.

uit in het Palinglied uit de musical

nie bijeen. In de selectie uit Disney
melodiën en de selectie uit 'The
Sound of Music' gaf het koor ander-
maal blijk van haar veelzijdigheid.
Zeker het vermelden waard is het
optreden van de verschillende solis-

ten. Met name sopraan Ineke Groen
exelleerde ook ditmaal weer op
voortreffelijke wijze. Haar 'Du solst

der Kaiser meiner Seele sein' en 'lm
Prater bluhn wieder die Baümen'
van de componist Robert Stolz klon-
ken overtuigend om het publiek tot

een welgemeend applaus te bewe-
gen. Het meeste succes oogstte zij

met haar solo-optreden in 'The
Sound of Music'. Haar 'Climb Ev'ry
Mountain' van tekstschrijver Oscar
Hammerstein en op muziek gezet
door de componist Richard Rodgers
bezorgde het publiek enkele mo-
menten van ontroering.
Routenier Jan van de Werff blonk

vooral uit in het komische 'Palin-

glied' uit de musical 'Rooie Hein' en
het vertederende duet 'Toean dan
nonja'. Naast de zangtechnische
kwaliteiten bleek Van de Werff even-
eens te beschikken over de nodige
acteerprestaties. Wim de Vries,

Astrid Kraayenoord en José Vonsee
bleken eveneens over een geschool-
de stem te beschikken.
Ook voor gastsolist Martin van Os
niets dan lof. Onder meer zijn aria
uit de opera 'Don Juan' getuigde van
veel vakmanschap. Dankzij de in-

breng van Vera Bos werd het zomer-
concert een happening van de eerste

orde.

Wij zijn een slordig volkje. Afgelo-
pen zondag wandelde ik door onze
badplaats. Een genoegen dat ik mij
wel vaker veroorloof. Naast de be-
kende gezichten van mijn mede-
dorpsbewoners werd mijn oog ge-

trokken door een grote hoeveelheid
volle vuilniszakken. De wekelijkse
'uitwerpselen' van onze consumptie-
maatschappij stonden zogezegd
weer 'mooi' te wezen langs de diver-

se stoepranden. Op zondag notabe-
ne: alsof elk moment de vuilniswa-
gen langs zou komen. Ik ben er de
man niet naar, om mij te ergeren aan
futiliteiten. De aanblik van deze rot-

zooi stemde mij echter triest. Het
gemak waarmee sommige mensen
omgaan met alle fatoensnormen,
wekt begrijpelijk veel ergernis bij

menig Zandvoorter. Zo ook bij mij.

Met z'n allen proberen wij onze bad-
plaats leefbaar te houden. Sommi-
gen van ons hebben blijkbaar ma-
ling aan het aangezicht van onze
straten en pleinen. Misschien speelt
gemakzucht hierbij een rol. Niet al-

leen de bewoners maken zich schul-
dig aan deze vorm van overlast, ook
sommige ondernemers nemen het
niet zo nauw met de regels. Een kwa-
lijke zaak. Voor de goede orde: het
vuilnis wordt alleen op doordeweek-
se dagen opgehaald. Op zondag zijn

de heren van de reinigingsdienst
vrij.

Zomerseizoen
De vakantieperiode nadert. Vanaf

volgende week kunnen we weer heel
wat toeristen - waaronder veel Duit-
sers - verwachten. In Rheinland
Westfalen hebben ze namelijk enke-
le weken vrijaf. Voor de meeste on-
dernemers betekent dit weer even
'zakkenvullen'. Het zij ze gegund. Ik
zal de laatste zijn die daar iets op
tegen heeft. Nu ook onze scholen
voor een tijdje zijn gesloten, belooft
het weer gezellig druk te worden.
Zandvoort is een badplaats. Of we
dat nu leuk vinden of niet. De tegen-
standers wil ik hierbij toch nog een
hart onder de riem steken. Het zo-

merseizoen heeft ook zijn voorde-
len. Er staan ons weer enkele evene-
menten te wachten. Enkele daarvan
zijn de vandaag gehouden korte-
baan-draverij op de Zeestraat en de
Kostverlorenstraat, het aanstaande
Tropicana-festival op vrijdag en za-

terdag, en natuurlijk de kermis die
dit weekend in ons dorpscentrum
van start gaat. Over die kermis is al

veel te doen geweest. Vooral de be-
woners rond het 'Zwarteveld' heb-
ben zich de afgelopen maanden he-
vig geroerd. Zij vrezen geluidsover-
last en zijn bang dat ze hun auto's
niet meer kwijt kunnen. Of hun
vrees gegrond is, zal de toekomst
moeten uitwijzen. Als dat wel het
geval is, zal de kermis volgend jaar
niet meer op die locatie gehouden
worden, zo heeft het gemeentebe-
stuur al aangekondigd.

oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Wat die auto betreft: ach een stuk-

je lopen kan naar mijn mening geen
kwaad. Kunnen we vast wennen aan
het nieuwe centrumplan. Dan name-
lijk zal het grootste gedeelte van ons
dorpscentrum voor goed voor alle

verkeer worden afgesloten. Reikhal-
zend kijk ik al uit naar deze voor mij
nieuwe Zandvoortse episode.

Criminaliteit
Met gefronste wenkbrauwen las ik

vorige week het verhaal over onze
Zandvoortse politie. Onderzoek zou
hebben uitgewezen dat wij als bewo-
ners meer politieagenten op straat

willen zien. De criminaliteit op
straat baart ons blijkbaar grote zor-

gen. Ik ben het daar volkomen mee
eens. Ik durf u eerlijk te bekennen,
dat ik mij vooral tijdens de nachtelij-

ke uren, en dan vooral tijdens de
weekenden, zelden in het dorp ver-

toon. Door ervaring wijs geworden
weet ik dat het dan voor mij niet
veilig is. Het is mij meermalen over-
komen dat ik in aanvaring kwam

met enkele bezopen toeristen. Som-
mige scheppen er een waar genoe-
gen in, mij van mijn scooter te mep-
pen. Leve de lol denk ik wel eens. Ik
neem daarom maar geen risico en
blijf dus liever thuis. Als het echter
niet anders kan, rijd ik wol een stuk-
je om en vermijd het dorpscentrum.
Welnu: meer agenten op straat

dus. Kon dat maar! Binnenkort
wordt ons korps in verband met een
ophanden zijnde regionalisering be-
hoorlijk uitgedund. Met andere
woorden: er zullen dan nog minder
agenten in het dorp zijn dan nu al

het geval is. Als klap op de vuurpijl
zullen ook de receptionistes aan het
bureau moeten verdwijnen. De
klachten betreffende diefstallen,

verloren goederen of andere onge-
makken, zullen dan door de agenten
zelf moeten worden opgevangen. De
service van onze Zandvoortse Her-
mandat zal dan tot een minimum
zijn geslonken. Meer agenten op
straat. Laat me niet lachen. Hoe ze
dat voor elkaar moeten krijgen is

mij een raadsel. De receptionistes

gaan dus verdwijnen. Het visitekaar-

tje van onze politie wordt zonder
meer in de prullebak geworpen. Het
stemt mij triest. Nog even en ik over-

weeg alsnog Ie verhuizen. (Sommi-
gen zullen dat wellicht toejuichen).

Roeispectakel
Gelukkig zijn er ook nog vrolijke

dingen in het leven. De voorberei-
dingen voor het Zandvoortse roeis-

pektakel zijn weer in volle gang. De
organisatie is v/ederom in handen
van onze onvolprezen Zandvoortse
Reddingsbrigade. Het belooft ook
nu weer een happening van de eerste

orde te worden. De datum is al be-

kend. Op 24 juli kunt u weer gaan
genieten van een waar spektakel,
waaraan naar verwachting zo'n veer-

tig a vijftig ploegen zullen meedoen.
Deze ludieke happening begint om
19.00 uur. De lokatie is als vanouds.
'Ut Zandvoorts Roeispectakel'
wordt gehouden ter hoogte van de
reddingspost Piet Oud aan de Boule-
vard Barnaart. Voor inlichtingen
kunt u bellen naar: Mary van Duijn,
tel: 16283, Robert Drommel, tel:

14318 of in het weekend naar de red-

dingspost, tel: 12376.

Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.;

Bram Stijnen

• De voorbereidingen voor 'ut' Zandvoorts roeispektakel zijn rond. De deelne-
mers kunnen hun borst nat maken, als er weer zo'n branding staat als op de foto.

(Archieffoto)

Rekreade
jubileert
ZANDVOORT - Recreade or-

ganiseert voor de 25-ste keer
kinderactiviteiten, zowel voor
de Zandvoorters, als voor be-
zoekers van de badplaats.
Daarom staan er nu verrassin-
gen voor de kinderen op het
programma.
In de periode van 17 juli tot en met

15 augustus worden er weer diverse
activiteiten opgezet. Vooral voor de
kinderen, maar om ook de volwasse-
nen te laten proeven van het jubile-
um wordt er een speciale kerkdienst
gehouden. Recreade gaat uit van de
lokale Raad van Kerken. De jubi-
leumdienst start om half elf, op 19
juli in de St. Agatha kerk aan de
Grote Krocht.
De kinderen kunnen die zondag

poppenkastvoorstellingen bijwonen
in het winkelcentrum in Noord en
op het Jan Snijerplein in het cen-
trum. Daarna is de Recreade present
in- en om buurtcentrum het Stekkie
en voor het Centrum in het jeugd-
huis achter de hervormde kerk. Het
programma wordt afgekondigd op
diverse affiches in het dorp en hangt
in de kerken.
Wie nog materiaal beschikbaar wil

stellen, zoals behang, potjes, flessen,
oude kleren, schoenen, hoeden, pa-
raplu's, papierresten en dergelijke,
wordt met open armen ontvangen

WEEKMI» geeft u meeni

LUXE REIS OP DE RIJN
In samenwerking met Fokus Reizen biedt Weekmedia haar
lezers twee luxe Rijnreizen aan:

M.S. JAN ELSHOUT:
Op 3 augustus vertrekt u vanaf het Amstelstation in Amster-
dam per touringcar naar Keulen, waar u begint met het
diner. Daarna vaart u naar Bonn, Boppard, Rüdesheim,
Worms en Speijer naar Straatsburg. Op de laatste avond is

er een captains dinner met live muziek. Op 8 augustus rijdt

u per luxe touringcar weer terug naar Amsterdam. De M.S.
Jan Elshout heeft grote salons, waaronder een niet rokers-
salon, gezellige bar en lounge, zonnedek, Nederlandse be-
manning en alle cabines zijn voorzien van douche/w.c. en
grote ramen (dus geen patrijspoorten).

M.S. FILIA RHENI:
Op 4 augustus vertrekt u vanaf het Amstelstation in Amster-
dam per touringcar naar Rotterdam, waar u begint met het
diner. Via Keulen, Rüdesheim, Speijer en Manheim vaart u
naar Straatsburg. Op de laatste avond is er weer een
captains dinner met live muziek. Op 9 augustus reist u terug
per luxe touringcar naar Amsterdam. De M.S. Filia Rheni
heeft grote salons, zonnedek, gezellige bar en Nederlandse
bemanning en alle cabines zijn voorzien van douche/w.c,
grote ramen en airconditioning.

KOSTEN EN RESERVEREN:
Wanneer u boekt via onderstaande bon ontvangt bij alle
warme maaltijden (lunch en diner) gratis een drankje (bier,

wijn of frisdrank). Behalve de reissom hoeft u verder geen
kosten te maken. In de reissom is inbegrepen een annule-
ringsverzekering. Het is mogelijk een reisverzekering af te

sluiten, maar dat is niet verplicht. Bij de tocht is een geldig
paspoort noodzakelijk. De kosten voor de reizen bedragen:

M.S. JAN ELSHOUT:
Prijs per persoon in een 2-persoonscabine ƒ 875,-.

Toeslag voor cabine op het bovendek per persoon
ƒ 150,-. Toeslag voor het enkelgebruik van een 2 per-
soonscabine ƒ 200,-.

Voor het gebruik van een 1 -persoonscabine (3 stuks)

hoeft u geen toeslag te betalen.

M.S. FILIA RHENI:
Prijs per persoon in een 2-persoonscabine ƒ 875,-.

Toeslag voor cabine op het bovendek per persoon
ƒ 150,-. Toeslag voor het enkelgebruik van een 2 per-
soonscabine / 200,-.

U kunt alleen van deze aanbieding gebruik maken door het
insturen van onderstaande bon naar:

Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt kontakt opne-
men met Fokus Reizen, tel. 020-6634830.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze luxe reis op de Rijn is alleen mogelijk
door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar het
in de bovenstaande tekst vermelde udres.

Naam:

Adres:
.

Postcode:

Telefoonnr.:

Woonplaats:

Aantal personen:

Vertrekdatum: 3 of 4 augustus (datum aangeven)

WEEOMEDM geeft u meer!
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Auiorubnuk SHOWROOM verschiet elto week in alle

* diiies van Weekmedia iw Amsterdams Srodsblad,

Buiten. oldertbo Courant, Diemer Courant De Niouwe
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam De Nieuwe Weesper,
AmsteKeens Weelb'nd Unhoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblari en

bovendien in Onze Krant Waterland (uitcja\e

Noorahollands Dagblad! De Zaanse Gezinsbode
Untqave Nooruerpersl en he' Witte Weekblad {uitgave

Van Groenigen)
De ad.ertennes uit ae rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag oul geplaatst in Het Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch /an maandag t/m vn,dag tussen 8 30 en

20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020 6656321
Sr hrifteh|t Vul de bon m en /end deze aan
SHOWROOM Postbus 156 I 000 AD Amsterdam

Alge'.en kan ook Het Parooi Wibautstraat 131

Amsterdam

Afgeven tan ooi bi| ae volgende Weel media! antoren

Ams'elveen Gebouw Aemsrelsfi[n Laan van de Helende
Mees'ers421 B Uithoorn Stationsstraat 70, Weesp,
Nieuwsiraai 33 Zanavoort Gasthuisplem 1

2

Alle opdrachten (zowol tele'onische als schnfteli|ke) die

voor donderaag 20 00 uur in ons bezit zi|n worden de
volgende dag in Het parool geplaatst en de volgende
weet in alle Weekmedia! r anten en in Onze Krant

Waterlana, De Zaanse Gezinsbode en het Wnte
Weekblad
lotale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-pri|s ƒ 5,91
mm-pri|s met vignet ƒ 6,34

Alle prt|7en zi|n excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tanel op aanvraag

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Alfa Romeo
Alfa Romeo 33 1 5 mj., 1988,

Alfa-rood, I m velgen, cv.,

elee ramen, ww. glas, dubb
spiegels, Alfa control etc,

ƒ10950
Centrum Auto's 020-6250096

BMW

ASMOCO
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6- en 7 serie

bj '83 t/m '91

Inruil/leasing/fmancienng

020-6943093

BMW 316, wit, bj. '82, sport-

velg. Perf staat, nwe Apk,

ƒ 3.950 - Inr.gar. 02990-37825.

V part BMW 525 I aut. in uitz.

mooie staat. Voorm. dir wa-
gen, '84, 77 000 km, APK 1 -'93,

grijs metal., stuurbekr., get.

glas, centr. deurvergr f 10.000.

Tel. 02946-3590.

Ford

Ford Escort 1 .6 L, m '84, Auto-

maat, punt gaaf, ƒ4.950. Inruil

gar Tel 02990-37825.

Ford Sierra 1.6 L, LPG, b.j.'88,

5 deurs, ƒ11.950 Inruil gar.

Tel.: 02990-37825.

Ford Sierra 2.0L, 1 1-82 APK 06-

93, wit, rad/oass ,
kanteld., pr.

ƒ3750. Na 6 u 075-179574.

Ford Sierra Combi, m '84, nette

auto, ƒ4 950, nw. APK, inruil

gar. Tel . 02990-37825.

Ford Granada 2.3, Automaat,
m.'80, nw APK, rijdt nw

,

ƒ 1 450. Tel. 020-6105478

Te koop Ford Taunus 16L, op
gas APK mei '93 Bouwjaar '81,

vr pr ƒ 1500. 020-6154315.

Citroen

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

pnjz. Verk van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX 11 Spint, 4/89 .. ƒ12.750
AX 11 TE, 12/90 ....ƒ14.000
AX 1 1 TE, 5 D, 3/91 ƒ 15 500
AX 11 TGE, 9/89... ƒ13.450
AX 11 TGE, 0/90 ....ƒ 14.950

AX 11 TGE, 0/90.... ƒ 14.750

AX 11 TRE, 10/88 ...ƒ10.950
AX 14 GT Chic, 3/91 ƒ21.750
AX 14GTInj., 06/89 .ƒ15.750
AX Mistral, 0/90 ƒ13.750
BX 14 TE, 10/90 . .ƒ15.500
BX 14 TE, 8/89 . . . .ƒ 15.900

BX 14 TGE, 03/90 ...ƒ18.400
BX 16 RE, 3/89 . .ƒ17.300
BX 16 TRI, 0/89 .. .ƒ16.900
BX 19 D, 6/89 ƒ15.400
BX 19GTI, Lpg 5/89 ƒ20.739
BX 19TRD, 2/89.. .ƒ18.900
BX 19TRD, 6/89.... ƒ 17.800

XM 12 Diesel 6/90. .ƒ38.500
ZX Reflex D, 2/92 ...ƒ27.500

Schade/taxatie APK
Reparatie van alle merken.
Verkoop nieuw en gebruikt

Citroen en Peugeot.

BOVAG-garanties.
100% financiering mogelijk.

DE WEER 29.ZAANDAM
075-350985

Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

specialist in Zaanstad.
Garage Rene Spaan, tel.

075-281193/353788.

Voor een occasion of nieuwe
Citroen- XM, BX, ZX, AX of een
GSA. Autobedrijf WIM van
AALST, uw Citroenspecialist,

02979-84866 Mijdrecht.

Fiat

Fiat Panda 45, m '84, nw APK,
izgst, rijdt 100%, ƒ2 750
Tel 020-6105478

Fiat Panda, 11e mnd '84,

nw. APK, iprst., LPG, ƒ2 950
Tel 02990-37825

Fiat Ritmo 60L 10-1986 Silver-

edition, zeer compleet, nieuw
staat, ƒ 5 950,-

Centrum Auto's 020-6250096

Fiat Uno 55 S, b j
'85, APK 6-

'93, nieuwe motor, ƒ5000.
020-6276163, na 18 u

FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn

Tel 02975 62020

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel. 020-6470909

Fiat 127, 1050 CL, m.'82,

APK, rijdt nw. ƒ 1 250.

Tel. 020-6105478

nw

Ritmo 60, bj. '83, nw model, 4

koplampen + APK, in goede
staat Tel. 02982-3085.

Fiat Panda 750 L, m.'90, 1e

eig, 25 000 km, kl zwart,

ƒ8 950. Garantie mr. mog
Tel 020 6105478

Uno 45 Fire, b.j '88, APK '93,

zwart, geen roest, zorgvul. on-

derh ƒ 9.000, 02975-62299.

Hyundai

Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
TT Vasumweg 32 (a/d Klaprozenweg)
Amsterdam-Noord Tel 020-6310615

Peugeot

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER
Door inruil hebben wij voor u

diverse Leeuwekeur gebruikte

auto's klaar staan, b.v.

205 1 1 XL 90 v.a. . ƒ 16.900

205 1.4. XS90 . . ƒ19.900
205 GLD 89 ƒ 17.200.

205 GRD 90 . ... ƒ 20.900.

605 3.0 SV 90 .... ƒ49.500.

De auto's worden geleverd

met 100% garantie. Inruil,

financiering en verzekering

worden door ons snel en voor-

delig geregeld.

COBUSSEN
Sinds 1930

Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v a. Postjesweg

AMSTERDAM - 020-6121824

De koffie staat klaar

!

Renault

Renault 1 1 TL, bj. '88, 79 000
km., 1e eigen., rood ƒ8950.-

Inruil gar. mogelijk.

Tel. 02990-37825.

Renault 25 GTS, duurste uit-

voering, m.'85, sportvelg.,

ƒ 6.950 inruil gar., 02990-37825.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie

Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR

onderh., rep., apk

Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!

Hoofddorp, 02503-14097

Méér Garage
RyÜNDAl DEALER

:

:. Ook voor uwi -occasions ..':

; .Linnaeüskade 5-7,;.

:: ; .Amsterdam

020-6929548

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions Tel.. 020-6433733

|

Mitsubishi Colt, bj '80,

1 jaar Apk., ƒ 1250.-

|

Tel 020-6342423/6312115

Mazda

Haarlemmermeers grootste

Occasioncentrum

Hartgerink en Klomp
Biedt u keuze uit ± 100 gebruikte auto's, wo. 50 Mazda's

Graftermeerstraat 49, Hoofddorp
(Industrieterrein Noord)

Telefonische informatie 02503 -20129/36644

MAZDA VAN VLOTEN CAR BV
Tel 020-6320202

121 HB L 1.1 90 ƒ 14.950

323HBLX 1.3 87 ƒ 13.450

323HBGLX 1.3 89 ƒ 17.950

323 HB Sport 1.3 87 ƒ 12.950

323 HB Ensign1.5 89/17 500
323 HB LX 1.3 89 ƒ 16.950

323 SED GLX 1.5 86 ƒ 11.950

323 SED Ensign1.5 89/17.950
323 SED Cos 1.3 88 ƒ 16.500

323Estate LX 1.3 87 ƒ 12.950

Citroen AX TGE1 .1 90 ƒ 14.950

Peugeot 205 XS1 .4 88 ƒ 14.950

Ford FiestaCL1.1 87 ƒ11500
Mitsub.Colt GL 1.2 87 ƒ 9.950

Speciale aanbieding:

M. 626 HB LX 1.8 89 ƒ20.950
M. 323 F GLX 1.8i 91 ƒ32.950
Caravan Avento 395 TL.

Slijperweg 18, Amsterdam-N
(Bij FEBO en PRAXIS)

Nissan

Nissan Bluebird 20 GL Diesel,

'83, nw. APK, mooie auto, rijdt

nw, ƒ3.750. 020-6105478.

Direct van dealer:

2x Nissan Sunny Sedan, 4 drs.,

'84-'86, blauw met ƒ5.950-

ƒ7.950. 1x Nissan Sunny
Coupé '88 ferrarirood alle

opties ƒ16.950. Nissan Micra

1987 zilvergrijs met., vmyltop,

etc. f 7.950. Nissan Sunny VAN
stationcar 1989 blauw met.

ƒ9.950.

Centrum Auto's 020-6250096

Lada

Lada2105, bj 1-88, km 70000,
1e eig ƒ5500.- Autobedrijf

WIM van AALST
Tel • 02979-84866.

•SHOWROOM", de autorubriek

in Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.

Oplage 750.000 ex. Tel 020-6658686

Nissan Micra March 3/3/89,

km.stand 46000, wit, inruil

mog. Tel.: 02520-15234

Nissan Sunny, 1.7D, wit, 5 drs,

+ trekhaak, b.j. '84. Vr.pnjs

ƒ3250,-. Tel.: 02526-75826.

Nissan Sunny '88 ƒ 8.500.-

Tel 020-6342423
Tel 020-6312115

Datsun280ZX, b.j.'79, i.z.g.st

APK, rijdt nw., ƒ5.950.
Tel 020-6105478

Mazda RX 7 Sport, m '81,

i.z.g.st., APK, kl. rood, alarm,

ƒ6.750. Tel. 020-6105478

Mercedes-Benz

Mercedes 190 Benzine, AUTO-
MAAT, zilvergrijs, 1987,

140.000 km, alle keuringen toe-

gestaan. Vraagpr. ƒ 27.400.

Tel. 02972-3741.

Mercedes 280 S, m '81, sport-

velgen, LPG, i pr.st., ƒ9.950-
Inruil mog., tel.: 02990-37825.

Opel

3x Opel Kadett 1 .6 GLS '82-'83-

'84, alpinawit, senna bruin

met., antraciet, achterwis-was,

w.w. glas, toerenteller, rad.

cass., I.m. velgen, etc, nieuw-

staat nwe. APK, ƒ 3.950^ 4.950

Centrum Auto's 020-6250096

Corsa TR 12S jan. '86 1e eig.

LPG 125.000 km. APK '93 keur.

toeg. ƒ5.750: 020-6371231.

Kadett Caravan '79 i.pr.st. APK
dec, zuinig, Blp. rad/cas. trekh.

Vr.pr. ƒ1600. 075-164084.

MantaGT I,
'85 bj, 1 1-84, antra-

ciet grijs, sunroof, lm velg.,

trekh., dubb. spieg., ƒ9950.
Tel.- 02975-62347.

OMEGA Caravan 2.3D '88, km
78.000. Vr.pr. ƒ 17.000.

Tei. 020-6124440 van 10-16 u.

Opel Corsa Tri 3, 2 drs., bj.'87,

kl. grijs, 1e eig. .ƒ8.300.

Tel.: 02946-3745

Opel Senator 3 L, wit, perfekte

staat, m. '85 ƒ 7.950,- Inruil gar.

mog. Tel 02990-37825.

• De advertentie-afdeling be-

houdt zich het recht voor ad-

vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige-

ren. (Art. 16 regelen voor het

advertentiewezen)

Zuidwijk Minervalaan

PËUGEÓT-DEALER.
•.AMSTERDAM-ZUID

106 XR 1.1 .... '91 ƒ21.500

205 Accent '86 ƒ 9.750

205 Accent Inj. .
'90 ƒ 16.500

205 Acc.lnj. Demo'91 ƒ 18.950

205 GE 1.1 5-drs '89 ƒ12.950
205 GR 1.4 5-drs. '87 ƒ10.950
205 XR Lacoste '86 ƒ 11.500

205 XS 1.4 Inj. .. '90 ƒ 19.950

205 XR Diesel 1.8 '90 ƒ 18.750

309 XE 1 3 Allure '87 ƒ 9.250

405 GLX 16i ... '91 ƒ29.500
Rat Panda 1000 L
ie ƒ 10.500

Mitsubishi Galant

2.0 GLSi '89 ƒ 18.750

Renault 5 SL . .
'88 ƒ 10.500

Nissan Micra 1.2

LX '89 ƒ 12.950

3-12 mnd gar. Inr., fin., en
verz. mog. Ook voor inkoop.

Minervalaan 86, 020-6629517.

Zaterdag 10 00 - 17.00 uur.

Seat

Peugeot 305 GL, bj 1984, APK
gekeurd '93, vr.pr ƒ1750. Inl.

na 18.00 uur 020-6340835.

Peugeot 505 GL, bj. 2-86, Lpg.,

165.000 km. HB, Prijs ƒ 6950-

Autobedrijf Wim v. Aalst

Tel.. 02979-84866

Pontiac

*• Uniek •*
TESTAROSSA Italia Rood

T-Bar, leer, elec. ramen, V8 5,7

liter inj., port getuned blok, I.m.

velgen, etc. etc. ƒ 7 950. Deze
unieke Trans-Am moet gezien

worden bij

Centrum Auto's 020-6250096

Rover

Minor Motorcars

Rover Dealer
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

Autobedr. Leeweg. Zwanen-
burg. Ind.terr 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor
H.'meer-N Tel.- 02907-3372.

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28

A'dam, tel . 020-6763335

Seat Ronda GLX 1.5 LPG, 01-

'85, APK 05-'93, ƒ 4500.

JAN WALS, 02902-1697.

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,

A'dam - 020-6686146.

AUTOBOULEVARD

Skoda

Skoda-
specialist

GARAGE HOLTZ
voor betaalbaar vakmanschap
M S. van Riemsdijkweg 24-26

Amsterdam-N. (v.m. N.D.S Wij

020-6311694

Subaru

[MOQY EN ZQON
v h Museum autobedrijven

al 17 jaar uw dealer

Aanbieding v.d. week

Legacy
2.0 L Sedan 1992, 3500 km.!

ƒ35.500.-

in PRIJS gelijk,

in SERVICE beter!

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
.''Info: 020-6623167/6732853

Adverteren in „Showroom"
Tel 020 - 665.86.86

FAX 020 - 665.63.21

Postbus 156, 1000 AD A'dam

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel : 02975 - 62055

(gratis halen en brengen)

Auto Amstelstad b.v. Suzuki -Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,

Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.

Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581

Voor een goede SUZUKI-occasion naar:

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuidemde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.

Correcte service; inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.

Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Suzuki Swift, m.'85, nw. APK,
een plaatje, in nw st., ƒ5.650.
Tel. 020-6105478.

Of u nu zelf een showroom heefe of uw-amö blinkend voor de^'deur-zèt, met een advertentie "ïn

SHOWROOM zet u uw auto pas' ecHt in de: schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale , ^V -

autorubriek van Het Parool en alle nieuws2- en huis-aan~nuisbladerr^att\^Wee!attedia in fiet gebied
""

Groot-Amsterdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage,-vait; ca, .750.000 exemplaren
1

van "Weesp tot Zandvoort V- v

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaaU/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

SlIiH)! hier in bloklctccis

uw tekst, 1 lorter per

hokje. Cijters, leestekens

en tussenruimten tellen

\oor 1 letter Minstens

3 regels beschrijven.

A.ui de hand \.in ile ch.ir-

u.ust gepl.utstc tarieven

kunt u /elf uitrekenen

war uw adveitenne kost

I

n.
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IN 500.000 BRIEVENBUSSEN

Donderdag 23 juli 1992 Los nummer ƒ 1,75 52e jaargang nummer 30 Oplage: 5.150

ondepoep te lijf met stofzuiger
ZANDVOORT - De gemeente

zet vanaf deze week een specia-
le stofzuiger in, om hondepoep
van de straat op te zuigen.
Maar ook de Zandvoorters zelf

èn de bezoekers moeten op
hun eigen manier meehelpen
om de overlast van hondepoep
te bestrijden. Zelfs degenen die
geen hond bezitten. Dat zegt
het gemeentebestuur in ver-
band met de nieuwe campagne
'Bent u er vandaag alweer in
getrapt? Vies hè? Hondepoep,
doe er wat aan!'.

„De eigenaren van honden staan
m deze campagne centraal". Dat zei

burgemeester Van der Heijden dins-
dagochtend op het Raadhuisplein,
waar de actie feestelijke van start
ging. In totaal staan er zo'n 1700 hon-
den geregistreerd in Zandvoort, op
'toeristendagen' komt daar uiter-

aard nog een flink aantal bij. De

campagne wordt gevoerd, 'omdat in-

woners en bezoekers meer dan ge-

noeg hebben van de rotzooi op
straat', aldus Van der Heijden. Het
is nu aan de eigenaren om zich aan
de regeltjes te houden en bovendien
de hondepoep achter zich op te rui-

men. Als zij dat niet doen, moet de
niet-hondebezitter hem of haar wij-

zen op de schade die hij aanricht,
vindt het college.

De actie bestaat onder andere uit
foldermateriaal waarin alle ver-

plichtingen en verboden nog eens op
een rijtje staan, het te koop aanbie-
den van honde-poepzakjes en het in-

zetten van een Jumbo-stofzuiger,
ontworpen door MGS Cleaning Sys-
tems. De gemeente heeft deze on-
langs aangeschaft. De stofzuiger, die
hondedrollen kan opzuigen, wordt
bediend door Willem van Wijk, me-
dewerker van de gemeentereiniging.
Hij zal er vijf (af en toe zes) dagen
per week in het centrum en op de
boulevard mee rondlopen. „Behalve

wat kinderziektes doet hij het uitste-

kend," zegt Van Wijk na een paar
testdagen. „En ik krijg er veel reac-
ties op. Bijvoorbeeld waarom die
niet tien jaar geleden is aange-
schaft."

Zeeuwse bolus
De aanschaf van het apparaat is

een idee van WD-raadslid Jaap Met-
horst. Hij was dinsdagochtend een
van de gasten die onthaald werden
op koffie met een 'Zeeuwse bolus',
zoet gebak in de vorm van een hon-
dedrol. „Ik ben er erg blij mee dat er
zo'n stofzuiger is aangeschaft. En
die actie eromheen is natuurlijk erg
leuk en ludiek, maar toch zullen we
er voor moeten blijven ijveren, dat
er intensief wordt schoongemaakt.
Tegelijk met de campagne zullen we
aan de burgers moeten laten zien
waar hun belastingcenten blijven".

Volgens het college van burge-
meester en wethouders is opruimen

van de hondepoep een kostbare
zaak. Dat moet een reden te meer
zijn voor de honde-eigenaar om op te
letten. 'Natuurlijk zijn er ook honde-
bezitters die zich wel aan de regels
houden,' geeft het college toe, 'maar
je hoeft maar om je heen te kijken op
straat om te kunnen vaststellen dat
lang niet elke hond volgens de regels
wordt uitgelaten.'

Opvoeding
Het belangrijkste is dat de mensen

zelf - ook de niet-hondebezitters -

zich bewust worden van het pro-
bleem, meent het gemeentebestuur.
De hondebezitter staat er te weinig
bij stil, welke 'problemen' zijn of
haar hond kan veroorzaken. Met
name als het dier niet aangelijnd is

of zomaar ergens zijn behoefte mag
doen. 'En laten we daar duidelijk
over zijn,' aldus burgemeester en
wethouders: 'een hond is niets meer
of minder dan het produkt van zijn

opvoeding.'

• De gemeente
heeft een Jum-
bo-stofzuiger
aangeschaft, die
tegen de honde-
poep in het cen-
trum en op de
boulevard wordt
ingezet.

(Archieffoto MGS)

mmaÊBÊÊ
Onder water
Dat het centrum al vele jaren O
bi| he haling onder water O
komt te staan is voor velen geen

n euws Een oude loto uit 1949 laat

hetzelfde beeld zien

Museum
Als het Cultureel Centrum -»

Zandvoort een museum was, »

zou het beter kunnen functioneren

Er zouden 'deuren' opengaan Dat

zegt directrice Emmy van Vrijberg-

he de Conmgh ter gelegenheid van

het 15-jarrg jubileum Dat wordt dit

weekend feestelijk gevierd

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur tel. 17166

Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648

Kermis zoekt het hogerop

e De liefhebbers van 'griezelige ruimtereizen' kunnen dit jaar hun hart ophalen
op de zomerkermis in het dorp. Het evenement kenmerkt zich door een groot
aantal attracties dat het 'luchtruim' zoekt. Bootjes of gondels die - compleet met
gillend publiek - met duizeling wekkende vaart omhoog geslingerd worden. En

dan natuurlijk niet te vergeten de traditionele achtbaan. De kermis is 's avonds
open tot twaalf uur, de muziek stopt een uurtje eerder in verband met de
nachtrust van de omwonenden.

Foto Bram Stijnen

Bewoners kloppen opnieuw aan bij gemeentebestuur

'Brugstraat is verande
in een agressieve buur
ZANDVOORT - De bewoners

van de Brugstraat voelen zich
geterroriseerd door bezoekers
van het theehuis in die straat.
Deze zouden veel overlast be-
zorgen en zich agressief gedra-
gen. 'Wat eens een gezellige
woonstraat was, is veranderd
in een agressieve buurt,' zeg-
gen de bewoners. Voor de kin-
deren in deze straat is de situa-
tie 'levensgevaarlijk' gewor-
den.

'De bewoners beginnen er nu na
ongeveer vijf jaar ellende toch wel
genoeg van te krijgen,' schrijven zij

in een gezamenlijke brief, die door
ongeveer dertig mensen is onderte-
kend. Daarin doen zij een beroep op
burgemeester Van der Heijden om
opnieuw maatregelen te nemen.
„Alle bewoners van de Brugstraat
'genieten' al meer dan vijf jaar over-
last van het theehuis", verklaart één
van de betrokkenen. „Ongeveer
twee jaar geleden gingen wij al met
dezelfde klachten naar onze burge-
meester."

Knalgeel
De kwestie leidde destijds tot uitge-

breide discussies in de gemeente-
raad, met het resultaat dat er werd
ingegrepen. „Het theehuis werd
toen in de gaten gehouden, er wer-
den wapens en drugs in beslag geno-
men en de zaak werd gesloten. Tot
onze grote verwondering was dit

maar van korte duur. Het theehuis
ging weer open met verse huur-
ders."

Ook de gevel van het pand veran-
derde, van paars naar knalgeel,
maar de klanten bleven waarschijn-
lijk dezelfde. Daardoor zou alle el-

lende weer van voren af aan op-
nieuw begonnen zijn. Pogingen tot
overleg met de nieuwe huurders
mislukten en sommige bewoners
voelden zich gedwongen hun heil el-

ders te zoeken. Alle hoop op verbete-
ring van de situatie, ontstaan na de
gesprekken met politie en burge-
meester, was verloren gegaan. In-

middels zijn zij verhuisd, anderen
overwegen nog om te verhuizen.
Volgens de briefschrijvers doet de

overlast zich in allerlei vormen
voor. Zoals bijvoorbeeld bezoekers
die hun auto op het trottoir of mid-
den op straat parkeren. Daarna rijdt

menigeen tegen het verkeer in naar
'boven', richting Zeestraat. Dat leidt

regelmatig tot woordenwisselingen
en getoeter en gescheld van andere
automobilisten, die in de toegestane
richting (naar beneden) rijden.

Kinderen
'Voor de kinderen van de Brug-

straat is het onmogelijk geworden
om nog op straat te spelen, de situa-

tie is levensgevaarlijk voor hen.' Bo-
vendien worden zij vaak 's avonds
uit hun slaap gewekt door de aanwe-
zigheid van 'zeer luidruchtige men-
sen onder invloed van drugs en
drank.'

Vervolg op pagina 3

Uitvoerige

controle NS
ZANDVOORT - De Nederlandse

Spoorwegen heeft dit weekend uit-

voerig gecontroleerd op het Zand-
voortse station. Een aantal badgas-
ten dat huiswaarts wilde keren,

bleek niet in het bezit van een kaart-

je, dat daarop alsnog werd aange-
schaft. Maandagavond werd een
19-jarige vrouw uit Oosterbeek aan-

gehouden, die in het bezit was van
een vervalste OV-jaarkaart. Na ver-

hoor mocht zij naar huis.

(ADVERTENTIE)

DIJKMAN
Bilderdijkstraat 150,
A'dam, 020-6120862

Vraagt te koop voor
verenigingen, goede

gebruikte

ACCORDEONS

Waterstanden H
Datum
23 jul

24 jul

25 jul

26 jul

27 jul

28 jul

29 jul

30 jul

31 jul

Vaanstand:
NM woensd
Springtij 31

HW
09.33
10.50

00.35
01.50
02.46
03.38
04.22
05.06

LW
05.26
06.15
07.05
08.24
10.00
11.15

00.15
00.45

HW
22.10
23.26
11.59

13.20
14.26
15.19
16.06
16.50

17.37

LVV

17.40
18.34
19.35
21.10
22.35
23.35
12.10
14.26
15.16

. 29 juli 21.36 u.

juli 05.06 u. NAP+125cm

Tropicana trekt zeventigduizend bezoekers
ZANDVOORT - Het Tropica-

na Festival heeft - evenals het
mooie weer - dit weekend voor
veel drukte in Zandvoort ge-
zorgd. Volgens een van de or-
ganisatoren waren er voor het
festival op zaterdagavond ze-
ker vijftigduizend mensen op
de been. De vrijdagavond viel
behoorlijk tegen. Toen kwa-
men er maar twintigduizend
bezoekers opdagen. Ondanks
de grote drukte deden zich
geen calamiteiten voor.

door Bram Stijnen

Het tweedaagse Tropicana Festi-
val dat vanaf vrijdagavond voor de
achtste keer in Zandvoort losbrand-
de is een succes geworden. De tem-
peratuur was wel niet tropisch,
maar het was toch goed toeven in
een eenigszins winderig centrum,
waar onder leiding van ondernemer
Andries Filmer een bont program-
ma werd gepresenteerd. Tot ver na
middernacht was het overvol rond
de brandpunten in het dorp, waar de
exotische klanken royaal werden
uitgestrooid over de uitbundige en
meeswingende meute. De horeca-ex-
ploitanten zorgden voor de nodige
koele dranken en aangepaste hap-
pen en er was tevredenheid alom.

Samenwerking
Zandvoort bleef ook dit weekend

weer verstoken van de temperatuur
die past bij de naam van dit zomere-
venement. „Toch werd het in de bad-
plaats een swingend weekend,"
meent ook coördinator Henk Ver-
meulen. Hij schat het aantal bezoe-
kers op zaterdagavond op vijftigdui-

zend. Volgens Vermeulen deden
zich ondanks deze drukte geen onge-
regeldheden voor. „De samenwer-
king tussen de organisatie (Stich-

ting Zandvoort Promotie, red.), poli-

tie, gemeente en de horeca was per-
fect," vindt hij. Ook Filmer, exploi-

tant van Café Neuf en mede-organi-
sator van dit evenement, en Fred
Paap van 'Kopertje' toonden zich na
afloop dik tevreden. „Vooral op za-

terdagavond was het een fantasti-

sche happening."
Tropical muziek bleek vroeger in

de badplaats een nogal rekbaar be-
grip. Ditmaal was echter gekozen
voor een repertoir dat beter paste bij

een dergelijk evenement. De live-

-muziek op de podia aan het einde
van de Haltestraat, Raadhuisplein,
Kerkplein en Gasthuisplein trokken

dan ook vele duizenden bezoekers.
Vooral bij Café Koper (Caribbean
Color) en Het Wapen van Zandvoort
(Tropische Verrassing) was er, voor-
al tijdens 'de spits' vaak geen door-
komen aan.

Bij Café Neuf in de Haltestraat
zorgde 'Bob Color' ook nu weer dat
daar de boel continu muurvast
kwam te zitten. Hoewel van echte
tropische muziek geen sprake was,
zorgde de zevenmans muziekforma-
tie op die lokatie voor een complete
verrassing. In een wervelende show
doorspekt met doldwaze acts brach-
ten de bandleden de verschillende
muzikale stijlen tot leven. De mix

van soul, blues, jive, jump en rock
and roll bleek bij het dol-enthousias-
te publiek het meest aan te slaan.

Het 'septet' werkte zich met een
ijzingwekkende vaart door de ver-

schillende covers, waaronder 'To-

night', 'Run On' en een highspeed
versie van 'Sweat'. De beide vocalis-
ten Rob Wiedijk en Anneriek van
Dorst, saxofonist Joost Dieho, gita-

rist Frank de Lauw en de overige
bandleden maakten hun reputatie
ook op deze avond weer volledig
waar. Hun kolderieke acts en hun
muzikale hoogstandjes zorgden dit-

maal voor een aangename afwisse-
ling op dit zo geslaagde festival.

Swingend publiek op de klanken van The Bob Color Band bij Café Neuf. Foto Bram Slijncn

Aantal winkeliers bereid om
hondepoepzakjes te verkopen
ZANDVOORT - Enkele on-

dernemers zijn, dankzij be-
middeling van Ondernemers
Vereniging Zandvoort, bereid
honde-poepzakjes te verkopen.
„Wij willen graag helpen deze
actie van de grond te krijgen",
aldus OVZ-voorzitter Van der
Laan. „Het is heel vervelend
als je de hele zomer in de
stront moet trappen. Ook al

doet de gemeentereiniging
haar uiterste best om de boel
op te ruimen."

De zakjes zijn overigens al jaren
lang in allerlei vormen en maten te

koop bij dierenspeciaalzaak Dier
Plezier op de Grote Krocht. De pa-
pieren zakjes die bij deze actie ho-
ren, kosten ongeveer dertig cent.

Daarnaast zullen er binnenkort 'als

service-artikel' ook exemplaren te

koop zijn bij de Hema en bij Tromp.
Van der Laan verwacht dat er nog
adressen bij komen, als reactie op
zijn oproep. „Over het algemeen rea-

geert men niet zo snel." Hij ziet het
liefst dat ook hotels en pensions - als

service voor de gasten - zakjes in

huis hebben.
Voor eigenaar Janssen van Dier

Plezier kwam de actie, die vorige
week begon met het huis aan huis
verspreiden van folders, als een ver-

rassing. „Wij verkopen die zakjes al

jaren, maar eind vorige week was er
plotseling een grote toeloop. Daar-
door waren we meteen voor een paar
dagen uitverkocht. Als we het eerder
hadden geweten, hadden wij er reke-
ning mee kunnen houden." Vandaag
zou er weer een nieuwe voorraad
komen.
Janssen heeft nog wel een prakti-

sche tip voor de hondebezitters:
„Zorg voor goed voer, dat geeft een
stevige drol. Die kun je makkelijker
oppakken met zo'n zakje."

Hondetoilet
De actie krijgt dus nu kennelijk al

gehoor. Maar Janssen dringt er wel
op aan een ander project, de honde-
toiletten, niet te laten doodbloeden.

„De meeste hondebezitters zijn ze-

ker bereid daar gebruik van te ma-
ken. Maar dan moeten die toiletten

natuurlijk veel vaker schoon ge-

maakt worden. Nu zijn ze alleen

goed voor de dierenarts. Bij bepaal-
de bungalowparken zie je bijvoor-

beeld dat ze elke ochtend even leeg
gehaald worden "

die krant moet ik hebben
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FAMILIEBERICHTEN

WKiMMinmsBitsaiMmrmixmimmiimtuwHBa

Bedroefd maar dankbaar dat aan zijn lijden een
einde is gekomen delen wij U mede dat na een pe-
riode van strijd mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader en opa op 73-jarige leeftijd is

overleden

Pieter Jurriaans

Zandvoort:
C. Jurriaans-Koridon

Hoofddorp:
Lea en Tom
Sebastiaan, David, Maud

Zandvoort:
Marijke en Peet
Mirjana, Jelica

2041 BM Zandvoort, 18 juli 1992
Dr. Jac. P. Thijsseweg 22.

De begrafenis heeft plaatsgehad op donderdag
23 juli op de Algemene begraafplaats te Zand-
voort.

ADVERTENTIES

Rob en Nicole Gansner
willen u hartelijk bedanken voor
lieve woordjes, lachende ogen,
handdrukken, lachjes, bloemen,
kusjes, enveloppen met inhoud,

brieven, kaarten, kadootjes, goede
wensen en mooie ivoorden.

bedankt voor het
organiseren van de
ludieke autoped race
in De Haltestraat

Discotheek Cfciin Ghin

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Rectificatie
Per abuis is vorige week de woning Mr. Troelstrastraat 62-21
geadverteerd. Deze woning is echter niet opgezegd. Een toewij-

zing zal niet plaatsvinden.

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Garage Voltastraat E, huur ƒ83,80 per maand.

Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnum-
mer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1 , 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

2. Garage Voltastraat S, huur ƒ 83,80 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnum-
mer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe
huurder/ster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen
deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in

het gevelkastje ten kantore van EMM.

llipiiil
wêêêmjêêê,

KARAOKE SHOW
in de Manege

ledere zaterdag dans- en kontakt-
avonden voor ongebonden mensen
tot 03.00 uur in de nacht.

Programma a.s. zaterdag: aanvang
* 21 .00 uur met DJ. Rob en koffie

van het huis

* 22.00 uur Grandioze KARAOKE
show

* 22.30 uur Caribbean nights, zaal
geopend -.

Met live dansmuziek.

Vanaf 25 jr. Correcte kleding
Entree ƒ15,00

Info of reserveren 16023

Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

DIT WEEKEND

aart

HOGEWEG 28. TE1_ 12989

0^ ,c

ao

aanvang:
20.30 uur

toegang
gratis

J:5:
;

Zijlwcfr1fl3;Tej.023^

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Thorbeckestraat 42
Ruime tussenwoning nabij strand, geschikt voor zo-

merverhuur. Ind. beg.gr. 3 slaapk. met wastafel, badk.

met douche/toilet, 2e toilet, 1e et. hal, gang, toilet,

woonk. met open haard, parket, luxe keuken met in-

b.app., balkon voor en achter. 2e et. gang, 3 slaapk.

met wastafel, badk. met douche en toilet, balkon voor
en achter. 3e et. 2 slaapk. met wastafel. Parkeergele-

genheid voor 3 auto's. Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.

Patrijzenstraat 30
Driekam.app. op 2e et. met balkon aan noord- en zuid-

zijde. Uitzicht over zuidduinen. Ind. entree, ruime hal,

toilet, ruime lichte eetkeuken met inb.app., woonk. met
balkon zuid, 2 slaapk., badk. met douche en wastafel,

serv.k. ƒ 307,- p.m. Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 61/43:
Vierkam. maisonnette op 9e et., uitzicht op zee. Ind. 1 e
woonlaag: hal, woonk., ruime keuken, toilet, 2e woon-
laag: royale hal, badk. met bad en douche, 3 slaapk.

Serv.k. ƒ 438,- p.m. Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

Trompstraat 13/4
Goed gesitueerd driekam. hoekapp. met schitterend

uitzicht over zee, duinen en dorp. Balkon op zuidwes-
ten en noordoosten. Ind. entree, hal, woonk. met open
haard, eetkamer met kunststof schuifpui naar balkon,

moderne witte keuken, slaapk. met vaste kastenwand,
balkon op noordoosten. Het app. is geheel v.v. ther-

mopane begl., kunststof kozijnen en marmeren vloer.

Serv.k. ƒ 300,- p.m. Vr.pr. ƒ 198.000,- k.k.

OPEN HUIS
Hogeweg 22/1, zat. 25 juli van 12.00-14.00 uur. Zeer
luxe verbouwd 2 kam.app. (vh 3) met ruim balkon op
westen. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegel-

wand, luxe open keuken met inb.app., slaapk. met
spiegel/kastenwand, badk. met bad, douche en dub.

wastafel. Serv.k. ƒ 137,- p.m. Vr.pr. ƒ215.000,- k.k.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944* /Fax 02507-17596

Verkeersmaatregelen t.b.v

Jazz behind the beach
Op vrijdag 31 Juli en zaterdag 1 augustus wordtin Zandvoort hettradltionele

festival Jazz behind the beach gehouden.

In het kader van dit festival zal het centrum gedurende de festiviteiten niet

bereikbaar zijn voor het verkeer.

Op 31 Juli vanaf 1 6.00 uur wordteen aanvang gemaakt met het afsluiten van

het centrum.

Het betreft hier de straten/wegen gelegen binnen de grens Koninginneweg-

Kostverlorenstraat - Zeestraat - Bm. Engelbertsstraat - Thorbeckestraat -

Hogeweg - Grote Krocht.

Omstreeks 1 8.00 uur is geen autoverkeer naar het centrum meer mogelijk.

Bewoners binnen deze grenzen wordt verzocht hun voertuig bij afsluiting

elders te parkeren.

Wel blijft de mogelijkheid om het afgesloten gedeelte met een voertuig te

verlaten.

Voertuigen geplaatstvooreen wegafsluiting komen in aanmerking voor
de wegsleepregeilng.

Voorgenomen hinderwetvergunningen
(WABM)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, ingevolge de
Hinderwet te verlenen tot het oprichten en in werking hebben van een:
- supermarkt gelegen aan de Grote Kracht te Zandvoort
- golf & country club gelegen aan de Kennemerweg 78/80

De aanvraag, de (gewijzigde) ontwerp-beschikklng en de andere stukken die

op de aanvragen betrekking hebben liggen van 23 juli t/m 7 augustus 1 992 ter

inzage bij de sectorGrondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuis-

plein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor

is geopend op werkdagen van 09.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Gemotiveerde bezwaren kunnen t/m 7 augustus 1992 schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage

gelegd. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per-

soonlijke gegevens niet bekend te maken.

Degene die bezwaar heeft gemaaktopde bovengenoemde wijze en eenieder

die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in een

volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar te

maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van

bestuur van de Raad van State.

Aangevraagde bouwvergunningen
- vergroten restaurant 'Shalom'
- plaatsen twee dakkapellen

- plaatsen windscherm tbv NMB Bank
- vervangen opstalruimte

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
09.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden

verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Verleende bouwvergunning
048B92 Zandvoortselaan 204 - uitbreiden keuken / plaatsen dakkapel

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen tezijn getroffen, kunnenop grond van deWetArob binnen dertigdagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en

wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

23 juli 1992

068B92 Kerkstraat 26
069B92 Frans Zwaanstraat 48
070B92 Passage 33
071 B92 Haltestraat 25

Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
.

(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,

Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar

liefst 5.50 m. Ih verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met

rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm. fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon

programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed!"

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met

fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., don-

ker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel

om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.

Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,

contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan

materialen. Voor elk interieur!

mp^de

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. én zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar .

keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

A *r
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'Met uitzicht op de plassen'

• ZANDVOORT - De wateroverlast in Zandvoort duurt al

tientallen jaren. Menig bewoner van het dorpscentrum
heeft dat inmiddels aan den lijve ondervonden. Een an-

dere getuige is deze foto uit 1949, toen tijdens een van
de zomerse dagen het Schoolplein blank was komen te

staan. De foto, die jaren geleden al eens gepubliceerd is,

werd indertijd genomen door wijlen Wim van der Mije,

vanaf de woning aan de Willemstraat nummer 29. Hij was
een van de vijf zonen van bakker Arie van der Mije,

j
waarvan er inmiddels drie zijn overleden. _

De meisjes die tot hun enkels in het water staan, zijn

Dicky (Delies-)Van der Mije en Herma (Netzer-)Van der
Mije, dochters van Gré Van der Mije-Sieders, die nu nog
aan het Schoolplein woont. Het pand op de hoek (tegen-
woordig een kapperszaak) moet in die tijd 'De Wolbaai'
geweest zijn. Makelaar Cense, die deze foto op het spoor
kwam, heeft het zelfde woonhuis in de Willemstraat
momenteel in de verkoop. „We hebben overwogen om in

de advertentie te zetten: Met uitzicht op de plassen,"
aldus Cense.

Het zonnetje
heeft de badgas-
ten èn de strand-
paehters afgelo-

pen week nauwe-
lijks in de steek
gelaten. Zondag
was het bijvoor-
beeld weer laai-

end druk op het
strand. Bij de po-
litiepost op de
Rotonde 'regen-

de' het dan ook
weer zoekgeraakte kinderen, in to-

taal zo'n vijfentwintig. Maar niet al-

leen kleuters worden liefdevol opge-
vangen. Afgelopen week kreeg ook
een verdwaald hondje tijdelijk on-
derdak op de post. „Dat doen we als

de honden niet te 'hapgraag' zijn,"

aldus een van de agenten. Het hond-
je werd later door de dierenambu-
lance naar het asiel gebracht, om
daar op z'n baasje te wachten.
Behalve met een spoedgeval in

zuid, van iemand die z'n medicijnen
vergeten was, hadden de agenten het
deze dagen weer druk met auto's die

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbe-
volen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18648.

op de strandafgangen gezet werden.
Menig automobilist neemt het niet

zo nauw met de regels, maar loopt
dus wel risico op een stevige bon.
Een dezer dagen werd de aan-

dacht even afgeleid door een 'ver-

dwaalde' jetski voor de kust. De red-

dingsbrigade toog er namens de po-
litie op af waarna de man rechtsom-
keert naar IJmuiden maakte.

krijgen. Dan be-

gint om 19.00

uur 'ut' vierde
Zandvoorts
Roeispektakel
voor reddings-
post Piet Oud
(tel. 12376), aan
de Boulevard
Barnaart. Menig
(ongeoefend)
Zandvoorter zal

met zijn of haar
team van vijf

Roeispektakel
De Zandvoortse Reddingsbrigade

zal het vrijdagavond wel flink druk

personen in een reddingsboot stap-

pen om een rondje te roeien. Daarna
volgt nog een hindernisbaan op het
strand, waarover nog zeer geheim-
zinnig wordt gedaan. Die moet een
verrassing blijven. De ZRB heeft
drie klassen gecreëerd: dames, he-

ren en gemengd. Het publiek mag
gratis meegenieten. Burgemeester
Van der Heijden is gevraagd de vele

prijzen uit te reiken. Bij slecht weer
wordt het evenement uitgesteld tot 7

augustus, maar dat zal - gezien het
huidige weer - wel overbodige infor-

matie zijn. J.K.

Zandvoorts
BMiïeuwsblad

Nicolaasschooi reikt

Prix d'Humanite uit
ZANDVOORT - Kinderen van de

Nicolaasschooi reiken samen met
oud-zwemstcr en beschermvrouwe
van de Nationale Zwemvierdaagse
Ada Kok de Prix d'Humanite uit, op
zaterdag 19 september in het Con-
certgebouw te Haarlem. De Prix is

voor Sylvia Toth, voorzitter van het
Ronald McDonald Kinderfonds. Tij-

dens de zwemvierdaagse wordt in
het hele land geld opgehaald voor
het fonds, dat de belangen behartigt
van de Ronald McDonald Huizen in
Nederland.
Tijdens de uitreiking, georgani-

seerd door de Lions Club Zandvoor-
t-Aerdenhout, treedt het jongeren-
koor 'Up with People' op. Een een-
malig optreden in Nederland.
Kaarten (vanaf 45 gulden, kinde-

ren 30) zijn schriftelijk te bestellen
bij de Lions club. Info telefoon
16767/15155.

Zandvoorter
tot acht maanden
cel veroordeeld
ZANDVOORT - Een 53-jarige inwo-
ner van Zandvoort is door de Haar-
lemse rechtbank veroordeeld tot

acht maanden gevangenisstraf,
waarvan vier maanden voorwaarde-
lijk. Er was anderhalf jaar geëist.

De Zandvoorter wordt ervan ver-

dacht zijn hoogbejaarde moeder
mishandeld te hebben. De vrouw
woonde sinds mei vorig jaar bij haar
zoon in huis, omdat zij hulpbehoef-
tig is. Nadat bij de vrouw verschil-

lende verwondingen waren gecon-
stateerd, waaronder een gebroken
arm en been, schakelde de huisarts
meldpunt ouderenmishandeling in.

Een psychiater had vastgesteld
dat er sprake is van een haat-liefde-

verhouding tussen de man en zijn

moeder. Raadsman B. Jagt pleitte

voor vrijspraak. Volgens hem is er
onvoldoende concreet bewijs om de
Zandvoorter te veroordelen. Deson-
danks gaat de man voor vier maan-
den de cel in.

MENINGEN

ïehalve hondepoep vervuilt ook riool-overstroming
De ten uitvoerlegging van het be-

sluit van de gemeenteraad inzake de
vervuiling van het dorp, door honde-
poep, is ten zeerste laakbaar.
Dat zal ik u vanuit mijn gezichts-

punt proberen uit te leggen.
De stellingname, dat de hondenbe-

zitters de oorzaak van de vervuiling
van het dorp zijn, is hypocriet. Door
de hondenbezitters de Zwarte Piet

Weekenddiensten

Weekend: 25/26 juli 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
dl - voor inlo overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
lén), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland. •

DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

ffaardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Inlormatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens leestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11:30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinlormatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
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voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens alspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Teleï. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
lonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schril-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, dl 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Burgerlijke stand

Periode: 14 - 20 juli 1992

Geboren:
Kelly Dawn, dochter van: Wright,
John Sidney en De Vries, Karina
Christina
Rick, zoon van: Drarjer, Bernard en
De Jong, Gerdina
Danny, zoon van: Van Soest, Hen-
drik Johannes en Rijnders, Cornelia
Johanna
Julia Luisa, dochter van: Dijkstra,

Benitius Josephus en Menna Barre-
to, Leticia.

Overleden:
Böhne, Karel, oud 55 jaar
Van der Storm, Hermanus Gerar-
dus Josephus, oud 46 jaar
Van Staveren geb. Ten Cate, Hendri-
ka Wilhelmina, oud 76 jaar
Hoogendijk, Baardhout, oud 86 jaar

toe te spelen, gaat de gemeente zijn

beantwoording uit de weg. Laat hier
de overheid de hand in eigen boezem
steken.

Als voorbeeld: Probeer als inwo-
ner van het centrum van het dorp in
de zomermaanden voor een tijd, bij-

voorbeeld vakantie, maar eens weg
te gaan. Dat kan niet; want de al

tijden durende regelmatig terugke-
rende riool-overstromingen kunnen
onderwijl uw huis en inboedel ver-

pest- hebben. Bèh 'je daarentegen
thuis, dan kun je evenmin de riool-o-

verstroming tegenhouden.
Om dan ook de hondenbezitters

aan te duiden, als de viezerikken die
de leefbaarheid in Zandvoort ver-

pesten en de gezondheid van de
mensen bedreigen, vind ik onver-
teerbaar. Door deze arrogante hou-
ding van de overheid worden de in-

woners van Zandvoort in twee kam-
pen verdeeld, namelijk mensen en
hondenbezitters.

De rubriek meningen staat open voor uw
reacties. Stuur uw brief naar de redactie

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Te lange brieven kunnen
worden ingekort. U kunt uw brief ook
afgeven bij het redactiekantoor dat is

gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in

Zandvoort. De redactie is telefonisch

bereikbaar via nummer 02507-18648.

De gemeente is door deze duiding
op gevaarlijk terrein beland en is

een hetze begonnen tegen een ge-

deelte van de inwoners van deze
plaats. Hierdoor worden de honden-
bezitters in een isolement gema-
noeuvreerd. Deze vorm van manipu-
leren van een gedeelte van de men-
sen in Zandvoort door de aktie 'Vies
hè' riekt dan ook naar een onfat-

soenlijke moraal. Dat heb ik u pro-
beren uit te leggen.

A. Citroen
Zandvoort

Vier gewonden bij ongeval

© De patatkraam op de noordboulevard werd flink beschadigd door de klap. Foto H. Konijn

Brugstraat
Vervolg van voorpagina

Die worden nogal eens 'gebruikt'

in de portiekjes, waardoor de voor-
deur geblokkeerd wordt. 'Bij vrien-

delijk verzoek om toegang tot de ei-

gen woning, gebeurt het vaak dat de
bewoners uitgescholden worden.'
De bierblikjes worden na gebruik
achteloos op straat geworpen. Daar-
naast klagen de briefschrijvers over
vernielingen aan en het openbreken
van auto's. Dat laatste is pas geleden
nog gebeurd.

Burgemeester van der Heijden is

deze week op vakantie. Woordvoer-
der Egon Snelders, zelf net terug,

was nog niet op de hoogte van de
brief. Hij verwacht dat er een onder-
zoek volgt. „Als er klachten zijn over
de nieuwe verhuurder, dan zal dat
onderzocht moeten worden. Als
blijkt dat zich dezelfde problemen
voordoen, dan zullen die waar-
schijnlijk op dezelfde manier aange-
pakt worden."

Werklui, op het dak van de cabine, leggen de laatste hand aan de lift.

Kerkdiensten

Weekend 25/26 juli 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. N. Paap uit

Almelo
Tevens 10.00 uur Kinderdienst in
het Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J. de Waard,
Schiedam
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Geen NPB-diensten tot en met 16

augustus.
Roomskatholiekc Kerk:

Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-
nieviering
Zondag 10.30 uur: woord/commu-
nieviering, dames Bleijs/Wassenaar
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Zondag 10.30 uur: dhr. Hans Deven-
ter

Zondag 19.00 uur: ds. Dan Powers
(H.A.)

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Gisteren is

de lift gereed gekomen aan de
buitenzijde van een flat in de
Lorentzstraat. Woningbouw-
vereniging Eendracht Maakt
Macht heeft deze laten plaat-

sen voor de periode dat de nor-
male lift nog buiten gebruik is.

Deze was enige tijd geleden
door een brandje onklaar ge-

raakt.
De bouwlift, die naar schat-

ting drie maanden blijft staan,

wordt tijdens de drukke uren
bediend door een 'liftboy'.

Voor de bewoners scheelt het
sjouwen met boodschappen en
met vuilniszakken die naar de
container beneden op straat
moeten.

ZANDVOORT - Vier mensen raak-

ten gewond toen vrijdag een 25-jarige

Zandvoortse automobiliste op de
noordboulevard van de weg raakte.

Bij een inhaalmanoeuvre ter hoogte
van Riche schrok zij zodanig van een
tegenligger, dat zij plots remde. Daar-
door raakte de auto stuurloos en
kwam tot stilstand tegen een patat-

kraam op het ernaast gelegen parkeer-

terrein. De vrouw liep diverse botbreu-
ken op en de ondernemers in de
kraam kwamen met de schrik vrij.

Een Zwanenburger die een bal gehakt
stond te eten, dook weg maar werd net
geraakt en is met kneuzingen naar het
ziekenhuis overgebracht. Twee om-
standers raakten licht gewond door
rondvliegend glas, maar konden ter

plekke behandeld worden.

(ADVERTENTIE)

CINÉMA CIRCUS

ZZ1 c
Bioscoopprogrammering van 24 juli t/m 30 juli '92
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COIMCOROE FILM |

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

basic instinct
KAARTEN: ƒ12,50

Vanaf 16 jaar

1 m
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ

volwassenen ƒ12,50

ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,

voor maar ƒ12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT

02507/18686
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maandagmorgen

Te huur

WOONRUIMTE
b.v. discotheek

750,- p.m. all in.

Tel.

02507-14095.

ft*

JK

&

Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw woonkomfort te verhogen!

Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of.

llffiGIMJKÏJVENÖ OFFERTE».

VAN

ANTWOORDCOUPON I

D Stuurt u mij meer inlormalia over (s.v.p. invullen)

D Neemt u kontakt op voor hel maken van een alspraak over

(s.v.p. invullen)

O SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN

O HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU

KUNSTSTOF RMMSYSTEEM)
D WERU AKF-SYSTEEM

D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN

VELUX DAKRAMEN
ö VELUX CABRIO-SYSTEEM

D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS

D THERMOPLUSSUPERUTEGLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS

D DAKKAPELLEN
D SERRE'S

| D SUBSIDIE-MOGELIJKHEDEN

schu>fpui jl MF0RT TE VER^C^ vouw.w^ tHH°OEN2=*™
"*"*>»*»* SS**?*

WAND
fCHU,F.K,£PDEURWte's pui ope„r

Cornwallstraat 6 Umuiden 02550-30624 I naam:.

RamemDeuren GLAS
ADRES:

POSTKODE+PLAATS:

TELEFOON:. H U kunl deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel—
n zendenaan:VanderVlugt,Antwoordnummer314,1970VB Umuiden

Zonder de juiste voeding heeft u
niets aan poepzakjes.

3 voor

10 voor ƒ 2,95

Voor verkopen heide!!

Grote Krocht 28 - 2042 LX Zandvoort -

Tel. 02507-19345

Kwekerij

van

Van Stolbergweg 1

Zandvoort -
Tel. 17093

Gevr. bij Groente en Fruit

speciaalzaak

voor enkele
halve of hele dagen

per week

Tel. na 14404 of na 19.00 uur

12888
of info in onze zaak

Te huur
gevraagd

per 1 septem-
ber a.s.

Tel. 14233

Laatste Kans!!!

Koop nu uw com-
puters) tegen zeer

gunstige tarieven

o.a. Laser en Tulip.

Op is op en alles

moet weg . .

.

Bel: 02507-30902

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden.

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.150 exemplaren.

U betaalt daarvoor slechts f32,- excl. 6% BTW.

Voor meer informatie bel Weekmedia Amstelveen
tel. 020-6475393

Te huur

ZOMERHUIS
max. 2 pers.

per 1 aug. a.s.

Pr. ƒ 600,- all-in

Tel. 14669

Te huur
appartement
in Zandvoort,

huur incl.

ƒ1000,-.

Tel.

02503-43294.

Zondagavond 2-8 1992
in Café SAMSAM

voor wie van gezellige

ouderwetse A'damse
muziek houdt

tUSKNALL

25 lessen incl.

examenaanvraag

Autorijschool

iil Waaning
Kostverlorenstraat 70

Tel. 02507-12071

* geldig t/m 15-8-'92

per stuk

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Haltestraat 21

is vanaf maandag 27
juli weer geopend.

Dagverzorging Ouderen

Per 31 augustus wordt gestart met Dagverzorging in

Huis in het Kostverloren

Een samenwerkingsproject van:

Gezinszorg - St. Welzijn Ouderen - Huis in het Kostverloren en het Centrum voor vrijwillige

Hulpverlening.

Dagverzorging biedt zelfstandig wonende ouderen de mogelijkheid, zonodig één of meer malen
per week de dag met elkaar door te brengen in een gezellige huiselijke sfeer.

De begeleiding wordt verzorgd door een medewerkende van Gezinszorg en één of meer
vrijwilligers.

Wij zoeken voor dit project

VRIJWILLIGERS
die hun bijdrage aan deze Dagverzorging willen leveren.

Heeft U interesse bel dan voor verdere informatie naar Mini de Wolf coördinator van het

Centrum voor vrijwillige Hulpverlening Tel. 15575 (Tussen 10 en 15 uur).

NOG STEEDS TEVEEL
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Euro loodvrij ƒ 1 .76 ;

Super benzine ƒ1.92 -

Diesel ƒ1.06 'i

SERVICESTATION1
(bij Palace Hotel) l

Waarom ik geabonneerd ben op het Zandvoorts Nieuwsblad? Wat

een vraag... Omdat ik hier woon natuurlijk en ik graag wil weten wa'

er in onze gemeente aan de hand is. Dat zal je in een dagblad niet

zo gauw lezen. Tenzij er iets heel belangrijks gebeurt. Maar

dan lees ik in het Zandvoorts Nieuwsblad er later toch

weer het fijne van.

Ik vind het een heerlijke krant en ik neem

er altijd de tijd voor. Gemeentepolitiek,

sport, interviews met mensen die hier wo-

nen, achtergrondverhalen en andere zaken

die hier spelen, krijgen in het Zandvoorts

Nieuwsblad alle aandacht, 't Is een échte krant,

geen onbenullig blaadje.

Ik zit op een sportvereniging en dan is het

heel leuk om zo nu en dan over je eigen club

te lezen en een foto te zien van mensen die je

kent. Laatst stond ik zelf in de krant en dat heb ik

nog weken moeten horen. Kun je nagaan hoe goed het

Zandvoorts Nieuwsblad wordt gelezen.

Ik spel ook de advertenties, want dat zijn de aanbiedingen van win-

kels uit de buurt en ik ben nu eenmaal gek op voordeeltjes. Wie

niet? Ik noem het altijd mijn krant waar ik elke week met belang-

stelling naar uitkijk. Maar m'n vriend ook hoor, die leest 'm net zo

hard als ik.

Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abon

nement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die schrijft over

de plaats waar u woont.

NatUUrlÜk ^e '<ranl moet '^ hebben. Omdat ik graag wil weten
' ' wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking

ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 12,-.

Zandvoorts dk
D BMieuwsbBad V^
Naam: (m/v)

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

Giro/Banknr.:

Daarna word ik abonnee en betaal per Q kwartaal ,'16,-

halljaar ƒ29, O jaar f52,.

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.

Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668. 1 3.00

Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer
10051, 1000 1'A Amsterdam. U hoeft geen postzegel te- plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!

. (i.v.m. controle bezorging) WK

13I/-I
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Amateurs in wielerronde

in hoog tempo naar finish

» Zowel bij de A als de B-amateurs werd hard gereden. Bij de B-amateurs ging de zege naar Gerrit Visscher. In de
hoogste categorie won John Bruin.

Foto Bram stjjnen

ZANDVOORT - Dat de Wie-
lerronde van Zandvoort niet
meer weg te denken valt in de
badplaats bleek vorige week
woensdagavond. Enige duizen-
den toeschouwers waren getui-

ge van twee zeer spectaculaire
races op de smalle bandjes. In
de strijd voor A-amateurs, over
negentig kilometer was John
Bruin uit Waarland de snelste,
terwijl bij de B-amateurs/vete-
ranen de zege ging naar Gerrit
Visscher uit Hoofddorp.

De B-amateurs/veteranen kregen
een wedstrijd voor de wielen van
vijftig kilometer. Ondanks het lasti-

ge maar fraaie parcours door het
Zandvoortse centrum werd vanaf
het startschot het tempo flink opge-

schroefd. Vele wielrenners probeer-
den uit de greep van het peloton te

geraken maar de pogingen daartoe
waren bijvoorbaat kansloos. Door
het enorme tempo waren er wel veel

afvallers, zodat ongeveer de helft

van de honderd gestarte renners de
finish haalden.

Sterk
De latere winnaar Gerrit Visscher

reed bijzonder sterk. Hij probeerde
enige malen met een aantal renners
een kopgroep te formeren, wat door
het razende peloton niet werd toege-

staan. Het moest daarom op een
eindsprint uitdraaien. De Zandvoor-
ter Willem Koene sloop in de laatste

ronden naar voren maar moest in de
eindsprint genoegen nemen met een
negende positie. De overwinning

ging naar Gerrit Visscher. Op een
paar lengten werd de Zwanenburger
Cees Slinger tweede voor René Stals
uit Beverwijk.
Tussen de beide races door zorg-

den een tiental autosteppers voor
enorme hilariteit. Als pauzenum-
mer organiseerde La Bastille een
steppenrace voor horeca onderne-
mers. Dit gebeuren sloeg enorm aan
en dat Chin Chin in deze strijd als

winnaar te voorschijn kwam was
maar bijzaak.

Bij de strijd van de A-amateurs
ging het al even rap. Rijden de prof-
renners in de Tour de France op dit

moment met record snelheden, ook
in het dorp Zandvoort werd bijzon-
der hard gereden. Ondanks dat was
het vooral Patrick Rasch, die diver-

se pogingen ondernam uit de greep

van het peloton te geraken. Nadat hij

eerst met Ron Vroom en Patrick de
Boer een mislukte poging had ge-

waagd, waren het Erwin Houtop en
Niels van Stralen die een lichte voor-
sprong namen. Dit duo kreeg even
later gezelschap van een zestal ren-
ners.

Samenwerking
De kopgroep van acht man werkte

behoorlijk samen en leken definitief

de slag geslagen te hebben. Echter
een op drift geraakt peloton slaagde
erin toch weer bij de kopgroep te

komen. Het leek erop dat ook hier
een eindsprint van een grote groep
renners de beslissing moest bren-
gen. Echter, met nog vier ronden te

gaan, plaatste John Bruin een kei-

harde demarrage, waarop de volgers
het antwoord schuldig taleven.

Onbedreigd ging Bruin op weg
naar een fraaie overwinning. De
sprint om de tweede plaats werd ge-

wonnen door Ron Vroom uit Haar-
lem. De derde plaats was voor Erwin
Kastenmaker uit Oldenzaal.

Uitslagen, B-amateurs/veteranen: ]. Vis-
scher, Hoofddorp; 2. Slinger, Zwanenburg;
3. Stals, Beverwijk; 4. Kieftenburg, Blokker;
5. Dijkhuizen, Heemskerk; il. Koene, Zand-
voort. A-amateurs: 1. Bruin, Waarland; 2.

Vroom, Haarlem; 3. Kistenmaker, Olden-
zaal; 4. Otte, Haarlem; 5. Schalkers, Voor-
hout; 6. Rasch, Uitgeest; 7. Zwirs, Badhoeve-
dorp; 8. Van Stralen, Heerhugowaard; ü. De
Boer, Haarlem; lü. Houtop, Wervershoot.

eenman rekent af met concurrentie
ZANDVOORT - Slechts 2.500

toeschouwers hadden zondag
de moeite genomen de races op
het Circuit Park Zandvoort te
bezoeken. De wegblijvers heb-
ben zeker veel gemist. De races
in de Koni-produktiewagen
klassen waren van hoog gehal-
te en ook de strijd in de Formu-
le Reanult was het aanzien vol-
komen waard.

In de Formule Renault klasse was
het optreden van Alex Veenman in-

drukwekkend te noemen. Met over-

macht won Veenman de race door
onder meer af te rekenen met Mi-
chael Bleekemolen. Bleekemolen
kwam vlak voor de start van deze
race overgevlogen uit Engeland
waar hij eerder had meegedaan aan
een wedstrijd in de Europacup Re-
nault Clio. Evenals in Engeland
kwam Bleekemolen niet verder dan
een vijfde plaats. Door dit resultaat
kan de Nederlandse titel Veenman
vrijwel niet meer ontgaan.
De Koni Produktiewagen-race on-

der 1400 cc kenmerkte zich door een

enerverend verloop. Meteen na de
start ontstond een kopgroepje van
drie wagens. De Suzuki-coureurs
Egbert Top en Henk Trappel voch-
ten met Peugeot-rijder Kees Kreijne
een heroïsch gevecht uit. Op het
scherpst van de snede werd gevoch-
ten voor de eerste plaats. Na elke
doorkomst van een ronde was van
kop gewisseld.

Kemphanen
In de tiende ronde doken de drie

kemphanen gelijktijdig de Gerlach-

ichaken in open
acht is groot succes
ZANDVOORT - De eerste

uitvoering van het door Chess
Society Zandvoort georgani-
seerde schaken in de open
lucht is vorige week dinsdag
op een groot succes uitge-
draaid. Het door Auto Strijder
gesponsorde Chess had, na toe-
stemming van de gemeente
Zandvoort, met het Raadhuis-
plein, gekozen voor een ideale
locatie

De Chess Society Zandvoort blies
met het open lucht-schaaktoernooi,
vorige week dinsdag, eigenlijk een
oude traditie nieuw leven in. In de
jaren zeventig was het schaken op
het Raadhuisplein immers een vaste
gewoonte op de zomeravonden. De
bestuursleden van Chess, Hans
Drost, Olaf Cliteur en Hans van Bra-
kel besloten hier na zrestien jaar een
vervolg aan te geven. Dat de. club
hiermee wederom een schot in de
roos deed, hadden ze zelf niet dur-
ven hopen.
De vijfborden die Chess had uitge-

stald, waarvan twee zelfs voorzien
van klok, waren tussen half acht en
tien uur continu bezet. Vele Engel-
se, Duitse en Nederlandse toeristen
en natuurlijk diverse Zandvoortse
schaakfanaten maten hun krachten
met de Chess-leden op een zeer vrij-

blijvende en ontspannen wijze. Ook
de weergoden deden met een vaal
zonnetje nog een flinke duit in het
zakje. Om kwart over tien werden
dan ook vanwege de invallende duis-
ternis de houten figuren voldaan in
de doosjes opgeborgen.

Het schaken in de open lucht zal

deze zomer nog tweemaal plaatsvin-

den en wel morgenavond en maan-
dagavond 17 augustus. De plaats van
handeling is het Raadhuisplein en
de aanvangstijd is half acht.

Inlichtingen over het door Chess
Society georganiseerde schaken in

de openlucht kan verkregen worden
bij Hans Drost, telefoon 18430 of

Hans van Brakel, telefoon 14884.

Jonge duiven
niet goed gelost
ZANDVOORT - Voor de duiven

van Postduiven Vereniging Pleines
stonden twee vluchten op het pro-

gramma. Echter, de wedvlucht voor
de jonge duiven werd geheel uit het
concours genomen. Zij waren gelost

vanuit Zellik om een afstand van 160

kilometer af te leggen. Later bleek
echter dat de lossing niet goed ver-

richt was.

De oude duiven konden er wel te-

gen aan. Zij moesten vanuit Tours
een afstand afleggen van 620 kiloma-
ter.

Op zaterdagmorgen, zeven uur
werden de oude duiven gelost en de
eerste duif meldde zich om 's mid-
dags twee minuten voor half drie.

De uitslag was: H.Heiligers 1, 3, 6.

E.Paap 2, 10. R.Sinnige 4, 5, 9, 11.

J.Heeremans 7, 15. Combinatie Van
der Wal en Romkes 8, 12, 13. Combi-
natie Koper 14.

Formule 1

keert terug
op circuit

ZANDVOORT - In het weekend
van 1 en 2 augustus keren Formu-
le 1-wagens terug op het circuit in

Zandvoort voor demonstratiera-
ces. Tijdens de Marlboro Masters
staat de Formule 3-race echter
centraal.

Maar liefst 38 coureurs nemen
het tegen elkaar op bij de Formule
3. Zaterdag zijn er trainingen voor
zowel de Formule 3 als de Formu-
le 1. Zondag komen de Formule 3-

bolides om tien over drie aan de
start voor de wedstrijd. Neder-
landse deelnemers zijn Allard
Kalff, Franc ten Wolde en Alex
Veenman. De strijd gaat niet al-

leen om de Masters-titel, maar
ook om het prijzengeld van een
ton.

Om vier uur komen de liefheb-

bers van Formule 1 aan hun trek-

ken. Aan de start verschijnt de
BRM uit 1972 en de wagen waar-
mee James Hunt in 1976 wereld-
kampioen werd. Als derde is er

nog een verrassing, maar de orga-

nisatie wil daar nog niets over
kwijt. Het is echter waarschijnlijk

dat het absolute ronderecord zal

sneuvelen.
Er gebeurt meer dan alleen de

Formule-races. Zondagochtend
wordt om negen uur geopend met
een parade van exclusieve tweezit-

ters. Het publiek heeft de moge-
lijkheid mee te rijden in deze wa-
gens. Om half elf vindt de verkie-

zing van de 'Droom-auto' plaats

door het publiek. Bekende Neder-
landers komen om elf uur aan de
start voor hun race.

De Dutch Racing School geeft

om kwart over twaalf slipdemon-
straties. Om één uur volgt de war-
ming-up voor de Formule 3-wa-

gens. De Formule Fords 1600 ko-
men om tien over half twee aan de
start voor de strijd om de Conti-

nental Cup. Drie kwartier later

valt het startschot van de Ferrari-

Porsche Challenge. De dag wordt
omkwart over vijf, als de Formule
1 en Formule 3-wagens hun race
verreden hebben, afgesloten met
de race om de Citroen AX Cup.

bocht in en dat was een beetje te veel
van het goede. Kreijne werd het
slachtoffer en vloog de baan uit. De
Peugeot-rijder was uitgeschakeld
voor een ereplaats. Het werd daar-
door een volledige Suzuki aangele-
genheid. Tappel werd als eerste afge-

vlagd voor Top en de naar de derde
plaats opgeschoven Michael Sieme-
rink.

In de Produktiewagen-race tot

2000 cc vochten Van Splunteren en
Kalff verbeten voor de eindzege. Op
afstand werd eveneens enorm strijd

geleverd om de derde tot en met
vijfde plaats. Met minimaal verschil
bleef Van Splunteren een aandring-
de Kalff voor. Derde werd, eveneens
na veel spanning Raymond Coronel.
Ondanks een vijfde plaats blijft Tom
Coronel de ranglijst aanvoeren in de
strijd om het Nederlands kampioen-
schap.

Oliepias
Boven de twee liter in de Produk-

tiewagen-race was de Mercedes van
Van Dedem voor de concurrentie
een maatje te groot. De Fin Salme-
noutio had in zijn BMW geen kans.
In de strijd om de Opel Ascona Cup
hadden de Zandvoortse coureurs
Mike van de Raadt en Peter Furth
weinig geluk. Beide rijders slipten,

na zes ronden, in de Tarzanbocht op
een oliepias en kwamen naast de
baan terecht. De zege in deze race
ging naar de Zwanenburger René
van Ling, die Egbert Top achter zich
liet.

Uitslagen; Produktiewagens tot 1400 cc: 1.

Tappel (Suzuki), 2. Top (Suzuki, 3. Sieme-
rink (Suzuki).

Tot 2000 cc: 1. Van Splunteren (BMW)
26.21.735, 2. Kalff (Alfa Romeo) 26.22.429, 3.

Raymond Coronel (BMW) 26.38.645, 4. Mey-
link (Alfa Romeo) 26.38.851, 5, Tom Coronel
(BMW) 26.38.895.

Stand NK: 1. Tom Coronel, 2. Krab, 3.

Kalff. Boven 2000 cc: 1. Van Dedem (Merce-
des), 2. Salmenoutio (BMW), 3. Van Os
(BMW).

Formule Renault: 1. Veenman, 2, Kisters,
3. Bernhardt. Opel Ascona: 1. Van Ling, 2.

Top. Formule Ford 1600: 1. Mollekens, 2.

Korper, 3. Van Hoof.

TC-gebouwgeopend
ZANDVOORT - Op het Circuit

Park Zandvoort is zaterdagmiddag
het nieuwe gebouw van de Techni-
sche Commissie (TC) geopend. Die
handeling werd verricht door
TC-voorzitter Klaas Oudejans. 'Een
mijlpaal voor het circuit en weer een
stap naar de nieuwe accommodatie',
aldus Harry Splinter, voorzitter van
de Nederlandse Autorensport Vere-
niging. Het einddoel is volgens hem:
verlengen van de baan.

Gaspistool
ZANDVOORT - De politie heeft

maandagnacht een jongen aange-

houden die op zijn mountainbike
rondjes reed over een van de par-

keerplaatsen. Hij bleek in het bezit

van een gaspistool en patronen. Die

zijn in beslag genomen.

aucua s snelste

ZANDVOORT - Op het zonovergoten par-
cours in de Kostverlorenstraat en de Zeestraat
zorgden 24 paarden vorige week donderdag
voor een geslaagde kortebaandraverij. Na vele
sprinten van de viervoeters ging uiteindelijk
Claudia's Dream, met op de sulky Aad Pools,
met de eerste prijs van 3500 gulden strijken. De
organiserende Stichting Hippodrome Zand-
voort kon terugzien op een prima 18e korte-
baandraverij van Zandvoort.

Enige duizenden toeschouwers omzoomden het ge-

zellige parcours. Behalve aandacht voor het spektakel
dat de dravers lieten zien, konden de vele toeschouwers
de dorstige kelen lessen op de overvolle terrassen van
de café's en restaurants in de Zeestraat. De sfeer werd er
alleen maar beter door.
De winnaar van vorig jaar, Desparado van eigenaar

Joop van Dam uit Zandvoort, kon de hooggespannen
verwachtingen niet waarmaken. De vorm was er niet,

doch ook andere favorieten werden al snel uitgescha-
keld. Naarmate de strijd vorderde, werd de spanning
niet alleen bij de pikeurs maar ook bij de gokkers naar
ongekende hoogte opgevoerd. Elke race eindigde ten
hoogte van de 'kippetrap', waar velen de finish op de
voet volgde.
De toeschouwers die een gokje waagden, zorgden voor

een recordomzet, bij de totalisator, van ruim 24 duizend
gulden. Na een langdurige schifting bleven drie snelle

dravers in de wedstrijd. Maar daaraan gingen vaak sen-
sationele ritten vooraf. Dat er weinig krachtsverschil
was bleek wel uit het feit dat vaak een derde rit noodza-
kelijk was.
Yashmir met Wim de Swart, Claudia's Dream met

Aad Pools en Arend met Jan Wagenaar, hadden in de
derde ronde afgerekend met snelle paarden als Fatal
Action, Benny Jeanet en Belmondo O. Deze drie paar-
den moesten genoegen nemen met een gedeelde vierde
plaats.

Moegestreden
In de eerste finalerit was Yashmir te snel voor Arend.

Arend werd daardoor derde, wat toch nog goed was voor
duizend gulden. Yashmir kreeg weinig tijd om op adem
te komen, omdat de finale tegen Claudia's Dream te

wachten stond. Het paard van eigenaar Timmer, met op
de sulky Aad Pools, bleek de rapste en legde beslag op de
eerste prijs van 3.500 gulden. Een moegestreden Yash-
mir met Jan Wagenaar werd dus tweede en ging met
2.000 gulden naar huis.

Voorzitter Ad van Zanten van de Stichting Hippodro-
me Zandvoort sprak na afloop van een bijzonder ge-

slaagd evenement. Volgens de voorzitter was dat mede
te danken aan de vele sponsors waardoor de eigenaars
met hun paarden graag naar Zandvoort komen. Voor
volgend jaar staat Zandvoort zeker weer op het pro-
gramma.

• Claudia's Dream (links) strijdt tegen Yashmir. Het paard met sulky Aad Pools wint nipt. Foto: Bram Stijnen
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Even voorstellen:
Mijn naam is J.M. van der Voort.

Sinds vier jaar werk ik parttime

bij de Rabobank Heemstede-

Zandvoort, kantoor Zandvoort,

momenteel in de functie

van adviseur studentenmarkt.

Omdat ik zelf studeer

(fiscaal recht) ben ik in staat

vanuit eigen ervaring te adviseren.

Dat maakt het werk voor mij

extra interessant.

Mijns Inziens;

"Voor studenten heeft de Rabobank een aantal aantrekkelijke diensten

in haar pakket. Allereerst is er de Studentenrekening.

Deze rekening is een complete bankrekening met extra's die zijn

afgestemd op het inkomsten- en uitgavenpatroon van de student.

Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om tegen een zeer lage rente

(ruim 1/3 lager dan bij een gewone betaalrekening) rood te kunnen staan,

tot standaard duizend gulden. Ook Europas en cheques kunnen worden

aangevraagd (waarbij je bovendien een gratis museumjaarkaart ontvangt).

Dat is handig om, in binnen- en buitenland, geld mee op te nemen of te

betalen. Als tijdelijke aktie krijgt iedere student die een studentenrekening

opent gratis twee bioscoopbonnen.

Rondkomen van een beurs is niet gemakkelijk. Dat weet ik uit ervaring.

Als student kom je meestal niet in aanmerking vooreen krediet, maar soms

heb je even wat meer financiële armslag nodig. Daarom is het Rabobank

Educatief Krediet, speciaal voor studenten. Met dit krediet kun je tijdens je

studie over 2500 gulden per jaar beschikken, gedurende ten hoogste vijf

opeenvolgende jaren. Al die jaren betaal je nog geen aflossing.

dat komt pas als je bent afgestudeerd of de studie hebt afgebroken.

De rente is laag. Zo'n twee tot drie procent lager dan bij een 'gewoon'

krediet. En 'last but not least' hebben we nog het studentenverzekerings-

pakket. Dit pakket kan worden aangepast aan de individuele wensen

van de student en bestaat uit een aansprakelijkheids-, een inboedel-,

een ongevallen- en een ziektekostenverzekering.

Om de premie hoefje het niet te laten.

Ik kan me voorstellen dat er heel wat op je afkomt als je gaat studeren.

Omdat advies nooit kwaad kan en ook niets kost. zou ik je willen

uitnodigen om eens langs te komen bij de Rabobank

aan de Grote Krocht."

Rabobank G3

Rabobank. Aangenaam.
Grote Krocht 30-36. Zandvoort

Telefoon 02507 - 16941
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier
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Lessen en clubs

Zwemonderwijzer worden ?

O.Z.A.
Opleiding Zwemonderwijzer Amsterdam

start 12 september a.s.
Voor informatie Ellen Zaal, tel 02518 55984

Dansles alleenstaanden

CHEZ ANDRE
Info 02510-50092

PRIVÉ LES Engels, Latijn,

Grieks, Dutch lessons, J Bak-
ker, Botticellistr 38', A'dam
(bij Olympiapl) 020 6751664

AEROBICS
o I v Anja v d Voort

Bel v info 19701 of 12215

Bent u het zat om te dik te

zijn' Wij zoeken mensen, die

snel en verantwoord, op na-

tuurlijke wijze, willen afvallen

Bel 020-6436525

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel 020-6125558

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

GEUZE makelaars o.g. H3
Tel. 02507-12614 NVM

Ü*«UWB

Commercieel en administratief

personeel gevraagd

Het VU ziekenhuis is een academisch ziekenhuis met een
algemeen christelijk karakter dat geavanceerde gezond-

heidszorg en dienstverlening biedt, afgestemd op de behoef-

ten van patiënten en cliënten Een uitgesproken kwaliteits

benadering draagt daar in belangrijke mate toe bij In onze

visie gaan professionaliteit en aandacht voor het menselijk

aspect hand in hand Of het nu gaat om patiënten, cliënten of

medewerkers zelf Als academisch ziekenhuis - dat naast

patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

tot taak heeft - bieden wij een veelzijdige werkomgeving vol

mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling.

VU ziekenhuis veelzijdige werkplek

MEAO'er/MBA'er m/v
voor onze dienst bedrijfseconomie en medische administratie

De dienst bestrijkt het gehele financieel economische en

administratieve werkterrein binnen de organisatie Vier sec-

ties leveren elk op hun eigen terrein een professionele in-

breng, financieel economische zaken, informatiemanage-

ment, medische administratie en patiëntenadministratie De
sectie financieel economische zaken houdt zich bezig met de
voorbereiding en uitvoering van het financieel economisch
beleid en met het voeren van de financiële administratie De
sectie bestaat uit de onderdelen boekhouding crediteurenad-

ministratie en een stafafdeling informatievoorziening en eco-

nomische zaken

UW TOEKOMSTIGE WERKOMGEVING
Het team van de boekhouding bestaat uit 9 jonge medewer-
kers De grootboekadministratie is vergaand geautomati-

seerd Wij werken aan een traject van kwaliteitsverbetering

van de financiële informatie en administratie waarin wij graag

uw bijdrage verwachten

UW FUNCTIE
U voert de bank en giro administratie en stelt maandelijks

liquiditeitsoverzichten op, u controleert en rapporteert inzake

diverse balansspecificaties- en tussenrekeningen en u con-

troleert en bewaakt de aansluiting van de voorraadadmini-

straties met het grootboek, verder heeft u een taak in het

verzorgen van de administratieve afhandeling van verzekerin-

gen (collectieve contracten, ziektekosten, WA, rechtsbijstand

etc)

ARBEIDSVOORWAARDEN
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO voor het VU
ziekenhuis Het salaris is volgens rijksregeling en afhankelijk

van leeftijd en ervaring Deze functie biedt ruimte voor het

volgen van verdere opleidingen

INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u bellen met de heer P Tames,

hoofd boekhouding, telefoon 020 - 548 7874 of 548 5803

UW REACTIE
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen twee weken richten

aan de dienst personele zaken van het VU ziekenhuis, t a v.

mevrouw M Klijn, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
Telefoon 020 - 548 8800
Wilt u op uw brief en envelop het vacaturenummer E 25 135

vermelden

Technisch personeel gevraagd

Hansa Garage APK Station
Anthonie Fokkerweg 8 - 1059 CM Amsterdam

vraagt wegens forse uitbreiding van het klantenbestand

1e automonteur
en

2e automonteur
Aan de gemotiveerde monteur met feeling voor het vak
bieden wij

-uitstekende beloning
- goede werksfeer in ons vakbekwame team
- reiskostenvergoeding
- promotie-mogelijkheden

Voor sollicitatie en inlichtingen

vragen naar Theo Witmond, tel 020-6177018

voor de particulier

GRATIS MICRO'S v\ orden

geplaatst onder de

o navolgende voorwaarden:

» • inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) © aan balie kantoor

zijn opgegeven ® verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen ® maximaal 5

regels © alleen voor paiticuher gebruik

© het aangebodene mag niet boven ƒ300
uitkomen

Gebruik bij het in\ uilen van uw tekst de coupon

en voor iedere lettei, punt, komma of cijfer één

\akje Laat na ïedet woord, punt of komma een

vakje \nj Schrijf per legel hele woorden of

lettergrepen

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaikheque bijsluiten oi u ontvangt van

ons een atceptgnokaait

Wij zijn niet aansprakeli|k vooi fouten ontstaan

Wij behouden ons het retht voor zonder opgave v

Brieven onder nummer kosten ƒ6.36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

door onduidelijk handschrift

an redenen teksten te w ijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad ëti. 22
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Cultureel centrum is langzamerhand 'n museum geworden
ZANDVOORT - „We zijn ei-

genlijk een museum gewor-
den, in plaats van een cultureel
centrum. Daar zijn we heel
langzaam naar toe gegroeid".
Dat zegt Emmy van Vrijberghe
de Coningh, directeur van het
Cultureel Centrum Zandvoort,
dat dit weekend met een feeste-

lijk programma het vijftienja-

rig bestaan viert. De overgang
naar - in praktijk - 'museum'
betekent in het dagelijks leven,
dat het centrum alles wat 'ty-

pisch Zandvoortse cultuur' is,

verzamelt, behoudt en laat
zien aan de bezoekers.
Een belangrijke taak van het cul-

tureel centrum is het aanleggen van
de daarbij behorende, uitgebreide en
duidelijke documentatie. „Er is een
heel netwerk van Zandvoorters die
veel weten, maar het blijft altijd een
'herinnering'," aldus Emmy van
Vrijberghe de Coningh. „De infor-

matie blijft op den duur steken in 'de
herinnering van een oude Zandvoor-
ter'. En soms spreken zij elkaar ook
nog tegen. Maar, het is óók mogelijk
om er onderzoek naar te doen."

Keizerin Sissi

Van Vrijberghe de Coningh ziet

belangrijke nieuwe taken voor het
centrum in het verschiet. Zo zal het
bijvoorbeeld kunnen fungeren als
onderzoek- en documentatiecen-
trum, kortom als vraagbaak over de
historie van deze badplaats. „Je
moet een plek hebben waar je histo-

rie is terug te vinden. Ik zou het

Cultureel Centrum
toeristenattractie'
Het Cultureel Centrum Zandvoort

speelt volgens Emmy van Vrijberg-
he de Coningh een belangrijke rol
als toeristenattractie. Het centrum
•wordt veelvuldig door toeristen be-
zocht. „Dat is wel zeker," zegt zij.

„Maar daar hebben we geen exacte
cijfers over. Voor een deel heeft dat
met de komst van Gran Dorado te

maken. Ik denk dat wij daar zeker
baat bij hebben gehad. En de toeris-

tische markt heeft natuurlijk ook
baat bij ons, omdat het cultureel
centrum een van de attracties in het
dorp is." Vooral bij minder mooi
weer, is er sprake van hoge bezoek-
cijfers.

„Maar dat het om toeristen gaat, is

natuurlijk bijna alleen maar met ze-

kerheid te zeggen als ze een andere
taal spreken. Heb je Nederlanders
over de vloer, dan kunnen dat net zo
goed inwoners van deze gemeente
zijn als toeristen. En je hebt ook
grote groepen Zandvoorters die hun
familie of kennissen meenemen. Of
hoteleigenaren die met hun gasten
langskomen."

Volgens de directeur zou het een
goede zaak zijn als het centrum zich
meer zou kunnen profileren tot een
'cultureel visitekaartje' van de ge-

meente Zandvoort: „Bij een goed
toeristisch produkt hoort ook een
culturele factor." Die mogelijkheid
zou ontstaan, als de stichting een
'museum' zou worden, wat zij aan
het gemeentebestuur heeft voorge-
steld. De gemeente buigt zich daar
nog over.

graag uitbouwen tot ht studiecen-
trum over de cultuur van Zand-
voort, waar ook allerlei onderzoek
kan worden gedaan. We krijgen nu
al regelmatig studenten over de
vloer. Je moet niet vergeten dat
Zandvoort een van de oudste bad-
plaatsen van Nederland is. We heb-
ben een ontzettend rijke badcultuur
gehad, rijker dan in de meeste ande-
re plaatsen. Bijna op het niveau van
Scheveningen." Zij wijst op de be-
zoeken van de Duitse keizer en de
Oostenrijkse keizerin Sissi.

„Men kwam vooral voor de ge-

zondheid naar Zandvoort. Maar die
hele badcultuur trok bijvoorbeeld
ook een groot aantal kunstenaars
met zich mee, zoals Joseph Israels,

Max Libermann en Therse Schwart-
ze. Daardoor ontstond een belangrij-

ke culturele gemeenschap."

Vissersdorpje
Er valt nog heel wat te ontdekken

in Zandvoorts historie, veronder-
stelt zij. „Eigenlijk is er nooit gestu-
deerd op de omslag van dat kleine
vissersdorpje naar een gerenom-
meerde badplaats. Dat is ongetwij-
feld héél interessant, vooral in een
tijd dat Zandvoort een 'Europese
badplaats' wil worden. Deze bad-
plaats was indertijd al in staat om
toeristen uit heel Europa te trekken,
en ook nog voor langere tijd. Op
oude foto's zie je, dat de stranden
tussen 1900 en 1920 net zo vol waren
als tegenwoordig. En dat terwijl de
verbindingen nog een stuk minder
waren."

„Het was gewoon een topbad-
plaats. Het 'baden' van toen was wat
anders dan het 'bakken' van nu. Je
was er de hele dag mee bezig en er
waren hele theorieën, bijvoorbeeld
over hoe vaak je het waterm mocht.
De badcultuur stond op hoog ni-

veau. Er waren gerenommeerde res-

taurants en goed geoutilleerde ho-
tels voor de rijke toerist, pensions
voor de minder rijke. Op cultureel
gebied was er veel te doen, bijvoor-
beeld met theatervoorstellingen en
kunstverzamelingen."

Moeizaam
„Ik denk datje daar een hele hoop

uit kunt leren. Behalve met vooruit
kijken, kun je ook je voordeel op
doen met achteruit kijken. Maar dan

heb je heel veel te doen. Voor zo'n
onderzoek hebben wij zelf geen tijd,

daar zou ik dus graag studenten op
zetten. Maar om die mensen te kun-
nen aantrekken, heb je een verder
uitgebouwde museum-functie no-
dig."

Door de huidige naamgeving is het
contact met andere musea in het
land slechts moeizaam op gang ge-

komen. „Bij 'cultureel centrum' stel

je je een multifunctioneel centrum
voor. Dat geeft dus vaak verwarring,
bijvoorbeeld als we iets willen lenen
van een ander museum. Dan moeten
we altijd uitleggen dat wij eigenlijk
óók een museum zijn. Anders zijn ze
bang datje ook allerlei andere activi-

teiten houdt, zoals dealer-dagen van
bepaalde produkten, poppenbeur-
sen enzovoorts. Aan dat soort centra
lenen zij liever niet hun spulletjes
uit, omdat ze bang zijn dat die daar
niet zo serieus worden behandeld.
Alleen al om dat misverstand uit de
wereld te helpen, zouden we de
naam willen veranderen m mu-
seum. Dan is iedereen duidelijk wat
je doet. Dat opent deuren."

Openluchtmuseum
Toch heeft Emmy van Vrijberghe

de Coningh voor de nieuwe tentoon-
stelling 'De nalatenschap van Jan
Duyvetter' medewerking kunnen
verkrijgen van de Stichting Minia-
tuurcollectie Jan Duyvetter en het
Nederlands Openluchtmuseum te

Arnhem. De directeur van dit mu-
seum, dr. J.A.M.F. Vaessen, opent
vrijdagavond de tentoonstelling.

Het pand waarin het cultureel
centrum zich bevindt, het voormali-
ge gemeentelijke verzorgingshuis,
heeft inmiddels ook al historische
waarde. Gebouwd rond 1880 is het al

meer dan honderd jaar oud en daar-
door een van de oudste panden in
deze gemeente. „Maar een museum
hoeft met per se oud en stoffig te
zijn, zoals veel mensen denken. We
willen laten zien wat er gebeurd is

maar springen daarnaast zoveel mo-
gelijk in op wat er nieuw gebeurt."

„De gemeente heeft die naamsver-
andering tot nu toe echter van de
hand gewezen. Ook al hoeft het niet
meer geld te kosten. Dat wordt nog
wel eens gedacht, maar dat is een
misverstand. Daar zijn we helemaal
niet op uit."

in^r^^m"-^ •• : jt. _.« »* » ^ * v! "

• Directeur Emmy van Vrijberghe de Coningh ziet het Cultureel Centrum Zandvoort meer als museum. „En een
museum hoeft niet per se 'oud en stoffig' te zijn." Foto Bram stijnen

Genootschap Oud Zandvoort stond
aan basis van 't cultureel centrum

WethouderJan Termes:

'Overstap naar 'museum' ook
afhankelijk van prijskaartje'
Wethouder Jan Termes, van sport, welzijn en cultuur, sluit niet uit dat

het Cultureel Centrum Zandvoort wordt omgedoopt tot 'Museum Zand-
voort'. Maar welke kans dit voorstel maakt en op welke termijn er een
beslissing genomen wordt, kan hij niet zeggen. „We wachten onder andere
nog op een beleidsplan, we hebben al een schets ontvangen. Je moet je
realiseren welke kantje op wil: specifiek Zandvoorts, of ook tentoonstellin-
gen van buitenaf? Daar moet een bepaald raamwerk voor zijn."

„Maar daarnaast willen we eerst weten welk prijskaartje eraan hangt, ook
daar wachten we op. Gezien de financiële positie van de gemeente moet je
met keiharde argumenten komen, als het meer geld gaat kosten. En hoe
ziet het financiële beeld er op de langere termijn uit? Ik heb er geen
principieel bezwaar tegen om het centrum om te dopen tot museum, en ik
ben het er zeker mee eens dat het cultureel centrum belangrijk is voor
Zandvoort. Maar dit soort dingen moeten toch eerst wel duidelijk zijn. En
dan kan ik het wel leuk vinden, maar dan moet ook de gemeenteraad
akkoord gaan."

Het ontstaan van het Cultu-
reel Centrum Zandvoort is ei-

genlijk terug te voeren tot een
ontwikkeling meer dan twintig
jaar geleden. Een periode
waarin het Genootschap Oud-
-Zandvoort de behoefte uitte
aan een gemeentelijke oud-
heidskamer. Dat lokte echter
reacties uit bij een aantal kun-
stenaars, die een 'tegengroep'
vormden.

De kunstenaars wilden iets heel
anders: een expositieruimte. Het ge-

volg was een stevige discussie, die
een aantal jaren zou gaan duren. In
die periode heeft het gemeentebe-
stuur regelmatig geprobeerd beide
partijen aan de onderhandelingsta-
fel te krijgen. Dat lukte ook een paar
keer, maar de belangen lagen kenne-
lijk te ver uit elkaar om tot een 'gul-

den middenweg' te komen.

Toen in 1976 het Gemeentelijk
Verzorgingshuis aan het Gasthuis-
plein vrijkwam, werd daar een Cul-
tureel Centrum Zandvoort inge-

richt, waarmee aan beide partijen
tegemoet werd gekomen. Het kreeg
zowel een oudheidkamer als een ex-

positieruimte.
„Maar de kunstenaars bleven te-

gen deze vorm," zegt directeur
Emmy van Vrijberghe de Coningh.

„Dat veroorzaakte veel slechte pu-
bliciteit, waardoor het centrum ook
een slechte start maakte. En als je
omstreden begint, dan heb je er ja-

ren last van. Dan moetje eerst bewij-
zen dat je wat kunt." Zij is er zelf

vanaf de opening bij betrokken ge-

weest. Eigenlijk al iets eerder. Als
bouwkundige, en medewerkster van
het plaatselijke architectenbureau
Wagenaar, heeft zij destijds een be-
langrijke rol gespeeld bij de verbou-
wing van het pand. Bij de start kwa-
men ook Jan Kraaijenoord en Klaas
Koper in dienst, die inmiddels, en-
kelejaren terug, afscheid hebben ge-
nomen.

Naast een oudheidskamer en een
expositieruimte werd er boven ook
nog een theaterzaal aangebracht,
waardoor het centrum helemaal
multifunctioneel kon worden. Want
de in 1977 opgerichte stichting Cul-
tureel Centrum Zandvoort wilde van
alles. Op deze manier kon er ook
ruimte geboden worden aan het Ge-
nootschap Oud-Zandvoort en de
Bomschuiten Bouwclub. Die laatste

kreeg een klein zoldertje, waar ge-

werkt kon worden.

Op hoop van zegen
De theaterzaal werd gebruikt voor

cursussen en voor optredens van de
Wurf en 'Op hoop van zegen'. En

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Gratis en voor niets. Voor nie-

mandal geef ik u voor deze week
een hint. Ik ben in een royale bui.
Deze tip kost mij immers niets.

Zoals u elders in deze krant kunt
lezen, treedt aanstaande vrijdag in
'Gebouw De Krocht' onze folklo-

revereniging 'De Wurf' op. 'Geen
wereldschokkend nieuws' hoor ik
u al zeggen. Ik ben het (weer) met
u eens. Voor het echte nieuws
moet u immers op de voorpagina
zijn. Toch heeft het optreden van
deze vereniging iets bijzonders. Ik
weet namelijk dat veel dorpsbewo-
ners zeer geïnteresseerd zijn in
het Zandvoort uit vroeger tijden.

De gezapigheid van toen,
spreekt ons allen nu nog aan. Het
was armoe troef in het dorp, dat
wel! De bevolking moest het heb-
ben van de visvangst of van het
toerisme. Dat laatste stond toen
nog in de kinderschoenen. Menig-
maal ben ik de afgelopen jaren
naar de toneeluitvoeringen van
onze plaatselijke folklorevereni-
ging 'De Wurf' geweest. Zelden
heb ik mij méér vermaakt dan bij

het aanschouwen van de toneel-

stukken zoals die door deze vere-

niging werden opgevoerd.
Het leven van 'toen' werd ooit

opgetekend door Anton Steen en
mevrouw Schouten-Jongsma. Bei-
den leven niet meer. Door hun no-
tities weten wij heden ten dage
nog steeds hoe het er vroeger in
ons dorp aan toe ging. Hun penne-
vruchten vertegenwoordigen een
historische waarde die niet in geld
is uit te drukken.

Dagboek
'Herinnering is in ons leven het

dagboek dat wordt doorgegeven'.
Een mooie zin nietwaar? Welnu,

dat dagboek wordt ons aanstaande
vrijdag door De Wurf aangereikt.
Zandvoorters van toen laten ons te-

rugblikken in de tijd, die al meer dan
een eeuw achter ons ligt. Nostalgie
met een lach en een traan, kostelijk

en instructief. Een avond dus die
geen mens mag missen.
Het lijkt mij daarom een aardig

idee, om uw eventuele gasten of visi-

te naar deze voorstelling mee te ne-

men. Tien tegen een, dat zij het ook
leuk vinden. Het programma is er
dan ook naar: een klederdrachten-
-show, volksdansen en liedjes uit de
oude doos zullen borg staan voor
een gezellig avondje 'uit'. Neem uw
fotocamera gerust mee. De te nemen
plaatjes zijn immers een mooie her-
innering voor 'later'.

Dierenasiel
Deze week was ik in het dierena-

siel aan de Keesomstraat. Wat ik
daar zag, stemde mij niet bepaald
vrolijk. In het Kennemer Dierente-
huis bleken alle hokken vol. De va-

kanties zijn weer aangebroken. Voor
veel mensen betekent dit de tijd om
er op uit te trekken. Even weg uit de
dagelijks sleur. Vrouw en kinderen
(indien aanwezig) nemen we natuur-
lijk mee.
Voor veel mensen vormt hun huis-

dier allerminst een probleem. Die
gooien dat beest gewoon de deur uit.

Het dier moet maar zien hoe het
zich redt. Met een beetje geluk leeft

het nog als we weer thuis komen.
Zoniet, dan halen we gewoon weer
een nieuwe kat of hond uit het die-

renasiel. Er zijn er genoeg nietwaar?
Hoewel, die oude beesten laten we
natuurlijk gewoon zitten. Die zijn

immers rijp voor een spuitje. 'Als

stank voor dank' zullen we maar
zeggen.

Zoals gezegd, het dierenasiel aan
de Keesomstraat zit weer overvol.
Enkele beesten zijn in pension. De
meeste dieren zijn echter 'weggooi-
ers'. Op straat gezet of uit een auto
geknikkerd omdat hun baasjes zo
nodig met vakantie moeten. Dieren-
leed in optima forma. In één woord
schandalig. Ik heb met beheerster
Elfriede Boeree gesproken. De ver-
halen die zij mij vertelde, waren ten
hemel schreiend. Dat sommige men-
sen hun huisdier dergelijk leed kun-
nen aandoen, is onbegrijpelijk.

We kunnen natuurlijk ook onze
huisgenoot ergens onderbrengen.
Maar dat kost geld. Voor gemiddeld
een tientje per dag wordt het dan
liefdevol verzorgd in het asiel. Al
meer dan tien jaar heb ik een Duitse
herder in huis. Ooit heb ik haar uit
het dierenasiel in Haarlem gehaald.
Het beest was destijds uit huis gezet.

'De kinderen werden ineens aller-

gisch van het beest' zo werd verteld.

Toen ik haar kreeg was zij van ach-
ter helemaal kaal. Volgens dieren-
arts Dekker was de hond volkomen
verwaarloosd.
Nu ik dit zit te schrijven, ligt zij in

haar mand. Met haar kop op de rand
kijkt zij mij met twee bruine ogen

aan. Dit beest heeft geluk gehad. Ik
trouwens ook. Al die jaren delen wij

lief en leed met elkaar. Als dank past
de herder op het huis. Have en goed
worden door haar fanatiek be-

schermd.

Armetierig
Nadat ik verhuisd ben, heb ik er

een kat bij genomen. Ook weer uit

het asiel. Ze is nog geen jaar oud.
Miauwen kan ze niet. Het beest werd
enige tijd geleden gevonden in een
schuur. Daar had het zo'n tien dagen
zonder eten en drinken opgesloten
gezeten. Door haar hulpgeroep zijn

haar stembanden beschadigd. Meer
dood dan levend werd zij door de
Zandvoortse politie naar de Kee-
somstraat gebracht. De medewerk-
sters daar ter plaatse hebben de
poes weer enigzins opgelapt. Vanwe-
ge haar armetierig voorkomen was
het beest ook aan de straatstenen
niet meer te slijten.

Sinds een maand loopt zij bij mij
door het huis. Schuw is ze allang
niet meer. Moraal van dit verhaal:
een dier in huis nemen, brengt be-
paalde verantwoordelijkheden met
zich mee. Een beest kan zich met

verweren. Het is afhankelijk van
onze nukken en grillen. Treurig!
Meer wil ik er niet over zeggen.
De schoolvakanties zijn op dit

moment in volle gang. Op de di-

verse speelplaatsen heerst nu een
serene rust. De kwetterende kin-

derstemmen zijn voor enkele we-
ken verstomd. Vorige week werd
er op menige Zandvoortse school,
door de hoogste klassen afscheid
genomen van de hun zo vertrouw-
de omgeving. Zij zullen na de va-

kantie elders hun opleiding voort
gaan zetten.

Dit afscheid werd ook op de Be-
atrixschooi uitbundig gevierd
Door de schoolleiding en de ou-
ders werd daar een spelletjesdag
georganiseerd. Naast het snoep-
happen, ballenmeppen en soortge-
lijke spellen was er voor de jong-
ste kinderen een play-back-show.
Het moet gezegd, het werd er een
gezellige boel. De kinderen en de
ouders genoten dan ook met volle

teugen. Ter illustratie van dit fes-

tijn plaatsen we alsnog dit sfeer-

plaatje.

Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

Bram Stijnen

Vertedering bij ouders en medeleerlingen voor deze 'acteurs' van de Beatrixschool.
Foto Bram Stijnen

voor koffie- en andere concerten,
maar daar was nauwelijks animo
voor. Ook bij bekende artiesten was
er zo weinig belangstelling, dat de
recette meestal veel te laag was om
de kosten te kunnen dekken. Dat in
schrille tegenstelling tot de kinder-
films op zaterdag. „Die draaiden we
eenmaal per maand, dat was een ab-

soluut succes," aldus Emmy van
Vrijberghe de Coningh. „Het was af

en toe vechten voor de deur. Er kon-
den maximaal honderddertig kinde-
ren in, maar af en toe konden we de
zaal wel tien keer vullen, zoveel kwa-
men er op af. In de pauze stonden we
met z'n allen broeken te hijsen bij de
wc "

„Maar het liep financieel uit de
hand, mede omdat we de zaal te

goedkoop verhuurden," zegt de hui-

dige directrice, die indertijd alleen
op het organisatorische vlak werk-
zaam was. „Die prijs stond niet in
verhouding tot de kosten." De voor-
naamste reden daarvoor was dat het
centrum een ideëel doel had.

Ingreep
Het gevolg was echter dat er m

1980 een enorme begrotingsover-
schrijding ontstond Voor het ge-

meentebestuur was dat het teken
om de stichting 'eruit' te zetten en de
het beheer in eigen hand te nemen
Door deze ingreep moesten de me-
dewerkers ontslagen worden, maar
onmiddellijk daarop werden zij op-
nieuw aangenomen.

„Alle activiteiten werden ge-

schrapt", weet Emmy van Vrijberg-
he de Coningh nog. „We hielden wel
een expositieruimte en een oud-
heidskamer, maar alle groepen
moesten eruit. Sommige zijn daar
nog boos over, al leven we nu wel
weer op goede voet met iedereen
Participeren doen zij niet meer,
maar er is wel een stevige samen-
werking."

Daarna is het centrum eigenlijk

'opnieuw' gestart met een oudheids-
kamer en een tentoonstellingsruim-
te voor moderne kunst „Die kunst-

Feestweekend

voor iedereen
ZANDVOORT - Het Cul-

tureel Centrum Zandvoort,
Gasthuisplein 9b, bestaat
deze maand 15 jaar en no-
digt daarom alle Zandvoor-
ters uit voor een feestelijk

weekend. Zaterdag 25 en
zondag 26 juli is er van 10

tot 5 uur een bijzonder pro-
gramma voor jong en oud.
En, zoals altijd, de toegang
is gratis.

Beide dassen wordt van 10 00

tot 13 00 uur een echt Zand
voorts kopje koltie geserveerd
in de drie oud-Zandvoortse ka
mers van het centrum Vooi
deze gelegenheid worden doze
bevolkt door echte Zandvoor-
ters, in plaats van poppen Van
13.00 tot 17.00 uur is er thee met
een 'knoissie' en in de hal staat

een viskar met feestelijke hap-
jes. Voor de kinderen is er uiter

aard limonade
Op een non-stop videoband in

de video-kamer is een komische
film uit de jaren twintig te zien,

opgenomen op het Zandvoortse
strand En in de expositieruim-
te beneden draait een ouder-
wets orgeltje. Vanuit deze ruim-
te is ook een nieuw zandkuns-
twerk te bekijken, speciaal voor
dit weekend gemaakt op de bin-

nenplaats van het cultureel cen-

trum. Voor elke bezoeker is er

een kleine herinnering aan het
jubileum en elke honderdste be-

zoeker wordt nog eens extra

feestelijk ontvangen. Vrijdag-

avond al wordt de nieuwe ten-

toonstelling geopend, met als ti-

tel 'De nalatenschap van Jan
Duyvetter'. De opening wordt
verricht door dr. J A M F. Vaes-
sen, directeur van het Neder-
lands Openluchtmuseum te

Arnhem.

Ballonnen
wedstrijd

Voor de kinderen is er zon-

dagmiddag een ballonnenwed-
strijd met leuke prijsjes Vanaf
half twee kun je inschrijven in

het Cultureel Centrum, om twee
uur gaan de ballonnen de lucht
in.

tentoonstellingen hepen aanvanke-
lijk wel, later met meer De Zand-
voorters zelf toonden betrekkelijk
weinig belangstelling. Bovendien
stond het te los van de oudheidka
mer, die waarschijnlijk ook te sta-

tisch was.

Nieuwe aanpak
Een enqute onder de bezoekers m

1985 bracht een omslag teweeg „We
zijn toen heel langzaam aan overge
schakeld op een ander soort ten
toonstellingen. Meer met een 'mu-
seaal', historisch educatief karakter
en met ruimer aandacht voor de al-

gemene geschiedenis van Zand-
voort. En we richtten ons meer op
de eigen collectie. We zijn altijd be-
zig geweest met verzamelen van al-

les dat met oud-Zandvoort te maken
heeft. Dat kon doordat mensen din-

gen schonken of in bruikleen gaven,
zoals huishoudelijk materiaal, kle-

derdrachten en foto's, prenten o£
schilderijen. Daar probeerden we
ook een verhaal omheen te maken
Dat doen we nog steeds

"

„Die aanpak sloeg enorm aan, bij

jong en oud: we merkten dat de be-
zoekersaantallen sterk stegen. En
dat is al maar meer geworden. Je zou
kunnen zeggen dat we vanaf 1985

een enorme inhaalmanoeuvre heb
ben gemaakt
Sindsdien hebben we een heel goed
contact opgebouwd met de bevol
kmg en hebben we steeds hogere be-

zoekerscijfers gekregen "

Rekreade tweede week in
ZANDVOORT - In Zand-

voort-Noord (Stekkie) en in
het centrum (Jeugdhuis achter
de hervormde kerk) gaat zon-
dag de tweede week in van de
Rekreade.
In Noord is het thema 'Het atelier

van geur en kleur', het begint op 26
juli om half zeven met volksdansen
en poppenkast bij het winkelcen-
trum, bij regen in 't Stekkie Op 27
juli van tien tot twaalf uur knutse-
len, van drie tot vijf uur buitenspel
Op 28 juli van tien tot twaalf binnen-
spel, 's middags een kreatief spel
Op 29 jui wordt in de ochtend ge-

bakken en geknutseld. Van drie tot

vijf uur weer een buitenspel, 30 juli

om tien uur een kreatief spel Van
drie tot vijf uur opnieuw knutselen
Om half zeven volksdansen en pop-
penkast in het winkelcentrum Op 3

1

juli wordt de tweede rekreade- week

afgesloten met een vier-uurspro
gramma, met een tentoonstelling

van alle maaksels en baksels.

Centrum
In het centrum vinden de activitei

ten plaats op het Jan Snijerplein, bij

regen in 't Jeugdhuis De week wordt
hier op 26 juli geopend met volks
dansen en poppenspel Op 27 juli van
tien tot twaalf uur knutselen, van
drie tot vijf uur spel. Op 28 juli 's

morgens kreatief spel en 's middags
knutselen

Op 29 juli 's morgens speurtocht,
van drie tot vijf uur spel Op 30 juli

wordt de dag begonnen met knutse
len, van drie tot vijf uur kreatief spel

's Avonds, om kwart over zeven,

volksdansen en poppenkast Op 31

juli weer een vier-uursprogramma,
van tien tot twee uur.

Veel vermaak komende dagen
ZANDVOORT - Voor cultuurlief-

hebbers is er dit weekend weer veel
te doen. Naast de onvervalste Zand-
voortse humor en romantiek van fol-

kloreverenigmg De Wurf, vrijdag-
avond vanaf 20.00 uur m gebouw De
Krocht, is er ook van alles op straat
te beleven: tal van optredens van
straatartiesten, in het kader van het
zesde Holland Casino Zandvoort
Fun Festival. Zaterdagmiddag en
-avond tussen 16.00 en 20 40 uur bij

het casino (met een tribune en een
terras) en voor McDonalds, zondag-
middag van 13.00 tot rond 16.00 uur
bij het casino en op de Boulevard de
Favauge. In totaal zijn er veertien
verschillende acts, waaronder diver-

se genres muziek, clownerie, mime;
jongleren, poëzie en cabaret. In de
jury zitten onder andere journalist
Bies van Ede, artiest Lex Goudsmit
en burgemeester Van der Heijden
De prijzen worden zaterdag lond
20.40 uur uitgereikt. De PTT komt
met een heteluchtballon van 22 me-
ter hoog en een inhoud van 2 miljoen
liter

De Wurf doet het vrijdag zonder
'prijzen', hooguit een bescheiden en-
treeprijs van 7,50 gulden. Kaarten
zijn te koop bij: E. Lever, Ooster-
straat 18, tel 18639, of J. Visser, Rem-
wardtstraat 8, tel. 14803. En eventu-
eel aan de zaal m gebouw De Krocht.



Postcode Loterij steunt bewoners in Latijns-Amerika

van de wijk Gucrrcro is er,

ondanks de trage bureaucratie,

in geslaagd om enkele honder-

den nieuwe woningen te bou-
wen die stevig genoeg zullen

zijn om nieuwe aardschokken
te weerstaan.

In Lima, de hoofdstad van
Peiu, strijdt de volksorganislie

CUAVIÏS met succes voor de

aanleg van water, elektriciteit

en andere wijkvoorzieningen.
• In een andere wijk van
Lima, Villa Hl Salvador, heeft

de organisatie F0V1DA samen
met de bewoners een groot aan-

tal projecten opgestart. Er zijn

nu volkskeukens, het aanvoe-
ren van voedsel is sterk verbe-

terd en er wordt hard gewerkt

aan sanitaue voorzieningen.

Uw deelname maakt het de
Nationale Postcode Loterij

mogelijk om deze, en nog veel

meer soortgelijke projecten
van Novib te steunen. Daarom
is uw deelname zinvol. En on-

ontbeerlijk.

Links: Aan de rand van Sao Paulo staan uitzichtloze rijen krotten, vaak
niet meer dan wat planken en een golfijzercn dak. Onder.- Maar overal

staan bewoners op en boren en bouwen aan een beter bestaan zoals deze
arbeider in ElMohno een nijk \an Mexico Stad

Honger en armoede drijven
steeds meer boeren naar de
grote steden in Latijns-Amc-
rika. Zo is Mexico Stad met
20 miljoen inwoners de groot-

ste stad ter wereld geworden.
Maar hoeveel mensen wonen
in krottenwijken?

Want het is 111 alle grote steden

hetzelfde beeld: eindeloze krot-

tenwijken, geen voorzieningen
zoals drinkwater of riolen,

en onvoorstelbare armoede.
Toch zitten de mensen niet

bij de pakken neer. Overal
slaan de bewoners de handen
in elkaar en proberen hun er-

barmelijke omstandigheden te

verbeteren. Novib steunt deze
pogingen waar het maar kan.

Enkele vooi beelden uu de ii|

van tientallen projecten:

Nog steeds zijn de sporen
van de grote aardbeving van
19K5 in Mexico Stad te zien.

Maar de Unie van Bewoners
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Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u

de postcodecijfers 1444
(Purmerend), 2324 (Lei-

den), 2665 (Bleiswyk), 4761
(Zienkzee) of 5751 (Deur-

ne)? Dan kunt u zich aan-

melden voor de volgende
opnamen van Hitbingo. Bel

op weekdagen tijdens

kantooruren 02977-47006
en ga een gezellig tv-dagje

uit'B

Spelregels Zoüra u op uw rekemngalschnlt van bank ol giro een afsctiniving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het

legtemenl Maximaal 99 tolen per posicode Als u het met een afschrijving met eens bent. dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen
kan ieder moment Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij Van Eeghenstraat 81 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en
wordt verricht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkingslijsten en reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen worden automatisch op uw bank- of

girorekening gestor! Priizen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer L0
890/098/177 89 dd 20-10-19"

De winnende
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Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,

Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en

bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad luitgave

Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó65868Ó Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131

Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakronten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ 1

1

,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Ford

Ford Escort, 1979, 4 drs.,

nw. APK, in nw. st., ƒ950.
Tel. 020-6105478.

Ford Escort 1.4, ƒ 10.750, 1987,

LPG, wit, APK febr. 93.

02979-83855 of 82704

Ford Scorpio 2.5 GL Diesel,

b.j.'88, i.z g.st., ƒ 14.950.

Inruil gar. fine, 02990-37825.

Ford Sierra 1.6 CL, b.j.'88, LPG,
5 drs., ƒ 12.950. Inruil gar. fine.

Tel. 02990-37825.

Ford Taurus (Amer.), '86, 4 drs.

,

2.5 1, rood met., el. ramen, cent.

lock, pr. stereo, i.z.g.st., 1e eig.

Vr.pr. / 9.900 02979-72209.

Hyundai

Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32 (a/d Klaprozenweg)
Amsterdam-Noord. Tel.: 020-6310615.

Meer Garage
HYUNDAI DEALER

.

.''"' Ook. voor uw.
';: OCCASIONS;-' /;
: Lirinaeüskade 5-7;';

.'.. Amsterdam A.

020-6929548

Alfa Romeo
Alfa Romeo 33 1.5 inj., 1988,

Alfa-rood, l.m. velgen, cv.,

elec. ramen, w.w. glas, dubb.
spiegels, Alfa control etc,

ƒ 10.950.

Centrum Auto's 020-6250096

Citroen

Citroen 2 CV Charleston,

Bj. '83, leuke auto ƒ 2250.-

Tel.- 075-163008.

Citroen AX 11 TRE, '87, 80.000

km. ƒ8.500.

Tel : 075-163008.

Citroen BX 14, type '87,

Zeer mooi ƒ8850,-.

Tel. 075-163008.

Citroen BX, 16, RS
'85

Tel : 075-163008.

, ƒ5500.-

Citroen Dyane bj. '83, in zeer

goede staat. Vraagpr. ƒ 2.000.-

Tel 02987-1522

Citroen GSA bj. '82,

nette auto ƒ 2250.-

Tel : 075-163008.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

specialist in Zaanstad.

Garage Rene Spaan, tel.

075-281193/353788.

BMW

ASMOCO
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6- en 7 serie

bj. '83 t/m '92

Inruil/leasing/financienng

020-6943093

BMW 320i, nw. mod.'84,

gaaf, ƒ 9.950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

punt

Te koop mooie BMW 315,

roestvrij, paars/zwart. Pr.

ƒ3000. 075-163658 of 354656.

Daihatsu

NIEROP-DAIHATSU b.a.:

Charade TS aut., km. 50.000,

'88; Cuore TS km. 50.000 '87

Charade TS dsl km. 120.000 '88

Vancouverstraat 2-12

A'dam-West, 020-6183951.

• De advertentie-afdeling be-

houdt zich het recht voor ad-

vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige-

ren. (Art.~ 16 regelen voor het

advertentiewezen). "
"

Fiat

Rat 127 1050 cl rijdt als een
tijger ƒ 1275,- Tel 020-6120312.

Rat Rorino dies. bestel ƒ 3500,-

exc loopt 1 op 18 m. 87 nwe
APK. Tel. 020-6120312.

m irigdijk

Saütoverhüür

AX-BX-ZX
Juli/augustus:

3 weken huren,

2 weken betalen
Tel. 020-6932750

S. Stevmstraat 12a, A'dam

Fiat Ritmo 60L 10-1986 Silver-

edition, zeer compleet, nieuw

staat, ƒ5.950,-

Centrum Auto's 020-6250096

Rat Tipo 1.4 DGT, b.j.'89,

i.z.g.st., ƒ 13.950.- Inruil gar.

fine, tel. 02990-37825.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Rat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Lancia

Lancia Casparus
B.V. Weesp
biedt aan wegens annulering

lease order:

Lancia Dedra 2.0 i.e.

Metallic grijs 649 met zéér

hoge korting. Nog geen
kenteken afgegeven!"!!

Tel.: 02940-15108,

Dhr. F. Blommesteijn.

Honda

Honda Civic, m.'82, 5 versn.,

blauw, nw. APK, punt gaaf,

ƒ 1650, tel. 020-6105478.

T.k.: Honda Accord, b.j. 1980,

alles nw, motor '89, APK, radio,

etc. ƒ 1350. Tel.: 020-6683902.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.: 020-6433733.

Mitsubishi Lancer 1.8, d.bl.

met., b.].'87, i.z.g.st., APK'93,

ƒ7750, tel. 075-354663.

•Auto te koop'? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het

resultaat.

Mazda

MAZDA VAN VLOTEN CAR BV
Tel. 020-6320202

121 HB L 1.1 90 ƒ 14.950

323 HB LX 1.3 87 ƒ 13.450

323 HB GLX, Lpg 89 ƒ 17.950

323 HB Sport 1.3 87 ƒ 12.950

323 HB Ensign1.5 89/17.500
323 HB LX 1.3 89 ƒ16.950
323 SED GLX, aut.86 ƒ 11.950

323 SED Ensign 1 .5 89 ƒ 1 7.950

323 SED Cos 1.3 88 ƒ 16.500

323 Estate LX 1.3 87 ƒ 12.950

626 HB GLX 2.0 87 ƒ 12.950

Citroen AX TGE1.1 90 ƒ 14.950

Peugeot 205 XS 1.4 88 ƒ 14.950

Ford Resta CL 1.1 87 ƒ 11.500

Mitsub.Colt GL, Van87 ƒ 9.950

Speciale aanbieding:

M. 626 HB LX 1.8 89 ƒ20.950
M. 323 F GLX 1.8i 91 ƒ 31.000

Caravan Avento 395 TL.

Slijperweg 18, Amsterdam-N
(Bij FEBO en PRAXIS)

Nissan

Datsun Stanza 1800 autom., 4
drs. + trekh., b.j. '83, APK
4-'93, ƒ3200, 075-354534.

Direct van dealer: . _.

2x Nissan Sunny Sedan, 4 drs.,

'84-'86, blauw met. ƒ5.950-

ƒ7.950. 1x Nissan Sunny
Coupé '88 ferrarirood alle

opties ƒ 16.950. Nissan Micra

1987 zilvergrijs met., vmyltop,

etc. ƒ 7.950. Nissan Sunny VAN
stationcar 1989 blauw met.

ƒ9.950.

Centrum Auto's 020-6250096

Datsun 280 ZX, b.j.'79, i.z.g st.,

APK, rijdt nw. ƒ5.950.
Tel. 020-6105478.

Nissan Micra Maren 3/3/89,

km.stand 46.000, wit, inruil

mog. Tel.: 02520-15234.

T.k. Nissan Micra, bj.'83,

i.z.g.st. APK mrt '93. Vr.pr.

ƒ3750. Tel. 02963-5490.

Datsun Cherry 1.2 GL, b.j.

okt.'80, sportvlg., grijs met.,

APK '93, ƒ 1.450, 020-6105478.

Mazda 323, m.'83, 3 drs.,

nw. APK, een plaatje, ƒ 2.450

Tel. 020-6105478.

Mazda 626, 2.0 HB., b.j.

okt.'83, APK '93, als nw.,

ƒ3.950. Tel. 020-6105478.

Mazda 626 GLX, 5 drs., 2.0,

b.j '85, punt gaaf, ƒ 6.950.

Inruil mog., tel. 02990-37825.

Mazda RX 7 Sport, m '81, kl.

rood, alarm, APK'93, i.z.g.st.,

ƒ 6.950, mr. mog., 020-6105478.

Opel

3x Opel Kadett 1 .6 GLS '82- '83-

'84, alpinawit, senna bruin

met., antraciet, achterwis-was,

w.w. glas, toerenteller, rad.

cass., l.m. velgen, etc, nieuw-

staat nwe. APK, ƒ 3.950-/ 4.950

Centrum Auto's 020-6250096

Ascona I9E autom., bj. 78, kent.

88. Met vele extra's incl. APK,
ƒ2000. Tel. 075-171139.

Opel Ascona 1.3, b.j.'82, trek-

haak, nw. schokdempers,
pr.st., ƒ2850, 02990-24541.

Opel ASCONA 1 .8 S HB, i.g.st.,

lpg, blauw met., '87, apk juli

'93. ƒ8500 020-6892455.

Opel Ascona 1 .9 aut met LPG,
bj.'81, APK 2-'93. 100%,

ƒ 1750,-. Tel. 075-164440.

Opel Ascona 20 S, '81, autom.

1 jr. Apk., ƒ 1750.

Tel.: 075-163008.

Opel Senator 3.0 CL, m.'85,

Autom. perfecte staat, ƒ 7.950.

Inruil gar. mog., 02990-37825.

T.k. Opel Kadett (lim.) bj. '86

net gr beurt, LPG, radio, cass.,

met. bl„ f6900, 020-6683902.

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR

onderh., rep., apk

Royal Class Saab's
v.a. ƒ 20.500,-1 1

Hoofddorp, 02503-14097

Peugeot

Zuidwijk Minervalaan
: PËÜGEOT-DEALER
AMSTERDAM-ZUID;

106 XR 1 1 '91 ƒ21.500
205 Accent ... '86 ƒ 9.750
205 Acc.lnj. Demo'91 ƒ 19 750
205 GE 1.1 5-drs. '89 ƒ12.950
205 GR 1.3 5-drs. '87 ƒ10950
205 XR Lacoste .

'86 / 1 1 500
205 XS 1.4 Inj. .. '90 ƒ19950
205 XS 1.4 Inj. .. '90 ƒ20.500
205 XR Diesel 1.8 '90 ƒ18 750
405 GLX 1.6i .. '91 ƒ29500
Fiat Panda 1000 L
i.e ƒ10500
Mitsubishi Galant

2.0GLSi '89 ƒ18.750
Renault SSL ... '88 ƒ10500
Nissan Micra 1.2

LX '89 ƒ13950

3-12 mnd. gar. Inr., fin., en

verz. mog. Ook voor inkoop.

Minervalaan 86, 020-6629517

Zaterdag 10.00 17.00 uur.

LOW BUDGET
Autobedrijf v.d. POUW
PEUGEOT - WEESP

Biedt aan-

20 Inruilauto's van div. merken,

voorzien van geldige APK.
Prijzen van ƒ 2750 - tot ƒ 7000 -

Tel. 02940 - 15110
Amstellandlaan 1,

WEESP

Renault

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie

Wibautstraat 224

020 - 561 96 11

T k. goed onderh. RENAULT 25
GTX, '86, zeer compl , rood
met., get. glas, 4 hfd st., stuur-

bek., computer, trekh., roest-

vrij, ƒ10500, 02975-66344.

T.k. Renault 5C model, 1986,

ƒ5 250, APK 4/93, in perf.

staat 020-6968216.

Renault 18 G.T.L., m.'80,

nw. APK '93, rijdt nw., ƒ 1 450.

Tel. 020-6105478.

Skoda

Skoda 120 L3, b.j.'84, APK, rijdt

nw., ƒ650, tel. 020-6105478.

Skoda-
specialist

GARAGE HOLTZ
voor betaalbaar vakmanschap
M.S. van Riemsdijkweg 24-26

Amsterdam-N. (v.m. N.D.S.M/)

020-6311694

205GTIcomm. 115 PK 11-'86,

rood, schuifdak, sebnng, 15"

cv. en elek. ramen etc. i perf.

st. ƒ 12.500. 02940-16701.

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER
Door inruil hebben wij voor u

diverse Leeuwekeur gebruikte

auto's klaar staan, b.v

:

205 1 1. XE 92 v.a. ...18.700

ƒ16.900
. ƒ19500
. ƒ17 200
. ƒ20.900
, ƒ47.500

geleverd

Inruil,

financiering en verzekering

worden door ons snel en voor-

delig geregeld.

COBUSSEN
Sinds 1930

Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824

De koffie staat klaar i

205 1 1. XL 90 v.a

205 1.4. XS90 ...

205 GLD 89 . . . .

205 GRD. 90 ...

.

605 30 SV 90 .. .

De auto's worden
met 100% garantie.

Rover

Minor Motorcars
Rover Dealer

Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

Seat

Autobedr Leeweg. Zwanen-
burg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11 Seat-dealer voor

H.'meer-N Tel.: 02907-3372.

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28

A'dam, tel.- 020-6763335

Seat Marbella '89, nw. APK
sportvelgen, kleur zwart, 5-bak

in perf. staat. Inr. mog. ƒ 8600,-

02990-38503.

Seat RondaGLX 1.5 LPG, 01-

'85, APK 05-'93, ƒ4500.
JAN WALS, 02902-1697.

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,

A'dam - 020-6686146
AUTOBOULEVARD

Subaru

MOÖY EN ZOON
v h 'Museum autobedrijven

wenst u een prettige vakantie

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055

(gratis halen en brengen)

Auto Amstelstad b.v. Suzuki -Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,

Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.

Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581

Voor een goede SUZUKI-occasion naar:

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.

Correcte service; inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e. o.

Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Suzuki Alto, m.'82, nw. APK,
rijdt in nw.st., ƒ2.450
Tel. 020-6105478

T.k. Suzuki Alto, 5 drs. b.j '86,

APK 3- '93. 1 14.000 km. Vr.pr.

ƒ5200. Tel. 075-168269

Suzuki Swift, m.'85, 3 drs.,

zuinige 3 cil., in nw. st., ƒ 5 250
Tel 020-6105478

Deze inuw "showroom".

0£u nu zelf een s&owroom heeft' of,üw K&éto bïinkend. voor de'<&rar/zet, met een adverteb.tie"jh

SHQWROOM zet u uw auto pas echt-ui' de Schijnwerpers. SHQWRQOM Is de speciale '\ -

autorubriek' Vaii -Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen^atj. Weekmedia in. her gebied

Groot-Amstefdarrtt,'Uw -advertentie verschijnt in een enorme oplage-- van ca/ 750,000 exemplaren
van Weesp tot Zaïidyoort . . * ,^\, r ,*

,

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schrijf* hier in bloklertcrs

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven.

Aan de hand van de daar-

naast geplaatste tarieven

kunt u zelf uitrekenen

w.ic uw advertentie kost.

n.



SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-
diening. Adviesprijs'2550.-

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

SONY CAMCORDER
F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd. "2550.

17QQ -

SONY CAMCORDER
F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,

autofocus. Adviesprijs. '2220.-

PHILIPS CAMCORDER
VKR6843 (=Panasonic MC20):
VHS-C inkl. accessoires. "2095.-

WSONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

M SONY48CMKVM19ssa
LUXE TELETEKST

JVC55CM KLEUREN TV
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv.*2075.-

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

SONY MINI SYSTEEM INKL. CD-SPELER EN BOXEN
MHC1100; 2x35 Watt, 2x5 bands equalizer, digitale tuner met 30
voorkeuzezenders, timer, dubbel cassettedeck met dolby-B, CD-speler met
Shuttle, Repeat en Program Play.

Feather-Touch bediening.

Sony 2-weg boxen.

Infrarood

afstandbediening.

Adviesprijs*! 11 o.-

PHILIPS / WHIRLPOOL MAGNETRON
AVM704WIT; Inhoud 20 liter, 750 Watt nuttig

vermogen, roterende energieverdeler, tijdklok tot

60 minuten, traploos regelbaar en aparte
ontdooistand. Adviesprijs*765.-"

JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. "1899.-m 1149,
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-

PANASONIC HI-FI
F65;4koppen, VHS-HQ. '1 894.-

299.-

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

^1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

885.-
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

485."
37 CM KLEUREN-TV

365.-

|te:du" r^e
uW -toestel)- :.;

SONY VHS-HIFI VIDEO
SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, jog-shuttle , adv. * 1 990.

.
r
mrden *iïul^ll

IIM1lfflin
m

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W75.0; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs "2199.-

SIEMENS WM3380
1 000toeren. Adviesprijs*1 878.-

1295.-
WAS/DROOGKOMBINAT1E
PHIL C0104 RVS 1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

mms.
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u van

deze AEG/BCC stuntaanbie-

ding? Adviesprijs. *1549.-

1195.-
PHILIPS 800 TOEREN

855.
BAUKNECHT WA6500

795.-

1279.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510; HQ Super Vision, in-

1

gebouwdeTELETEKST. *1 549.-

799. -I
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

|

302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening: *1 295.-

Hl 699.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

|

VR200; Afstandbediend. '825.-

569.
ARISTONA VHS VIDEO

|

2SB01 ; HQ, afstbed. Adv.*1 095.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1299.-m 949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. *1 1 99.-

m 569.'

M

STONA 70 CM
1REO TELETEKST

70KV971 7; Adviesprijs'2275.-

Ü
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 63 CM TXT

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG 51 CM TXT

ARISTONA 51 CM

E
51 CM TELETEKST

GRUNDIG P37-440

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! '1099.-

rtftAte/
STUNT! VHS HQ-VIDE0I
Inkl. atstandbediening!

HOLL. 1000 TOEREN

799.-
J
ZANUSSI WASAUTOM.mm 699.-
STUNT! 550 TOEREN

599.-
'INDESIT PROMOTIE

(TRJ Type2596; Adv.*799..^

p> '» « v~-

SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCD-
afstandbediening. Adv. *1 220.-m 799.'
SONY VHS-KQ VIDEO
V21 0; afstandbediend. '1110.-

Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

j

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

jstuurd, eco-knop. *1495.-m 899-
[AEG TURNETTE
!
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

7
HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ, 3 koppen. *1 299.-

HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. '999.-

BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed.+leespen. '1445.-

PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ, 3 koppen. "11 57.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
Intelligent VHS-HQ, perfekt

beeld, afst.bed. Adv. '988.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO

s-c
CORDEF5

VKR6843; ultra kom
pakt en volautoma-
tisch. Inkl. acessoires
Adviesprijs*2095.-

l Y-—IMII

\ IIIIIIIIIIIII"""-

KOEL/VRIES
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter 2-

deurs koel/vries kombinatie.
Koelruimte op "ooghoogte".

Adviesprijs*979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

~~
779.-

HILIPS / WHIRLPOOL

m 819.-%M
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

869.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

209.
SAMSUNG RE570

229.
20 LITER 700WATT

279.-
MOULINEX FM1115m 299.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. V69.-'

W*|«9.'
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILLm 399
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Adviesprijs'899.-m 449.-
1000WATT DIGITAALm 499.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

RQQ >

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs '848

475.
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast, Adv.*899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURSW 595.-
PHILIPS /WHIRLPOOLm 695.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

m\tm.<
SIEMENS KsYefö'm 895-

ZANUSSIWASDROG
|
Type TD50; Adviesprijs*649.-

349.-
LUXE REVERSEREND

499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

|üHl£rv.a.ö*JÖ."
f
PHILIPS /WHIRLPOOL

699.-
Icondensdroger"

899.-
|
SIEMENS CONDENS

1299.-
MIELE DROGERm 1199.-
MERKCENTRIFUGEm 169.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau.m 799.-
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 Liter inhoud, 800 Watt
vermogen en digitale tijdklokm 899.-

ex

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WÖ; Adv. '849.-

g^.ateto'ji

^seoeeë

\ ^
548,

ETNA FORNUIS 14.00

598.-
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404: Gas-elektro. *1 049.-

698.
ETNA GAS-ELEKTRO
1650 Jasmijn. Adv. '1405.-m 898.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 0IV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1 425.-

130 LTR. KOELKA:
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie

265.
160 LTR. KOELKAST
1 60 liter, 2-sterren vriesvak.

365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel
krasvast bovenblad, vriesvak.

395.
ZANUSS1 140 LITER

iÊm 455.'
BOSCH KTF1540J

VUUi"
PHILIPS 160 LITER

525.-
BAUKNECHT160 LITER
Adviesprijs. '869

645.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. *595.-m 378.-
INDESIT 120 LITER

448.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.'665.-

498.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.m 628.-
STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

998."
ATAG ELEKTRISCH
FE025A/EFF225/234.
Adviesprijs. '1445.-

1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs'1 735.-

SUPER KOOKPLAAT
4- pits gaskookplaat. '298.-

198.-
ATAG KOOKPLAAT
GKF 334; 4 oits. Adv. '445.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-m 108.-
ATAG WASEMKAP
OWA 425AN ; 3 standen '380.-

HÜ 168.

INDESIT D310WF ö
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Advies-
prijs'1 099.-m 699,
BAUKNECHT VW3PR

799.-
BOSCH VWPS21 00

849.-
MIELE VW G521

1479.

^MiS^W,!?.!®^ ;
WinkelcohtrumiSchalkwijkfe* '?t I VUihkëlcèntrüm De Bèverhof

EN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD SSS^»»*;
BEVERWIJK SS: I AMSTERDAM AMSTELVEEN 1 DEN HAAG ZOETERWOUDE I 'Adviesprijs slechts referentie B^dhoevedorp'vrijd^g Ü."ü^*°Ttot^Tur
Winkelcentrum De Beverhof I BADHOEVEDORP

. : I LEIDSCHENDAM I zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag 7tot 9uur
Béverhof 16 (alleen witgoed) I HILVERSUM I MAARSENBROEK .; I importeur of fabrikant overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur,
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Toestemming voor
reconstructie van
Zandvoortselaan
ZANDVOORT - De gemeente

Zandvoort mag in Bentveld aan
de reconstructie van de Zand-
voortselaan beginnen. Het pro-
vinciebestuur vindt de voorge-
nomen plannen een verbete-
ring en heeft de bezwaren hier-

tegen, voornamelijk van omwo-
nenden, ongegrond verklaard.
Zij gaan nu naar de Raad van
State. De provincie is blij dat de
oude iepen gespaard kunnen
blijven, maar daarvan is er
maandag één gesloopt.

De gemeente wil het verkeer op de
Zandvoortselaan in Bentveld in bete-

re banen leiden. Daarvoor moeten
rijstroken worden verbreed, worden
er aan de noordzijde achttien par-
keerplaatsen aangelegd, en zal een
stuk plantsoen aan de zuidzijde wor-
den ingeruild voor een fietspad. Te-
gen het oorspronkelijke plan is een
aantal bezwaren ingediend, maar de
meeste zijn van de hand gewezen. De
provincie blijkt het daar mee eens,
ook zij heeft de bezwaren nu onge-
grond verklaard.

Zij ziet drie belangrijke verbeterin-
gen: de fysieke belemmeringen om in

te halen, de legale mogelijkheid om

'Colporteren met
gemeentegrond'
ZANDVOORT - Er wordt !;

colporteerd met gemeente- :•

grond 'op een niveau dat si

een fabrikant van goedko- P

pe cosmetica niet zou mis- \>

staan'. Dat zegt K.J.W. van I'

den Broek, bewoner van de [

Zandvoortselaan, in een [i

schrijven aan de gemeente-
i

raad van Zandvoort. Zijn
;

opmerking slaat op de ma-
j

nier waarop de gemeente
!|

voortuinen aan deze laan,
<j

plus de Haarlemmerstraat ;<

en de Hogeweg te koop aan- il

biedt. |i

Van den Broek verzoekt de
raadsleden 'het college op te \\

dragen, deze misleidende en on- -i

waardige colportage in de huidi- \ I

ge vorm te staken.' Dat 'colpote-
|

ren met gemeentegrond' in brie-
; |

ven van het college van burge- :

meester en wethouders gebeurt i,

sinds november 1991, consta-
teert Van den Broek. 'Men mag :.

kiezen tussen koop of huur. Op
vragen wat er gebeurt als men j'

van beide opties geen gebruik i;

maakt, reageren gemeente-amb- Ij

tenaren - de gemeentelijke voor- ij

lichter voorop - met antwoorden l\

die suggereren dat men reke- :'

ning moet houden met een
transformatorhuisje, een glas- ',

bak, een openbaar toilet, een ;:

bushalte of alle vier.'

Omheinen
Volgens Van den Broek kan ',i

dat niet: 'De feiten zijn, dat op
;

de betrokken grond een ver- i

gaande erfdienstbaarheid ten
j

behoeve van de bewoners rust i

die deze voor ieder ander dan de ;

!

bewoner waardeloos maakt. i|

Verkoopt eenbewoner zijn huis, 1

dan gaan al deze rechten op de i

koper over. De gemeente sugge-

;

reert dat dit niet zo is. Boven- {

\

dien heeft elk der bewoners het [•

persoonlijk recht de grond te
',

omheinen en te gebruiken als
tuin. Bij verkoop van de eigen- rj

dommen aan de betrokken we- ;;

gen gaat de erfdienstbaarheid
ï\

en het persoonlijk recht over op ;:

de nieuwe eigenaar.'

'De gemeente als eigenaar van '\

de grond heeft in rechte geen l,

enkele mogelijkheid om in de !

bestaande toestand verandering !i

te brengen.
£

Verzet |i

Tegen het aanbod om de voor- '<]

tuin te kopen, is bij menig bewo- 'j

ner van deze drie straten verzet
;j

ontstaan, met name vanwege de [\

hoge overdrachtskosten. Daar-
)

om heeft Van den Broek het col- ;!

lege enige tijd geleden voorge- [i

steld, dat de gemeente de tuinen '[

voor een symbolisch bedrag van i

een gulden te koop aan biedt. !

Waterstanden P
Datum
30 jul

31 jul

1 aug
2 aug
J aug
4 aug
5 aug
o aug
7 aug
^aanstand:
EK woensdag
Doodtij 8 aug.

HW
04.22
05.06
05.51

06.35
07.20
08.11

09.08
10.05
11.05

LW
00.15
00.45
01.25
02.16
03.06
03.54
04.55
05.55
06.35

HW
16.50
17.37
18.19
19.05
19.51

20.39
21.32
22.35
23.34

LW
14.26
15.16
16.04
16.46
17.22
16.26
17.04
17.55
19.10

5 aug. 1 1 .00 u.

12.40 u. NAP+65cm

aan de noordzijde te parkeren en de
bredere opstelmogelijkheid voor
linksafslaand verkeer, richting Ben-
tveldweg. De procedure en recon-
structie zijn volgens hen nergens
mee in strijd en 'aan de opoffering
van groen valt helaas niet te ontko-
men'. 'Het is wat dit betreft een goe-
de keuzeom het fietspad aan de zuid-
zijde te verleggen, opdat de daar aan-
wezige bomen gespaard blijven.'

Boom gekapt
Een van deze bomen is afgelopen

maandag gekapt, tot verbazing van
de omwonenden, die zich afgelopen
tijd tot het uiterste hebben ingespan-
nen om de - naar schatting honderd-
jarige - iepen te redden. Ing. P.M.
Smits, hoofd van de sector Eigen-
dommenbeheer, blijkt niet op de
hoogte. „De iephad iepziekte," meldt
hij naderhand. De advocaat van de
omwonenden, mevrouw mr. M.M.
Grothuis-Wiesman, bestrijdt dat:

„We hebben nog dezelfde dag een
deskundige laten komen die de stam-
men heeft onderzocht. Volgens hem
was er geen sprake van ziekte."

„Onze mensen rooien geen bomen
als dat niet nodig is, daarvoor gaat
het groen hen veel te veel aan het
hard", zegt Smits. Het slopen van de
iep heeft volgens hem ook niets met
de reconstructie te maken. Advocaat
Grothuis-Wiesman heeft daar 'niet

veel vertrouwen' in, maar 'kan dat
niet hard maken'.

Raad van State
Volgens haar gaan de omwonen-

den verder procederen, gisteren zou
een bezwaarschrift naar de Raad van
State verstuurd worden. Daarin pro-
testeren zij tegen de 'enorme ingreep'
die de gemeente op eenvoudige wijze
in Bentveld meent te mogen realise-

ren, met name in de groenvoorzie-
ning.

Bij de provincie waren in totaal
vijftien bezwaarschriften ingediend.
Onder andere tegen de aanleg van
verhoogde verkeersgeleiders tussen
de twee rijstroken. Garage Bentveld
verwacht een schadepost van 27.600
gulden per jaar van dit 'cliënt-afsto-

tende reconstructieplan'.
Enkele bezwaren hebben bij het

gemeentebestuur wel gehoor gekre-
gen. Zo zal het kruispunt met de Bra-
menlaan en de Westerduinweg wor-
den verbeterd. Er wordt een vlucht-
heuvel aangelegd die het voor oude-
ren makkelijker maakt om de weg
over te steken. De omwonenden had-
den aangedrongen op een verkeers-
licht.

Zware dobber voor j

• Een uitgekiend gezelschap artiesten, uitstekende weersomstandigheden,
een belangstellend publiek en voldoende zitplaatsen maakten het zesde Fun
Festival, gehouden voor het Casino, tot een groot succes.

Honderden mensen genoten zichtbaar van de uiterst creatieve prestaties van

een tiental deelnemers, waaronder de Duitse clowns Eddy & Locci met hun
clownesk mimespel.
De jury had er een zware dobber aan, maar koos uiteindelijk voor de Fransman
Daniel Rovai & Friends. Hij mocht zowel de publieksprijs ais de allround-prijs

mee naar huis nemen. Foto Bram stijnen

Oplage: 5.150

Harteiïjk
Een hartelijke or,!v-i:i;.~jSt r/>

wachtte dr-; /es Zandvofid:v.' w-
wielrijdorr; om hun 27 medorui/Kior.-.

toon /ij in R,"i!(;-:lui!fi bij hol Nodor
lands Qlymp[:.,;.i[ C mille op de
sloep stonde:

i
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De Zandvoortse yuloo j i j
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Jan Lammers rijdt o\> heel ->j ;

korte termijn weer in een Fomvj't.; I

Jazz
In Nieuw Unicum gaat van- >*;••

avond het Jazz Behind the i

Beach Festival van start, dat
duurt tot en met zondag.

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur tas. 17166
Advertenties: iel. 17156
Redactie: tel. 186<!8

Vlindermes
ZANDVOORT - Een bewaker van

het Gran Dorado bungalowpark
kreeg het zaterdagnacht aan de stok
met een 16-jarige Amsterdammer.
De jongen had al eerder moeilijkhe-
den op het park veroorzaakt. Dit
maal uitte hij bedreigingen en toon-
de hij een vlindermes. Nadat het. mes
in beslag was genomen, werd hij van
het terrein verwijderd.

Vishandelaar beboet
ZANDVOORT - Een vishandelaar

aan de Zandvoortse Curiestraat
kreeg zaterdagavond een bekeuring
omdat hij zijn containers vol stin-

kend afval langs het trottoir had
neergezet. De lucht was volgens de
buurtbewoners niet om te harden.

'Verkoop kruisbogen en pistole
ZANDVOORT - De verkoop

van messen, kruisbogen, lucht-
drukpistolen en meer van der-
gelijke 'wapens' is legaal. Dat
blijkt uit een onderzoek van de
politie, afgelopen maandag in
de nieuwe Amerikaanse dump-
winkel in de Kerkstraat. De
verkoop van deze artikelen
heeft ongerustheid veroor-
zaakt bij bewoners en winke-
liers uit het centrum. Er was
echter geen reden tot ingrij-

pen.

De bezoeker van de dumpwinkel
kan in de vitrines tientallen messen
uitgestald zien liggen, van zakmes-
sen en dolken tot en met exempla-
ren van enige decimeters lang: de
zogenaamde survival-messen, in-

middels meer bekend onder de

naam 'Rambo-messen'. Een derge-
lijk mes is te koop voor 159,50 gul-
den, een luchtdrukpistool kost 199
gulden. Daarnaast zijn er ook kruis-
bogen en commandopakken te
koop. In de vitrine liggen ook hand-
schoenen - als een soort boksbeugels
- met stalen pinnen, handboeien en
andere vergelijkbare materialen. Bij
nabij gelegen horeca-gelegenheden
leidde dat al snel tot grote veront-
rusting, omdat men vreest dat dit zal
leiden tot agressief gedrag onder een
aantal mensen.

Luchtdrukpistool
Vorige week werd al een jongetje

gearresteerd, dat in het bezit was
van een luchtdrukpistool. Ook
moest een meisje bevrijd worden,
dat tijdens het spel in de 'boeien'
was geslagen. De kinderen kregen

deze niet meer open. De verkoop van
deze 'wapens' is echter legaal, zegt
de Ondernemer Van der Hom. Dat
zelfde bleek uit het korte politie-on-

derzoek, waarvoor speciaal een wa-
pendeskundige uit Haarlem over-
kwam. Een woordvoerder van het
Ministerie van Justitie bevestigt dat
ook: „De genetische energie van der-
gelijk wapentuig mag iiie-i, -.neev be-
dragen dan 7,5 joule". In de dump-
winkel is die van de zwaarste kruis-
boog 6 joule. Dat is dus niet in strijd

met de wet, aldus de woordvoerder.
De omstreden artikelen mogen al-

leen verkocht worden aan personen
van 18 jaar en ouder, die een legiti-

matiebewijs kunnen tonen.

Wapenwet
Voor de voorzitter van de Zand-

voortse horecabond, Fred Paap, is

Weersomstandigheden veranderen net op tijd voor roeispektakel

'Net of er een gordijn werd opengetrokken'
ZANDVOORT - Het 'Hang

Loose' team van Klijn Surfing
is vrijdagavond de winnaar ge-
worden van het vierde Zand-
voortse roeispektakel. Enkele
honderden belangstellenden
kwamen naar het strand om de
deelnemende teams gade te
slaan bij hun ludieke verrich-
tingen. In totaal hadden zich
50 teams van vijf personen in-

geschreven voor het evene-
ment, daarmee zat het ruim te-

voren al 'vol'. Regenbuien en
windvlagen dreigden even het
evenement dwars te zitten.

„Winnen is niet belangrijk, gezel-
ligheid staat voorop", zei speaker
Theo Hilbers bij aanvang van het
evenement. Die gezelligheid zou er

ook komen, al zag het er aanvanke-
lijk naar uit, dat het roeispektakel
wegens slechte weersomstandighe-
den uitgesteld moest worden. Aan
het eind van de middag trok de lucht
dicht en een plensbui viel naar bene-
den, windvlagen van kracht zeven a
acht uit het noordwesten zwiepten
de golven hoog op. „Om vier uur
zagen we het strand helemaal leeg-

stromen," vertelt organisator Rob
Drommel. „Het was een troosteloze
boel."

Lichtpuntje
Meteoconsult en KNMI werden

gebeld, maar beide voorspelden al-

leen maar regenbuien. Deelnemers
belden naar post noord met de vraag
of het evenement nog wel door ^ou
gaan. „Uiterlijk half zeven moesten
we een beslissing nemen," aldus

Drommel. „Maar tien minuten daar-
voor zagen we een lichtpuntje boven
zee, op dat moment wisten we alle-

maal dat we ermee door moesten
gaan. Toen was het net of er een
gordijn werd opengetrokken."

De lucht klaarde op en wat over-
bleef, waren een lichte bries, een
aangename temperatuur en een
kalm deinend zeetje. Helaas waren
op dat moment alle strandbezoekers
van die middag al vertrokken. Maar
het waren uitstekende omstandighe-
den voor de 49 deelnemende teams
(nummer 50 kwam niet opdagen)
die vanaf dat moment van alle kan-
ten kwamen toegestroomd. Daaron-
der ook teams uit andere gemeenten
in Noord- en Zuid-Holland. Een aan-
tal had zich traditiegetrouw in ludie-
ke creaties gestoken, tot vermaak
van de omstanders. Een enkeling

Spannende strijd tussen de roeiers, die elkaar af en toe danig in het vaarwater zaten. Foto Bram Stijnen

had zo sterk 'bezuinigd' dat hij al-

leen een houten schildje met een 'vij-

geblad' droeg. Na afloop kreeg hij

van een damesteam een minuscuul
slipje aangeboden.

Kangaroe-wip
Tot vermaak van het publiek, dat

na de regenbuien alsnog naar het
strand was gekomen, hadden de or-

ganisatoren een 'kangoeroe-wip' of-

tewel een 'droogroeiwedstrijd' over
het strand ingelast, plus een 'leven-

de rupsband'. Dat de 'kangaroes' af
en toe doormidden braken, en dus
snel gerepareerd moesten worden,
kon de pret niet drukken. Daarnaast
moesten de teams met de roeiboot
een boei ronden, op enkele tiental-

len meters uit de kust. Dat niet alle

Zandvoorters vertrouwd waren met
de riemen van de reddingvletten,
bleek wel uit het feit dat er af en toe
'man over boord' gegeven moest
worden. Gelukkig waren de leden
-van de Zandvoortse- en Bloemen-
daalse reddingsbrigades in de buurt
om de 'pechvogels' veilig op het dro-
ge te brengen.

Erelid August van der Mije en zijn

mede-juryleden Marja Manders en
Rob Vos hadden de moeilijke taak
de punten te verdelen. Burgemees-
ter Van der Heijden reikte na afloop
de bekers uit. De snelste tijd in de
catagorie heren was 4 minuten en 42
seconden en kwam op naam te staan
van van Klijn Surfing. 'Johnie and
the Glitters' eindigden met 5 minu-
ten en 32 seconden als snelste da-
mes-team, terwijl 'Kom op nou' uit
Vianen met 5 minuten en 52 secon-
den bij de gemengde teams met de
eer ging strijken. Maar ook de ande-
re deelnemers konden, dankzij de
medewerking van plaatselijke on-
dernemers, met een prijsje naar
huis.

'Genoten'
Strandcommandant Rob Drom-

mel toonde zich na afloop zeer tevre-

den, volgens hem was het evene-
ment een groot succes: „Ook al had-
den we wat pech met de kangoeróe :

-wip, het was een hele goede sfeer
onder de deelnemers en de mede-
werkers. We hebben er ontzettend
van genoten."

dat voldoende reden om zich posi-

tief op te stellen. „Wie ben ik om
hierover te oordelen. Als het spul
dat ze daar verkopen, legaal is, heb
ik er geen moeite mee." Toch is de
nieuwe korpschef Rein Bruntink
niet overtuigd van de onschuld van
de te koop aangeboden kruisbogen.
„Maar zolang de verkoop legaal is,

kunnen wij er niets tegen onderne-
men", zegt Bruntink. Wat dat be-
treft, wacht hij op de veranderingen
in de Wapenwet. Daar is het ministe-
rie van Justitie momenteel nog mee
bezig.

(ADVERTENTIE)

Bilderdijkstraat 150,
A'dam, 020-6120862

Vraagt te koop voor
verenigingen, goede

gebruikte

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)
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:riKVAKKUNDIG SCHILDERWE!
TEGEN VOORDELIGE TARIEVEN.

Bel voor gratis prijsopgave.

Tel. 020-6418250"

<^

ilii' krant moet ik hebben.

r ^? Omdat ik graag wil weten w.ti i>x\\ in mijn

omgeving afspeelt. 'Ier kennismaking ontvang ik lu't Zaïulvnorts Nicuw-blad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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Naam: (m/vl t....i - i : J

—

i i_

AlilVS: 1 L.J__i ._J_J L_L

I'ostcode/Ï'laats: L_ .. i_l._.l ._!_:..
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..I 1 I L _L.

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ 10.00 Dhall' jaar ƒ29.00 Djaar ƒ 02.00

' Voor pnstabonnees t>el<Jen ander' tarieven.

I' kimt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: (UO-MiS.I.vOO.

Stuur de/c bon in een open envelop naar

Weekmedia. Antwoordnummer lOOïl. 1000 l'.\

Amsterdam. I' boeit geen postzegel te plakken. '710371"017003
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Bodroeld maar dankbaar dat we haar /.o lang bij

ons mochten hebben geven wij U kennis van het

overlijden van on?e lieve zuster, tante en nicht

Andréa Catharina Paardcbek-Mulder

op de leeftijd van 81 jaar.

1 laarlem:

Kam. v.d. Kwast

Katwijk.
I am. Uuuiman

I Haarlem.'

!$ Fam. Paardebek

I Zandvoort, 22 juli 1992
Cort v.d Lindenstraat 30

|l
2012 Cl! Zandvoort

| Con.adies:

1 Mevr. M. E. vd. Kwast-Mulder
a Zonncbloemstraat 7

| 2011 VV Haarlem

„Herinner mi],

maar met in sombere dagen.
Herinner mij. in stralende zon,

hoe ik u'c/s-, toen ik uües nog kon."

Zij wist het onaanvaardbare te aanvaarden.

Op donderdag 23 juli namen wij afscheid van
mijn innig geliefde wouw-, onze allerliefste moe-
der en oma

Lydia Johanna Bonte-Veldkamp

op de leeltijd van GO jaar.

Zandvoort:
W. J. P. Bonte

Amstelveen:
Sylvia en Kees
Anouk
Femke

Breda:

Irene en Kees

2042 TS Zandvoort 1992
De Favaugeplein 53 h.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevon-

den.

ADVERTENTIES

>

v Y Y

Hierbij willen wij onze kinderen,

kleinkinderen, familie, vrienden

heel hartelijk danken voor de vele

kado's, bloemstukken en kaarten

die wij mochten ontvangen op ons

50-jarig huwelijksfeest

Het was geweldig!

H. Strijder

T. Strijder-Mantingh

/>

Willem, Ruud, Eli en Teun

Bedankt voor het te gekke voet

balkamp!

De jongens van
Zandvoortmeeuwen
(Zeist).

Til en Tom Loos

willen bij deze iedereen hartelijk

bedanken voor de getoonde
belangstelling bij Toms afscheid

van de brandweer.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en XACIIT bereikbaar

Tel. 02507-13278

VIDEO AANBEDING

IN HET KORT: CCD-TR705 • Video Hi8, dus superieure beeld-

kwaliteit» Precision CCD-beeldchip (470.000 beeldpunten), hifi

stereo geluidskwaliteit • Auto Lock Cover • 8 x motorzoom

met macro • Elektronische sluiter tot 1/10.000 seconde o Digi-

taal Superimpose met scroll-functie • Fader • LCD Display •

Minimale Lichtsterkte 2 Lux o Gain Control • Wereld datum/tijd

« Gewicht 790 gram • I.R. afstandsbediening o Maximale

speelduur 3 uur • Direct afspeelbaar op elke tv o Compleet met

accessoires.

van 2p8ï£ voor 2695,-

Grote Krocht 26,

2042 LX Zandvoort

Tel. 13529

Weekaanbieding

ILYMPISCHE

Bakkerij
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Cocktail party
a.s. zat. in soc. de Manege van

20.00-22.00 uur.

Voor de ladies

cocktail van het huis.

22.00 uur wederom een gevarieerd
programma met D.J. Rob. Live
entertainment en live 60er jaren

muziek in de ben.zaal.

Voor ongeb. mensen v.a. 25 jaar;

corr. gekl.

Entree ƒ15,- info. 16023

.'.- ' 1^ ^>-

GENIET
VAN ONZE
ZOMERBLOEMEN
BLOEMENHUIS

De specialist in al uw bloemwerken

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Wmttïm

If^lir^lépS'

sëelsiüisstr^atifÖ^iï

-i

Wie wil ons
helpen met

licht onderhoud
en

tuinwerkzaamheden

B.v. 65+ of vutter.

Tel. 18583
na 19.00 uur.

De Ruyterstraat 6/7: Vierkam.app. op 4e
etage. Schitterend uitzicht over zee. Ind.

entree, ruime hal, woonk., eetk. met ruim

balkon op zuidwesten, gr. slaapk. met bal-

kon op noordoosten, kl. slaapk., keuken,
badk. met ligbad en wastafel, toilet. Serv.k.

ƒ 200,- p.m. Het app. wordt gestoffeerd en
gemeubileerd opgeleverd.

Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

Passage 3/39: Tweekam.hoekapp. op 8e
et. met rondom groot balkon. Riant uitzicht

over dorp en zee. Ind. entree, ruime hal,

woonk., slaapk., badk. met ligbad en was-
tafel, keuken met app., serv.k. ƒ305,- p.m.

Vr.pr. ƒ 185.000,- k.k.

Brederodestraat 54: Karakteristieke twee
onder een kapwoning. Ind. hal, toilet/dou-

che, kelder, woonk., keuken met inb.app.,

1 e et. 3 slaapk. met wastafel, balkon, 2e et.

zolder bereikbaar via vlizotrap.

Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 7 zw: Gunstig gesi-

tueerd benedenappartement in vrijstaand

pand. Ind. entree, hal, L-vorige woonk., toi-

let, douche/toilet, 2 slaapkamers, keuken.

Garage met oprit voor 2 auto's.

Vr.pr. ƒ 247.500,- k.k.

Jan Snijerplein 6: In centrum gelegen half-

vrijst. woonhuis. Bouwj. 1978. Ind. souter-

rain: 2 kamers, 1e et. badk. met ligbad, toi-

let en wastafel, 3 slaapk., 2e et. vliering be-

reikt», via vlizotrap. Tuin op zuidoosten.

Vr.pr. ƒ 295.000,-- k.k.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
|

Telefoon 02507-1 2944 */Fax 02507-17596

Hondenvrij gebied
Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 2.4.17, eerste lid

onder d van de APV Zandvoort aangewezen als plaats waar het verboden is

honden te laten verblijven of te laten lopen:

- het voor voetgangersverkeer bestemd gedeelte van de Boulevard De
Favauge, het direct aan deze boulevard gelegen verhoogd gedeelte van het
Bm

. Van Fenemaplem (dak parkeergarage) , de Strandweg en het Badhuls-
plein.

Het besluit ligt gedurende drie maanden ter inzage op de afdeling Bouwtoe-
zicht & Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4.

Goedkeuring toepassing art. 1 1 WRO
Op 7 juli 1992 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het besluit

van burgemeester en wethouders van21 april 1992 goedgekeurd aangaande
toepassing van artikel 1 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de
reconstructie van de Zandvoortselaan.

Met toepassing van genoemd artikel wordt afgeweken van de profielen zoals
deze op de plankaart van het bestemmingsplan 'Bentveld Zuid' staan aange-
geven.

Aangevraagde bouwvergunningen
072B92 Blinkertweg 2 - plaatsen kozijn in oostgevel
073B92 Bentveldweg 1 1 , Bentveld - vergroten woning

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaarindienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
061 B90 Bramenlaan 8, Bentveld - opnehtenwoongebouw bestaande uit

10 appartementen
- aanleggen zwembad
- plaatsen dakopbouw
- Bentveld + bijbehorende werken.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig

dagen naverschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

30 juli 1992

1 32B91 Boulevard Paulus Loot 23
066B92 Helmersstraat 22
Reconstructie Zandvoortselaan

^aanverzoming
kennemerlana bv

Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbarirtg mogelijk in Zandvoort, Hiliegom, Heemstede en Velsen

ALS SEKVICE EN KWALITEIT MET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

Ons Kaatje
(poes)

is nog niet terug.
Schildp kl., klein v stuk,

zw. bandje.

Reactie:

Oosterparkstraat 34.

Tel. 12725.

Tegen beloning

iriscopie
MAGSSIETS5
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAC beroepsvereniging

&Zondagavond 2-8 1992
in Café SAMSAM

voor wie van gezellige

ouderwetse A 'damse I

muziek houdt J

'er!,

*%> •óV

Glazenwasserij
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

Zaterdag 1 augustus en
zondag 2 augustus

Dineren met live muziek
op ons gezellige terras van

17.00-21.00 uur

Reserveren aanbevolen

't RACE TAURANT
Boul. Bamaart 22
Tel. 02507-15445

Dagelijks geopend vanaf 9.00 uur.

Mooiste marmer, graniet en leisteen.
Voor wand en vloer.

I Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in

i Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.

Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/m2 incl. btw.

ABRES
De Flinesstraat 18

Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

<$*
\'

V*

(De, Qutte, \Tomt,

Voor overheerlijk eten met schittere7id

uitzicht op zee zoivel binnen als buiten op
ons terras.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
Alle dagen open

NACHTBUSSEN
NAAR

HAARLEM
01.44 uur

02.24 uur

03.04 uur
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Wielrenners in Barcelona warm ontvangen
ZANDVOORT - De zes Zand-

voortse wielrenners die twee
Nederlandse vlaggen naar de
Olympische Spelen in Barcelo-
na hebben gebracht, zijn daar
vrijdagmiddag door een gezel-

schap van bekende landgeno-
ten ontvangen. Een van de
vlaggen is zaterdag gebruikt
bij de opening van de spelen,
tijdens de intocht van de Ne-
derlandse deelnemers.

„Het was fantastisch", zeggen zo-

wel Klaas Koper als Kees Hoedt,
twee van de zes wielrenners van het
wielrengezelschap uit deze gemeen-
te. De anderen, William Keur, Peter
Koper, Pieter Visser en Ko de Vreng,
lijken het daar zeker mee eens. Sa-
men met 27 andere rijders, allen lid

van wielerclub Olympia legden zij

op de fiets de 1600 kilometer naar
Barcelona af, om daar de Nederland-
se Olympische vlag en de vaderland-
se driekleur af te leveren. Acht da-
gen deden zij over de rit.

Anton Geesink
De club wielrenners werd vrijdag

feestelijk onthaald door een gezel-

schap met onder andere Ada Kok en
Anton Geesink, van het Internatio-
naal Olympisch Comité, plus een
aantal Nederlandse deelnemers aan
de spelen, waaronder wielrenster
Moniek Knol. Verder waren ook
voorzitter Wouter Huybregtsen van
het Nederlands Olympisch Comité
en comitélid Piet van der Molen, te-

vens oud-voorzitter van de Konink-
lijke Nederlandse Wielren Unie,
aanwezig. De wielrijders ontvingen
een medaille en een forse beker voor
hun prestatie.

Eigenlijk had men de rijders lie-

ver zaterdag ontvangen, tegelijker-

tijd met minister d'Ancona, maar
dat was onmogelijk. Op dat moment
moesten de fietsers al weer in de bus
zitten, op weg terug naar Nederland.
Ondanks een regenachtige tweede

dag is volgens Klaas Koper de fiets-

tocht naar Spanje uitstekend verlo-

pen. „Iedereen heeft de tocht kun-
nen volbrengen. We hadden weinig
lekke banden, en dankzij de spon-
sors volop eten en drinken. Behalve
de gekoelde dranken zijn er onder-
weg minstens tweeduizend blikjes

frisdrank opgegaan." De laatste paar
dagen was het hard werken, de zesde
en zevende dag hadden de langste
afstanden, van ongeveer 230 kilome-
ter elk. „Dat waren lange hete da-
gen." De korste rit op een dag was
152 km. Toch was die busreis van
meer dan twintig uur terug naar
huis was voor de meesten méér af-

zien dan de heenreis op de fiets."

ANWB
De ANWB heeft de hele heenreis

'stand-by' gestaan om hen direct te
hulp te kunnen schieten, voor het
geval dat nodig mocht zijn. Al dertig
kilometer vóór Barcelona werden de
fietsers opgewacht door twee
ANWB-auto's en twee motoren van
de Nederlandse handelsvereniging
in Spanje; om hen in escorte de stad
door te leiden.
Dat laatste traject werd afgelegd

na een onderbreking van een paar
dagen rust in Pineda de Mar aan de
Middellandse-Zeekust. Daar was het
gezelschap al met champagne en
spandoeken door zo'n vijftien sup-
porters, voornamelijk familie en
kennissen, ontvangen. De laatste

meters in het kustplaatsje waren af-

Weekenddiensten

Weekend:
1/2 aug. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiediensf. tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten ]
Weekend 1/2 aug. 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: G.H.N. Germans
uit Sassenheim
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het
Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. v.d. Vate
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Geen NPB-diensten tot en met 16
augustus.
Roomskatholieke Kerk:

Zaterdag 19.00 uur:
woord/communieviering
Zondag 10.30 uur: woord/commu-
nieviering, pastor Cl. van Polvliet

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Zondag 10.30 uur: dhr. A. Stringer
Zondag 19.00 uur: dhr. Ruud Blom
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.

Sas

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.

02507 - 18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bi| geen gehoor: 020-
6451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mari-
anne Timmer.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum-
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maan-
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-

17 u.; vrijdag 9-12 u.

Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51,
1180 AB Amstelveen, Faxnummer: 020-
6475449. Micro-advertenties tel. 020 -

562.6271.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.

Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal,

ƒ 29,- per half jaar, ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -

17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

1941.

B Burgerlijke stand

Periode:
21 - 27 juli 1992
Geboren:
Daan, zoon van: Knotter, Arie en
Schirmeister, Mirjam Evelien
Esmee, dochter van: Vleeshouwers,
Godefridus Franciscus en Elgers-
ma, Klaasje
Chantal, dochter van: Bakkenho-
ven, Freddy Jan en Van Buuringen,
Marijke Apolonia Maria
Rowan Dylan, zoon van: Bakker, Ro-
nald Peter en Adams, Nelly
Overleden:
Sietsema, Bart, oud 87 jaar
Bonte geb. Veldkamp, Lydia Johan-
na, oud 60 jaar

Coffeeshop bekeurd
ZANDVOORT - De politie heeft

woensdagnacht de exploitant van
een coffeeshop in de Brugstraat be-
keurd, omdat hij zich niet aan de
sluitingstijd hield. De coffeeshop
had om één uur dicht moeten zijn,

maar was op dat moment nog open.
Er werd ook opgetreden tegen de
nieuwe eigenaar van een café aan de
Zeestraat, die om twee uur zijn ter-

ras nog buiten had staan. De man
kwam er af met een waarschuwing.

• De Zandvoortse wielrijders tijdens hun rustpauze aan de Spaanse kust. Staand (v.l.n.r.): Peter Koper, Klaas
Koper (met Olympische fakkel) en Kees Hoedt, zittend Pieter Visser, Ko de Vreng en William Keur.Foto Dicky de vreng

gelegd achter een fakkel, waarmee
kort tevoor nog een hardloper het
Olympisch vuur een aantal kilome-
ters had verder gebracht.
Het gezelschap kwam afgelopen

zondag weer de Nederlandse grens
over. Van de Zandvoorters werd
Kees Hoedt 's middags tegen vijfuur
als een van de eersten thuis afgezet,

voor een feestelijk versierde voor-

deur. „We zijn blij dat iedereen weer
heelhuids is thuisgekomen," zegt
Klaas Koper na afloop.

Zoute haring
De oudste deelnemer was 71 jaar.

De jongste was 21 toen hij vertrok,
onderweg werd hij 'een jaar ouder':
22. In totaal zijn er tijdens de trip

naar en in Spanje vier verjaardagen
gevierd. Getracteerd werd er ook bij

aankomst met de bus in Amster-
dam: familie van Ko de Vreng en
William Keur hadden zoute haring
klaargezet. „Daar hadden we veer-
tien dagen om gezeurd. In het Hol-
land House waren wel allerlei hap-
jes te krijgen, maar geen zoute ha-
ring."

Kleptomaan
ZANDVOORT - Een 37 jarige Am-

sterdammer werd zondagmiddag in

een supermarkt aan de Grote
Krocht door de Zandvoortse politie

in hechtenis genomen. De man had
geprobeerd om zonder te betalen
langs de kassa te lopen. Winkelper-
soneel hield hem vast tot de agenten
waren gearriveerd. Die constateerde
dat hij voor 262,10 gulden aan
scheermesjes had proberen te ste-

len. De buit zat onder zijn jas ver-
stopt. Een nader onderzoek aan het
bureau aan de Hogeweg leerde dat
de man al eerder met de politie in

aanraking was geweest. Hij was al

111 maal wegens winkeldiefstal op-
gepakt.

De verdachte werd in de cel

gestopt. Maandag werd hij voor de
Officier van Justitie in Haarlem ge-

leidt. Daar kreeg hij een dagvaardi-
ging uitgereikt en hij zal binnenkort
voor de rechter moeten verschijnen.

Horecabedrijf
zonder vergunning
ZANDVOORT - Een onlangs ge-

opend horecabedrijf aan de Stations-
straat bleek zaterdag bij een politie-

controle niet in het bezit van een
hinderwetvergunning. De eigenaar
kreeg een waarschuwing. Volgens de
Zandvoortse politie zal zijn zaak
worden gesloten als de benodigde
papieren bij een volgende controle
niet aanwezig zijn.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbe-
volen voor tips en reacties. Het telefoonnummer Is: 18648.

Op strand was het ook afgelopen
week veelal aangenaam vertoeven.
Zo dacht ook een Amsterdammer
met een luxe speedboot er over. Hij
kwam zondag 'even' varend via IJ-

muiden naar Zandvoort, voor een
kopje koffie (met versterking) op het
terras van een strandpaviljoen. Op
de terugweg kwam hij echter in de
problemen. De motor sloeg af, waar-
na de aan de kant dreigde te spoelen.
De 'schipper' belde daarop 'Drieber-

gen', waar men normaliter alleen ver-

keersinformatie geeft. Van daaruit
werd de kustwacht in Umuiden ge-

waarschuwd, maar even later lag de
speedboot al op het strand.

Met een beetje brandstof (volgens
medewerkers van de reddingsbriga-
de was de tank leeg) werd de motor
weer aan de praat gebracht. De eige-

naar wilde echter niet meer hebben
'omdat het daar niet aan lag'. Toen de
boot even later weer stil lag, is hij

door de ZRB maar naar Umuiden
gesleept. Daar moest hij zelf verder
zien te komen.

Kluisjes
De politie en Jaap Paap, voorzitter

van de strandpachtersvereniging,
hebben weer iets nieuws bedacht. Bij

wijze van proef zijn er bij paviljoen 8,

Het Trefpunt, 'kluisjes' geplaatst,

waarin de badgasten hun spullen van
waarde kunnen opbergen. In totaal

zijn er 38 van deze 'safe-loketten' ge-

plaatst, de huur ervan kost vijf gul-

den per dag. Je hoeft niet bang te zijn

de sleutel te verliezen, want die is er
niet meer bij. De gebruiker stelt zijn

eigen code samen met een druktoet-
sen-systeem. De ingetoetste code
wordt bewaakt door een computer-
systeem. Als een ander probeert het
getal te ontcijferen, gaat er bij het
eerste foutje al een alarm af. Dus ook
voor de gebruiker is het zaak, de
code goed te onthouden. De plaat-

sing van de kluisjes maakt onderdeel
uit van een project van de politie. Die

wil de badgast helpen, diefstal van
zijn waardevolle spulletjes te voorko-
men. Als de proef met de safe-loket-

ten slaagt, worden deze waarschijn-
lijk ook bij andere paviljoens neerge-
zet.

Warm zeewater
Het zeewater blijkt dit jaar warmer

te zijn dan vorig jaar. „Twee graden
warmer," zegt strandpachter Paul
Zonneveld die enkele keren per dag
de omstandigheden op strand be-

kijkt en vervolgens de gegevens door-
belt voor het Strandweerberieht.
Driemaal per week wordt ook de wa-
tertemperatuur opgenomen. „Als het
lekker water is, doe ik dat zwem-
mend," beweert hij glimlachend. Vol-

gens de algemene normen is het ze-

ker lekker water. „Vanmorgen om
acht uur was het 19,2 graden, maar
gemiddeld - later op de ochtend - ligt

de temperatuur rond de 20 graden."
Of dat nog gevolgen heeft voor het

strandleven? „Het zeewater heeft al-

tijd invloed op de omstandigheden
op het strand," aldus Zonneveld. De
strandpachters hopen dat het weer
door die hogere temperatuur, deels
te danken aan het mooie voorjaar,
standvastiger wordt.
Het zeewater is deze milde winter

ook niet zo sterk afgekoeld. Dat geldt
eveneens voor het voorjaar waarin
maar weinig stormen opstaken.
Daardoor bleef de zee vrij kalm met
het gevolg dat het oppervlakte water
nauwelijks in aanraking kwam met
het koude water van grotere diepte.
In verband met de hogere temperatu-
ren wordt wel rekening gehouden
met meer algenvorming.
Een strandpachter in Bloemen-

daal aan Zee had wel een bijzondere
theorie. De hogere temperatuur zou
daar veroorzaakt zijn door de zand-
suppletie. Daardoor is de zee tot zo'n
300 meter uit de kust ondiep en daar-
door sneller warm.

J.K.

MENINGEN

Hondepoepactie is hetze tegen hondebezitters
De rubriek meningen staat open

vooruw reacties. Stuuruw brief naar
de redactie van deze krant, Postbus
26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brie-

ven kunnen worden ingekort. U kunt
uw brief ook afgeven bij het redactie-

kantoor dat is gevestigd aan het Gast-
huisplein 12 in Zandvoort. De redac-
tie is telefonisch bereikbaar via num-
mer 02507-18648.

Twee lezers van het Zandvoorts
Nieuwsblad reageren op de vorige
week gestarte campagne van de ge-

meente tegen overlast van honde-
poep: 'Bent u er vandaag alweer in
getrapt? Vies hè? Hondepoep, doe er
wat aan!'De huis-aan-huis verspreide
folder roept op tot een hetze tegen
hondebezitters, vindt de heer J van
Asselt.

Vorige week werd ik onaange-
naam getroffen door de inhoud van
een gemeentelijke ciculaire over
overlast door hondepoep. Onaange-
naam getroffen om twee redenen:
ten eerste bevat deze circulaire eni-

ge schromelijke overdrijvingen en
ten tweede is ze - naar het mij voor-
komt - geschreven vanuit een hon-
denvijandige instelling en roept ze
op tot een hetze tegen hondebezit-
ters.

In het begin van de circulaire staat
vermeld dat 'men het erover eens is

Fantastisch

weekend Parijs
Mevrouw José Vonsee-Paap rea-

geert naar aanleiding van de reis

naar Parijs, die haar - als een van de
winnaars van de Tour-de-France-puz-
zel - door het Zandvoorts Nieuwsblad
is aangeboden. De winnaars konden
aanwezig zijn bij de laatste finish in

de tour.

Als een van de gelukkige winnaars
wil ik u hierbij hartelijk danken
voor het FANTASTISCH weekend
in Parijs. Zomaar, totaal onver-
wachts, mochten mijn man en ik
mee met de bus, vol andere prijswin-
naars. Zaterdagmorgen vertrokken
we even na zessen richting Parijs en
's middags om een uur of drie kwa-
men we bij ons prima hotel aan. On-
derweg werden door begeleider Bob
Lodewegen nog een paar leuke quiz-
vragen gesteld, waar hele mooie prij-

zen aan waren verbonden, die eerlijk

onder alle passagiers werden ver-

deeld. Zo vloog de tijd voorbij.

De beide chauffeurs vonden het
zonde de hele middag niets te doen,
dus die boden een extra rondrit aan.
Een prima idee. Na het heerlijke di-

ner maakten wij ook een rondrit,

zodat wij om half twaalf doodmoe
ons bed in rolden. De volgende dag
konden wij vrij besteden. De één
doorkruiste heel Parijs, de ander
bleef in de buurt van de Champs
Elysee om de Tour de France te be-
kijken.

Alles mocht dit weekend, maar
één ding moest: we vertrokken om
18.00 uur vanuit Parijs richting huis.

Zo kwamen we moe, zweterig maar
zéér voldaan 's nachts om twee uur
weer in Zandvoort aan.
Een heerlijk weekend achter de

rug met gezellige mensen en een pri-

ma begeleiding. Nou wij doen vol-

gend jaar weer mee met de prijs-

vraag, zeker weten! Nogmaals dank!
José Vonsee-Paap
Zandvoort

dat hondepoep de grootst kleinste
ergernis is'. Waar haalt de auteur
deze wijsheid vandaan en wie is die
'men'? Ook beweert hij dat de volks-
gezondheid wordt bedreigd. Nu, ik
vind deze stelling lachwekkend en
ben van mening dat er, ook in Zand-
voort, wel grotere gevaren voor de
volksgezondheid zijn aan te wijzen.
Natuurlijk is het waar dat vooral de
boulevards van Zandvoort soms op
een ergerlijke wijze zijn vervuild,
echter niet alleen door hondepoep.
De inhoud van auto-asbakjes, plas-

tic bordjes met etensresten, kapotte
flessen, bierblikjes enz. worden he-
laas niet alleen in maar vooral ook
naast de vuilnisbakken gedepo-
neerd.

Scheisspromenade
Maar ook de hondepoep draagt er

tot bij dat de boulevards soms een
onsmakelijke indruk maken. De uit-

drukking 'Scheisspromenade' die ik

een Duitse badgast eens hoorde ge-

bruiken, is in dit verband zeker niet

overdreven. Deze overlast wordt
voor een deel veroorzaakt door
Zandvoortse hondenbezitters die
hun hond aangelijnd laten lopen of
hun honden er zelfs alleen op uit

laten gaan.
De voornaamste reden dat in het

bijzonder de boulevards en het
dorpscentrum zo zijn vervuild, is

echter dat er tijdens de weekeinden
een ware invasie plaatsvindt van
honden die door badgasten en dag-
jesmensen worden meegenomen.
Een aantal van deze honden gaat
ook met hun bazen het strand op,
hoewel dit is verboden. Maar ja, de
badgast is nu eenmaal heilig ver-

klaard in Zandvoort, dus ik denk
niet dat men bereid is of in staat zal

zijn de bezoekers tot aanlijnen of tot

opruimen te dwingen.
Gezien de bijzondere aard van het

probleem in Zandvoort ben ik dan
ook van mening dat alleen een veel
intensievere opruiming met gebruik
van mechanische hulpmiddelen tot

een wezenlijke verbetering kan lei-

den. Opruimen is een kostbare zaak,
zegt de schrijver van de brochure,
die met belastinggeld betaald moet
worden. Wel, ik betaal voor mijn
twee honden jaarlijks 257 gulden en
dit gebeurt al vele jaren. Ik neem
aan dat er in Zandvoort enige dui-
zenden hondenbezitters zijn, dus
dan moet er toch jaarlijks een niet
onaanzienlijk bedrag binnenkomen

i

*****

en een aardig spaarpotje zijn ge-

vormd. Je vraagt je dan toch wel af

wat de bestemming van dat geld is

en waarom er al niet veel eerder één
of meer 'stofzuigers' zijn aange-
schaft.

Hulppolitie
Bepaald onsympathiek in de bro-

chure vind ik dat de medewerking
wordt ingeroepen van niet-hondebe-
zitters om overtreders op hit laak-

bare van hun handelen te wijzen. Ik
weet al exact welk mensentype zich
hierdoor aangespoord zal voelen een
medeburger bestraffend toe te spre-

ken. Dezelfde lieden die werkeloos
toekijken als iemand op straat in

elkaar wordt geslagen of wordt be-
roofd, zullen de gelegenheid niet

voorbij laten gaan in dergelijke ge-

vallen tegenover de hondenbezitter
als een soort hulppolitie op te tre-

den. Ik ben benieuwd of zij dat ook
zullen doen als één of andere ma-
cho-achtige figuur zijn pitbull op de
boulevard laat poepen. Ik vind soci-

ale controle uitstekend maar ben
van mening dat die beter opgeroe-
pen kan worden voor werkelijk ern-

stige overtredingen of misdrijven.
Tenslotte nog enkele opmerkin-

gen over de plaatsen waar de hond
wèl zijn behoefte mag doen, o.a. in
de goot. Maar op de boulevards en m
de straten tot ver daarachter is op
mooie dagen niet veel gootruimte

meer beschikbaar. Daar staan de
heilige koeien die de gemeente geld
in het laadje brengen, de auto's van
de badgasten. Dus die goot is niet
altijd zo eenvoudig als de schrijver
van de brochure het wil doen voor-
komen.

Zwartkampeerders
Dan worden nog enige terreinen

genoemd waar de hond zelfs mag
rennen, onder andere het duinter-
rein ten zuiden van de Frans Zwaan-
straat. Ik heb van een aantal hon-
denbezitters die hun honden hier ge-

regeld uitlaten, vernomen dat dit

mooie duinterrein gedurende de zo-

mermaanden ernstig wordt vervuild
door... mensen. Dit zijn voorname-
lijk buitenlandse zwartkampeer-
ders, die niet zoals echte kampeer-
ders hun afval opruimen of begra-
ven, maar het laten liggen. De politie

is niet bij machte hier voldoende
tegen op te treden. Niet uit onwil
maar omdat zij in de zomermaan-
den wel andere prioriteiten heeft.

De gemeente heeft bovendien
nooit de moeite genomen borden te

plaatsen waaruit blijkt dat kampe-
ren verboden is. Het resultaat is dan
ook dat regelmatig menselijke uit-

werpselen (ook vies nietwaar?),
tampons, gebroken flessen, etens-
resten, condooms, inlegkruisjes,
blikjes enz. in bonte verscheiden-
heid worden aangetroffen. Ook le-

gen eigenaars van kampeerauto's
wel eens hun chemische toiletten in

de duinen. Het is dan ook begrijpe-
lijk dat sommige hondenbezitters
gedurende de zomermaanden het
duinterrein maar liever mijden.
Kortom, ik wilde alleen maar even

duidelijk maken dat Zandvoort niet

alleen door hondepoep dreigt te ver-

loederen, zoals de circulaire pro-
beert te suggereren, maar dat er ook
andere oorzaken zijn en dan heb ik

nog niet eens de parkeer- en geluids-
overlast en de criminaliteit erbij be-
trokken.
J. van Asselt
Zandvoort

Borden 'tegen fietsen op de boulevard
De boulevard lijkt eerder het do-

mein van wielrijders dan van wande-
laars, vindt de heer L Buursema
Vandaar dat hij zich deze week schnf-

Huur strandbedden te hoog
Misschien wilt u onderstaande

brief over de dure strandbedden van
11,50 gulden per dag in uw krant
plaatsen. Door deze hoge huur staan
bij elke strandtent minstens 80% van
de strandbedden leeg, ondanks de
mooiste en langste zomer sinds 100
jaar.

Als een echtpaar met twee volwas-
sen dochters 14 dagen vakantie
neemt in Zandvoort en alle vier elk
twee kopjes koffie per dag nuttigt, is

deze vader in 14 dagen ongeveer dui-

zend gulden kwijt. Wat hij niet kan
en ook niet wil betalen, zodat nage-
noeg alleen de zwarthandel en die
arme Duitsers van deze ligstoelen
gebruik maken.
Laat deze ligstoelen toch 7,50 gul-

den per dag kosten en hierbij ook

goedkope abonnementen per week
voor een verlaagde prijs uitgeven.
Dan zouden met mooi weer zeker
alle ligstoelen bezet zijn. Zodat de
strandpachters en het gemeentebe-
stuur veel zouden verdienen. Zand-
voort is mooi, maar zal toch altijd

een volksbadplaats blijven. Er zal

altijd veel verdiend worden, als met
normale prijzen wordt gewerkt.
Ik hoop dat per 1 augustus nieuwe

borden bij elke afnt staan met nieu-
we verlaagde prijzen, zodat dan nog
enigszins de situatie gered kan wor-
den, waarin de strandpachtersvere-
niging zichzelf heeft ingedraaid.
Dankend voor uw aandacht voor

een oude Zandvoorter,
Emil Sikkes
Heemstede

tehjk heeft gericht tot het college van
burgemeester en wethouders, met het
verzoek in ieder geval verbodsborden
te plaatsen De tekst van de brief is

hieronder als ingezonden stuk afge-

drukt

De laatste jaren worden de bewo-
ners en bezoekers van Zandvoort
het wandelen op de Zuid Boulevard,
vanaf Palace Hotel tot het einde der
boulevard in Zuid, onmogelijk ge-

maakt. Dit gedeelte wordt namelijk
door fietsers en bromfietsers en
zelfs door motorrijders beschouwd
als hun domein. Verschillende ma-
len heb ik (en ik niet alleen) heftige

gesprekken gehad met deze weto-
vertreders. Helaas tevergeefs. Er
werden dan allerlei verwensingen en
scheldkanonnades naar mijn hoofd
geslingerd.
Afgelopen zaterdag was bij mij de

maat vol, toen mijn vrouw omver
werd gereden. Helaas kon ik de wiel-

njdster niet grijpen, welke ontsnap-
te in een spurt over het trottoir. De
meesten van de fietsers (waaronder
ook Duitsers) weten zogenaamd niet

dat je daar niet mag fietsen. Als je

geluk hebt om niet over de honden-
poep uit te glijden, dan word je wel
door een (brom (fietser onderuit ge-

haald.
Ik begrijp volkomen dat er niet

om de honderd meter een agent
neergezet kan worden. Wat wel zou
kunnen, is om op bepaalde afstan-

den op de boulevard borden te plaat-
sen met de duidelijke vermelding
(ook in het Duits) dat het (brom-
fietsen niet is toegestaan en het uit-

sluitend een wandelboulevard is.

Natuurlijk is het probleem hierdoor
niet onniiddelijk opgelost, maar
kunnen de wandelaars de overtre-
ders er duidelijk op attent maken.
Mijn ervaring is, dat minstens 90 u

o

zogenaamd niet weet, dat er niet ge-

fietst mag worden.
Ik hoop dat ik met mijn brief be-

grip bij u heb kunnen opbrengen en
aan mijn verzoek (en naar mijn me-
ning door alle wandelaars van onze
mooie boulevard) op korte termijn
zult voldoen. Vertrouwende dat
mijn schrijven zal bijdragen aan 'up
grading Zandvoort'. teken ik,

L. Buursema
Zandvoort
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Hans Anders
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JMJWANDERSOPTICIENS
ALLEEN DE PRIJS

IS ANDERS
f BB. GRATIS 06 -0226776 Deze aanbieding is geldig t/m 31 augustus 1992 en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

MET MEER DAN 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT: ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 020-6340941, FERD. BOLSTRAAT 118, 020-6641879,

KINKERSTRAAT 69. 0206850342. MIDDENWEG 26. 020*658255, TUSSEN MEER 61, 020-6108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42. 02510-26716 DEN HELDER, SP00RSTRAAT 30A, 02230-18877 HAARLEM, ZIJLSTRAAT 65.

023-321292 HOOFDDORP. CONCOURSLAAN 25, 0250341413 HOORN.KRUISSTRAAT 1 1-13. 02290-13657 USSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 02990-35428 ZAANDAM, WEST-

ZIJDE 60, 075-312126 I .IJJ II a lA 'j^^llMIM IN.I^ Ij^WliUldïl^

Veilinggebouw

De Witte Zwaan

Wij zijn dagelijks

geopend voor

in- en verkoop;

ook voor
inzending

goederenveiling.

Ini. 12164
Gasthuisplein

Wij zijn

maandagmorgen

ook geopend

Celsiusstraat 192

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 ot 7 jaar schriftelijke garantie

N0VIL0N MARiyiOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Deze week:

OPGEMAAKTE
PLANTENBAK

D „erica"
J grote krocht 24
V zandvoort, 02507-12301

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. ...

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

295,-

5,-

9,95

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

BETAALT U

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PR0DUKT

Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ 1 .92

Diesel ƒ 1 .06

»|* SERVICESTATION =

"
J
(bij Palace Hotel) l

DIT WEEKEND:

bosbessen-
taartje

V
^

HOSEWEG 28. TE1_ 12989

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfomuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting, en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 1 3612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

WEEIMIffilfi geeft u meeni

3-DAAGSE ZOMERTRIP NAAR
HET WITTE STADJE THORN

In samenwerking met Hostellerie "La Ville Blanche" in

Thorn biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in

de periode van 29 juni t/m 13 september te genieten van
een speciaal samengesteld 3-daags arrangement.
Thorn is een wit stadje aan de Limburgse Maas met eeu-

wenoude straatjes, witgekalkte huizen, groene tuinen ach-

ter manshoge muren, een kwikzilveren beekje onder groene
linden, authentieke historische panden en diverse musea.
U verblijft in Hostellerie "La Ville Blanche", een intiem en
comfortabel hotel met een gerenommerd restaurant, een
middeleeuwse gewelvenbar, lounge, tuinterras en koffie-

shop. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche en toilet,

KTV, radio, telefoon en minibar.

Dit 3-daags arrangement bestaat uit: 2 x overnachting met
ontbijtbuffet, 1 x een drie gangen diner, 1 x vier gangen
diner, welkomstdrankj e, 1 dag fietsenhuur en een passepar-

tout voor de volgende musea: radio- en grammafoonmu-
seum, carnavalsmuseum, Panorama Thorn.

De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers

van Weekmedia ƒ 225,00 per persoon. Voor een 1 persoons-

kamer wordt een toeslag van ƒ 30,- per dag gerekend. U
kunt dit arrangement naar keuze uitbreiden. U betaalt dan
ƒ 89,00 p.p. per dag extra op basis van half pension. Kinde-

ren tot 2 jaar gratis en kinderen van 2 tot 12 jaar krijgen 50%
korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen.

Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville Blanche",

Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341.

Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:

Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan de 3 daagse zomertrip naar Thorn is alleen

mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon
naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Aantal pers:

Woonplaats:

Keuze data:

Aantal kinderen:

MEEEMÜDM geeft u meer!

rriDische

elen met dit prijsrecord!
Commodore
Notebook computer
C386SXLT Notebook *intel 80386SX-16

*kloksnelheid 16 Mhz*l Mb geheugen *40

Mb harddisk *VGA 640x480 (8 grijstinten)

*super twisted LCD zw/wit^QQQ
scherm met back light. £ƒ7 ƒ
Commodore
Notebook computer
C286 Notebook *intel 80C286 processor

*
I Mb Ram geheugen *20 Mb harddisk *VGA,

EGA, MDA, CGA compatible *LCD beeldscherm

*alle PC kwaliteiten nu in een ^ *5QÖ

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 8 augustus 1992, zolang de voorraad strekt

Prijs- en drukfouten voorbehouden. ADG D 31-92 je komt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9, 036-5341324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 30 JUL1 1992

ZANDVOORT - In het ten-
nisteam van AS/4711 Zand-
voort speelt Esmir Hoogen-
doorn al vele jaren een belang:
rijke rol. Ondanks de matige
competitiestart wordt ook dit

seizoen weer veel van haar ver-
wacht. De nummer vijf op de
nationale ranglijst zal zeker
wel een belangrijk aantal pun-
ten voor het Zandvoortse team

i
weten bijeen te spelen.

De 23-jarige Esmir Hoogendoorn
begon op elfjarige leeftijd met de

l

tennissport. Het bleek al snel dat zij

ï
oen aardig balletje kon slaan. Eerst

j
een paar jaar bij Groenendaal en

i
Hoofddorp, maar op zestienjarige

] leeftijd kwam zij naar de badplaats,
i omdat het klimaat om een hoger ni-

i veau te bereiken in Zandvoort beter
j is. „In Zandvoort kan je veel hoger
1 spelen en dat is beter voor je tennis-

\ toekomst," stelt Esmir.

In het begin van haar sportcarriè-

{ re was Esmir Hoogendoorn nog niet

\ erg enthousiast over de tennissport.

\
„Ik vond vele sporten erg leuk om te

l doen, maar op een gegeven moment
)
moet je kiezen. Het is toen tennis

; geworden en ik heb daar geen spijt

j
van. Het is erg leuk. Je moet er wel
veel voor trainen. Drie uur per dag
op de baan en daar komt nog condi-
tie- en krachttraining bij.

Prof
In de tennissport gaat erg veel tijd

zitten, zodat er weinig tijd overblijft

voor studie of werk. Als professional
. tennisspeelster trekt Hoogendoorn
J
de wereld door. „Ik heb nog twee

]
jaar CIOS gedaan, maar dat is niet te

] combineren met het tennissen. In
het begin was het wel moeilijk en

ï kostte het je geld. De laatste jaren

j
gaat het beter en houd je er wat van
over."

I

De Zandvoortse speelster klimt,
i door goede resultaten in diverse
toernooien, gestaag op de nationale-

EsmirHoogendoorn klimt op wereldranglijst

'Ik zou best een Olympisch
toernooi mee willen maken' toernooi en diverse halve finales van

vijfentwintigduizend dollar toer-

nooien.
Deze resultaten waren voldoende

om zich te kwalificeren voor de gro-

te toernooien. Na de tenniscompeti-
tie reist Hoogendoorn dan ook af

naar Amerika. Daar speelt zij kwali-
ficatie-wedstrijden voor de US open.

Progressie
De laatste jaren heeft Esmir Hoog-

endoorn een behoorlijke progressie
gemaakt maar haar doelstellingen
liggen echter nog hoger. Een plaats
in de wereld top-honderd is haar vol-

gende doel.

„Eerst stelde ik als doel de top
tweehonderd, maar nu je daar bij zit

is het volgende, de top honderd. De
laatste paar maanden steeg ik hon-
derd plaatsen dus heb ik het gevoel
dat het steeds beter gaat. Overleef je
een paar ronden in toernooien dan
vergaar je punten voor de ranglijst.

Bovendien doe je veel ervaring op
met het spelen van toernooien over
de gehele wereld. Bereik ik de top
honderd dan zou ik best een Olym-
pisch toernooi willen meemaken.
Dat zou echt geweldig zijn."

Competitie

en wereldranglijst. Inmiddels staat

zij nummer vijf in Nederland en be-
hoort zij bij de beste tweehonderd

tennissters van de wereld. Haar
meest aansprekende resultaten zijn

het spelen van de finale van de Ne-

• Ondanks het
verlies denkt Es-
mir Hoogen-
doorn dat de
Zandvoortse
tennissers een
behoorlijke kans
maken op een
plaats in de hal-

ve finale.

Foto Bram Stijnen

derlandse kampioenschappen vorig
jaar. Ook behaalde zij een kwartfina-
le van een honderdduizend dollar

Ondanks de tegenvallende start in

de eredivisie van AS/4711 Zandvoort
gelooft Esmir Hoogendoorn nog
steeds in het halen van de kruisfina-

les. „We moeten het gewoon probe-
ren. Volgens mij moeten we die hal-

ve finale best kunnen halen. We had-
den afgelopen zondag niet op een
overwinning gerekend, maar toch
wel op een punt of twee. In de dub-
bels hebben we zeker kansen gehad,
maar het ging net niet."

Komend weekend kan AS/4711
Zandvoort een belangrijke stap ma-
ken, op weg naar de halve finale.

Zaterdag staat een uitwedstrijd op
het programma, maar zondag wor-
den de Zandvoorters grote kansen
toegedacht in de thuiswedstrijd te-

gen Ucello/Z'67.

! Grondlegger Rinie Cappel stopt met activiteiten

Tennistak bij Casino/ZVM-handbal
uitgegroeid tot groots gebeuren
ZANDVOORT -.De recreatie-

ve tak van tennissport bij Casi-
no/ZVM handbal is de laatste
jaren uitgegroeid tot êen enor-
me organisatie. Aan de wieg
van die organisatie stond Rinie
Cappel. Na vier drukke jaren
geeft Cappel, in verband met
zijn drukke werkzaamheden,
het roer over aan Gerard Se-
ders.

In 1988 bracht Rinie Cappel het
idee op tafel om meer gebruik te
maken van de verharde handbalvel-
den in het binnencircuit-terrein. In
de zomer bleven die banen geheel
ongebruikt en Cappel zag in dat een
gebruik door bijvoorbeeld tennis-

sers een aardige bron van inkom-
sten voor de handbalvereniging kon
zijn. Tijdens de heropening van het
Holland Casino liep Cappel tennis-

liefhebber Jaap Methorst tegen het
lijf. Methorst vond het een uitste-

kend idee en stelde zich beschikbaar
om lessen te gaan geven.

„Het begon als een grapje," legt

Methorst uit. „Maar het is uitgelo-

pen naar een serieuze tak van sport.

Deze formule blijkt erg aan te slaan.
Geen competitie, maar zuiver cur-
sisten, die geheel vrij zijn om in re-

creatieve sfeer te tennissen. Soms
zitten erjpij ons wel talentjes tussen
maar die sturen we door naar de
Tennisclub Zandvoort."

Perfect
Rinie Cappel zorgde van het begin

af aan dat de banen optimaal ge-

bruikt werden, daarbij op uitsteken-
de wijze geassisteerd door vrouw
Riny, die voor een perfecte leden-
administratie zorgde. „We begon-
nen zeer bescheiden met 38 lessers
en twaalf uur baanverhuur," aldus
Rinie Cappel. „De opzet die wij voor
ogen hadden sprak kennelijk erg
aan. Gezelligheid moet prevaleren.
De mond tot mond reclame werkte
en de groei was gigantisch."
Het recreatieve tennisen sloeg

dermate aan, zodat inmiddels 194
tennissers(sters) op de banen van

Casino/ZVM regelmatighun balletje

slaan. De twaalf uur baanverhuur is

inmiddels opgelopen naar 47 uur.
Bovendien organiseert de club vol-

gende week een tennis-jeugdkamp .

Nu alles perfect draait houdt Ri-

nie Cappel het voorgezien. „Ik heb
niet veel tijd door m'n drukke werk-
zaamheden. Ik heb het altijd met
ongelooflijk veel plezier gedaan.
Mede door Jaap Methorst is het
groots geworden. Daarbij is inmid-
dels een hele staf gevormd, want
zonder die staf is het niet te doen. Ik
mag zeker wel noemen de tennis-
moeders, Marieke Acda, Raymond
Lembeck en Edgar Schmidt. Boven-
dien heeft Annie Trouw tijdens de
ziekte van Jaap Methorst de zaak
perfekt opgevangen. Zonder iemand
te kort te doen was het zonder die
medewerking niet mogelijk ge-

weest."
Tot slot zegt Jaap Methorst: „Ri-

nie Cappel is de administratieve
drijfveer geweest. Hij verdient sa-

men met zijn vrouw, voor deze per-
fekte organisatie, de grootste com-
plimenten."

Tennis-sportkamp
bij Casino/ZVM
ZANDVOORT - De afdeling

tennis van Casino-ZVM handbal
organiseert volgende week van 3

tot en met 7 augustus een ten-

nis-sportkamp voor de jeugd
van 9 tot en met 16 jaar.

Dit eerste sportkamp is reeds
volgeboekt zodat 36 kinderen
volgende week hun hart kunnen
ophalen aan vele takken van
sport. Met dit initiatief heeft Ca-
sino-ZVM in de roos geschoten.
Zowel binnen als buiten de vere-

niging werd enthousiast gerea-

geerd op dit sportgebeuren. De
sport-onderdelen worden ge-

houden op het handbalcomplex
en op Duintjesveld, beiden in

het voormalig circuit terrein.

Duivensport
ZANDVOORT - Zowel de oude als

de jonge duiven van Postduiven Ver-
eniging Pleines moesten afgelopen
weekend aan de bak. De ouden
moesten een afstand van ongeveer
385 kilometer afleggen terwijl de
jongen 220 kilometer voor de boeg
hadden.' In Chantilly werden de
oude duiven zaterdagmorgen om
kwart over zeven gelost. De Combi-
natie Koper klokte de eerste duifom
twaalf minuten over twaalf. Dejonge
duiven verlieten de manden in

St.Ghislain om acht uur. Ruim drie

uur later, om precies te zijn om tien

over elf klokte R.Sinnige de eerste

duif.
Uitslag oude duiven: Combinatie Koper 1, 2,

8, 10, 15. H.Heiligers 3, 4. R.Sinnige 5, 9.

E.Paap 6. J.Heeremans 7. Combinatie P. en
M.Bol 11. R.Driehuzien 13, 14.

Uitslag jonge duiven: R.Sinnige 1, 4, 5.

J.Harteveld 2. P.Bol 3, 10, 11. Combinatie
Van der Wal/Romkes 6, 13, 14, 15. J.Heere-
mans 7, 8. Combinatie Koper 9, 12.

9 Na vier jaar houdt Rinie Cappel het voor gezien bij Casino/ZVM. In verband met zijn drukke werkzaamheden
heeft hij geen tijd meer voor de tennistak van de vereniging.

Foto Bram Stijnen.

Boze Zandvoorter belandt in cel

ZANDVOORT - Een 41-jarige

Zandvoorter was het vorige week
vrijdag niet eens over een bekeuring,
die hij vanwege zijn geparkeerd
staande auto had opgelopen. De wa-
gen stond met vier wielen op het
trottoir aan de Passage geparkeerd.

Terwijl de agent de bon uitschreef
begon de Zandvoorter een scheld-
partij. De beledigde agenten pikten
dit niet en sloegen.de zich hevig ver-

zettende dorpsgenoot in de boeien.
Hij werd in de cel gezet.

Rijverbod

Buitenschaken blijkt

opnieuw erg succesvol
ZANDVOORT - Ook de twee-

de editie van het, door de
Chess Society Zandvoort geor-
ganiseerde open lucht-schaak-
toernooi, is afgelopen vrijdag
een groot succes geworden. De
Zandvoortse schaakvereniging
kreeg zo mogelijk nog meer
respons dan de vorige keer.
Mede dank zij het feit dat de va-

kantiedrukte op dit moment zijn

hoogtepunt kent, was het afgelopen
vrijdagavond een drukte van jewel-

ste op het Raadhuisplein, waar de
Chess Society Zandvoort voor de
tweede maal achtereen het schaken
in de open lucht organiseerde. Tus-
sen kwart over zeven en kwart over
tien 's avonds bezetten zeven leden
van de vereniging afwisselend de vijf

borden om het daar tegen 75 scha-
kers, uit binnen- en buitenland, op te

nemen.
De meest opvallende verschijning

op het Raadhuisplein was ongetwij-
feld de Duitser Walter Gerhards. De
Oosterbuur, die zich in het seizoen
1987-1988 kampioen van Zandvoort
mocht noemen, onderhoudt nog
steeds zeer vriendschappelijke ban-
den met Chess en overweegt ernstig

volgend seizoen enkele wedstrijden

voor de Zandvoorters uit te komen.
Onder de 75 passanten zaten enke-

le sterke spelers. Zo kende voorzit-

ter Hans Drost enkele benauwde
momenten en moest zelfs topper
Olaf Cliteur eenmaal alles uit de
kast halen om een sterke speler uit

Hannover terug te wijzen. Karakte-
ristiek voor het open lucht schaken
blijft echter de vrijblijvende en ont-

spannen wijze waarop het hele ge-

beuren plaatsvindt. Nauwlettend
gade geslagen door veel publiek dat
vaak weinig of niets van de edele
sport afweet.
Secretaris Hans van Brakel voelt

zichzelf als een vis in het water in

deze unieke sfeer en meldt dat het
evenement volgend seizoen zeker
verder uitgebouwd zal worden. Uit

deze uitspraak kan dus de conclusie
worden getrokken dat het schaken
in de open lucht weer definitief te-

rug is op de evenementen-kalender
van de badplaats.

Dit seizoen staat het schaken in de
open lucht nog eenmaal op het pro-

gramma en wel op maandagavond
17 augustus, aanvang ongeveer half

acht, plaats van handeling het Raad-
huisplein. Informatie over dit evene-
ment bij Hans Drost, telefoon 18430.

ZANDVOORT - Een 33-jarige Am-
sterdammer bleek zaterdagnacht te
diep in het glaasje te hebben geke-
ken. Hij reed zigzaggend door de
Kerkstraat. Zijn rijbewijs werd inge-
nomen. Nasst een proces-verbaal
kreeg hij een rijverbod van negen
uur opgelegd.

Lammers terug in Formule 1

• Jan Lam-
mers achter
een races-
tuur. Na elf

jaar keert hij

weer terug
in een For-

mule 1 -boli-

de.

ZANDVOORT - De Zandvoortse coureur Jan Lammers keer na elf

jaar weer terug in de Formule 1. Dit seizoen neemt hij de plaats in van
de Oostenrijker Karl Wendlinger in het March-team. Waarschijnlijk
zal hij het volgende seizoen alle wedstrijden voor dit team rijden. In het

najaar neemt Lammers deel aan de WK-races in Japan en Australië.

Zondag geeft de coureur acte de presence bij het racefestijn op het

circuit.

Tennissers graan

ZANDVOORT - Het AS/47 1 1 Zandvoort tennisteam is in de
eerste competitie wedstrijd hard onderuit gegaan. Het Zand-
voortse team waarin Michiel Schapers en Monique Kiene
ontbraken werd door het sterke Popeye Goldstar met 6-0

verslagen.

Schapers en Kiene verbleven
vanwege toernooiverplichtingen
elders, maar ze zullen komend
weekend van de partij zijn. Inval-

ster Karin Moos was niet opge-
wassen tegen de Nederlandse
kampioene Heleen van der Berg
en verloor met 6-1 en 6-4. Esmir
Hoogendoorn gaf vooral in de eer-

ste set goed partij en had kansen
op setwinst. De Spaanse Noelia
Perez pakte de eerste set toch met
7-5, waarna het verzet van Esmir
Hoogendoorn gebroken was. In de
tweede set was het snel gedaan
met Hoogendoorn, 6-1.

Fernon Fibier bood tegen Glenn
Schaap goed partij, maar zag zijn

wedstrijd toch verloren gaan met

6-4 en 7-5. Vincent van Gelderen
daarentegen had weinig te vertel-

len tegen Menno Oosting, 6-0, 6-2.

In de dubbels waren de partijen

geheel aan elkaar gewaagd. Met
wat meer geluk hadden de dub-
bels voor Zandvoortse punten ge-

zord. Karin Moos en Esmir Hoog-
endoorn verloren hun partij met
tweemaal 7-5, terwijl Fibier en
Van Gelderen met tweemaal 6-4

verloren.

Zondag wil AS/4711 zich revan-

cheren als Ucello op bezoek komt.
Zondagmorgen begint de strijd

om tien uur, op het tennispark De
Glee aan de Kennemerweg.

(ADVERTENTIE)
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EEN FILM VAN
PAUL VERHOEVEN

GEORGEDZUNDZA
JEANNETRIPPLEHORN

LEILANI SARELLE
fotografie JAN DE BONT

muziek JERRY G0LDSMITH
productie MARIO KASSAR/

ALAN MARSHALLs
PANAVISON*

Uitgevers 0\

Saundlrac* INDISC

CONCORDE FILM

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

Basic imiimi
KAARTEN: ƒ12,50

Vanaf 16 jaar

NEDERLANDS
GESPROKEN
EN GEZONGEN!

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

SNEEUWWITJE
ee iSe 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9-

volwassenen ƒ 12,50

ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,

voor maar ƒ 12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

CIRCUS ZA
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOOR1
02507/18686

Geslaagd voetbaljeugdkamp
ZANDVOORT - Het door de

KNVB in Zeist georganiseerde voet-
baljeugdkamp is voor de jeugd van
Zandvoortmeeuwen een enerveren-
de week geworden.

Maar liefst 160 deelnemers, van
negen verschillende voetbalvereni-
gingen, waren naar de Zeister bos-
sen gekomen om aan dit jaarlijkse
evenement deel te nemen. Elke dag
was het vroeg uit de veren. Het over-
laden programma gebood de jonge

voetballers om zeven op te staan ter-

wijl de dag tegen middernacht ten
einde liep. Dan duurde het nog wei
enige tijci eer de jeugd in slaap viel.

Tijdens de week werden veel proe-
ven afgenomen, zoals bal hooghou-
den, dribbelen etc. Ook toernooien
zoals zaalvoetbal en voetvolley ston-
den op het programma. In de vrije

uurtjes werd een bezoek gebracht
aan de piramide van Austerlitz en
het luchtvaartmuseum in Soester-
berg

• De deelnemers aan het Zeister voetbalkamp. De voetballertjes legden
verschillende vaardigheidsproeven af.
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Veel aandacht

voor Duyvetter
ZANDVOORT - Ruim 750 be-
zoekers trok het Cultureel
Centrum Zandvoort vrijdag,

zaterdag en zondag, die af-

kwamen op de feestviering
rond het vijftienjarig jubile-

um en de nieuwe tentoonstel-
ling met gouaches van Jan
Duyvetter. De tentoonstel-
ling werd vrijdagavond ge-

opend door de directeur van
het Nederlands Openlucht
Museum, waar Duyvetter
een aantal jaren heeft ge-

werkt.

De gasten werden het weekend
ontvangen door medewerkers van
De Wurf in Zandvoorts kostuum,
die hen zeebanket, 'knoisies' en
een kopje thee aanboden. Dat laat-

ste kon genuttigd worden in de
oudheidkamer van het centrum,
een unieke gelegenheid omdat
deze ruimte normaliter alleen
vanuit de deuropening bekeken
kan worden. De medewerkers van
De Wurf stonden daarbij klaar om
een en ander over de Zandvoortse
geschiedenis te vertellen.

Film
Een deel van die historie was (en
is) ook te zien op een oude strand-
film in de videokamer, opgeno-
men in dejaren twintig. Voor geïn-

teresseerden is deze nog steeds te

zien. De film blijft draaien zolang
de huidige expositie voortduurt,
tot en met 13 september dus. Een
klein deel van de tentoonstelling
is te zien in het kantoor van de
Verenigde Spaarbank aan de Gro-
te Krocht 38.

Op de tentoonstelling is een uit-

gebreide collectie te zien van wer-
ken van Jan Duyvetter, die kleder-
drachtpoppen heeft gemaakt en
tientallen oude kostuums heel
precies heeft geschilderd, zijn

gouaches: op grijs karton met pla-

kaatverf geschilderde kleder-
drachtfiguren. Tot zijn dood in

1985 werkte hij aan zijn miniatu-
ren, gouaches en schilderijen.

Onder zijn werk is ook de zon-
dagsdracht uit het Zandvoort van
vroeger tijden te vinden. Directeur
Emmy van Vrijberghe de Coningh
was ter gelegenheid van de ope-
ning zelf ook in een Zandvoorts
kostuum gestoken.

TE kust
keur &

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

• Bruidspaar met familieleden in Marker klederdracht, een goache van
Jan Duyvetter.

Jan Duyvetter is in 1915 op Java
geboren. Door zelfstudie werd hij

één van de grootste kenners op het
gebied van klederdrachten gewor-
den.
In 1947 trad hij in dienst van het

Nederlands openluchtmuseum in

Arnhem, waar hij in 1958 hoofd van

de afdeling Klederdrachten werd.
Naast het maken van tentoonstel-
lingen met poppen en kostuums
op ware grootte, maakte hij voor
zichzelf miniaturen: de zelfge-

maakte poppen met door hem ver-

vaardigde mode- en klederdracht-
kostuums.

-We gaan naar Zandvoort...'
ZANDVOORT - Sinds jaar en

dag weet de Zandvoortse fol-

klorevereniging 'De Wurf toe-

risten en lokale bevolking te
boeien met onvervalst volks-
vermaak. Vrijdagavond traden
de leden van De Wurf voor de
tweede maal deze zomer op in
'Gebouw De krocht'. Veel pu-
bliek was er niet, maar voor
degenen die er wel waren werd
het een onvergetelijke avond.

door Bram Stijnen

„We gaan naar Zandvoort al aan
de zee..." Dansend en zingend pre-

senteert de groep zich aan het 'hoog-
geëerd publiek'. Het zijn er niet veel

deze avond. Slechts dertig belang-
stellenden, waaronder een handje-
vol Duitsers, hebben een kaartje ge-

kocht. Voor De Wurf is dat geen be-
letsel de dansvloer met enthousias-
me te betreden. Tijdens de twee uur
durende voorstelling, met onder an-
dere een visloopster in originele kle-

derdracht, vissersvrouwen al of niet

voorzien van schoermantel of oorij-

zer, een badman en een garnalenvis-
ser anno 1900, wordt alles uit de kast
gehaald om het publiek te verma-
ken.

Schraalhans
Spreekstalmeester Bob Gansner

heeft vanavond besloten de conver-
satie in het 'Hollands' te voeren. Het
kostelijke commentaar van de spea-
ker is doorspekt met tal van boeien-
de historische gegevens. Het pu-
bliek luistert ademloos. Door zijn

anecdotes waant men zich even te-

rug in de tijd van voor 1900. De tijd

dat 'Schraalhans' keukenmeester
was in menig Zandvoorts huisgezin.
Maar waarin ook de mannelijke be-

volking met botters de zee opvoer en
hun vrouwen en dochters bijna da-

gelijks te voet de regio introkken om
het gevangen zeebanket in Bloemen-
daal, Heemstede en Haarlem aan de
man te brengen.

Als Gansner de tijd gekomen acht
voor een gezamelrjke rondendans,
worden de leden gesommeerd om
enkele 'vrijwilligers' naar de dans-
vloer te loodsen. Tegenstribbelen
heeft geen zin, tot leedvermaak van
de rest van het publiek worden be-
zoekers min of meer de vloer op

een heel goed festival'
ZANDVOORT - Jazz-klan-

ken zullen komende dagen
weer bezit nemen van Zand-
voort. Mede-organisator Gert
Toonen verwacht ook dit jaar
zeker zo'n 150.000 bezoekers
op het Jazz Behind The Beach
festival, dat vanavond in
Nieuw Unicum van start gaat
en tot en met zondagavond
voortduurt. Behalve op Nieuw
Unicum zijn er vrijdag, zater-
dag en zondag talloze optre-
dens in het dorp en op de ter-

rassen van drie strandpavil-
joens.

door Joan Kurpershoek

Ook dit jaar hebben tientallen
bands belangstelling getoond voor
het Zandvoortse jazzspektakel. Niet
écht verwonderlijk. Omdat Jazz Be-
hind The Beach gerekend kan wor-
den tot de toptien van de openlucht
jazz-festivals, is de animo om hier te
spelen erg groot. „Elk jaar moeten
we weer een groot aantal bands te-

leurstellen," zegt Toonen. De organi-
satoren hebben bij de deelnemende
horeca-bedrijven aangedrongen op

Jazz-festival

opent in

Nieuw Unicum
ZANDVOORT - De zes-

tiende editie van het mu-
ziekfestival 'Jazz Behind
the Beach' kent een specia-
le openingsavond. Vana-
vond gaat het festival na-
melijk officieel van start
met een optreden van Milly
Scott en het Trio Dolf de
Vries op de Brinck in
Nieuw Unicum.

Voor vele jazz-liefhebbende be-
woners van Nieuw Unicum is

een bezoek aan één van de podia
in het centrum van Zandvoort
vanwege de mensenmassa vaak
een ondoenlijke zaak.
Daarom zal op de Brinck, het

grote overdekte plein in Nieuw
Unicum, een groot deel van de
ruimte gereserveerd worden
voor bewoners van Nieuw Uni-
cum, maar niet-bewoners zijn

ook welkom.
Milly Scott alom bekend van

haar optredens tijdens de kerk-
dienst, die traditiegetrouw op
de laatste dag van het festival

wordt gehouden, zal zich van
een hele andere kant laten zien.
De toegang tot de Brinck is gra-
tis, maar vol is vol. Het concert
begint om half negen.

zoveel mogelijk variatie, ten opzich-
te van vorige jaren. Daar lijkt men
uitstekend in geslaagd, getuige de
lijst met artiesten en optredens. „Ik
denk dat er zo'n twintig procent van
vorige jaren terugkomt," aldus
Toonen. „De rest is nieuw of treedt
op in een andere bezetting." Veel
horeca-ondernemers hebben de
groep ook aangepast aan de 'sfeer'

van hun etablissement, alleen daar-
door ontstaat al veel variatie.

Eén deelnemer blijft zolang moge-
lijk terugkomen, weliswaar geen
echte 'artiest', maar wel iemand die
velen weet te boeien: dominee L.J.

Boeyinga. Hij zal ook deze keer de
kerkdienst op het Gasthuisplein ver-
zorgen, samen met Milly Scott en
Rob van Dijk, aanvang 12.00 uur.

Affiches
Uitgebreide informatie over de groe-

pen en de optredens is inmiddels al

huis aan huis verspreid via een eigen
krant (een unicum voor een evene-
ment met een dergelijk budget) met
een oplage van 60.000 stuks. Boven-
dien hangen er tot in de wijde omge-
ving van Zandvoort talrijke affiches
met het programma. Toonen verwacht
dan ook weer een enorme toeloop van
jazzliefhebbers. „En die kunnen dit

jaar voor het eerst met de nachtbus
naar huis," benadrukt hij, tevens wij-

zend op de mogelijkheden om de auto
op een bewaakt parkeerterrein achter
te laten. „Dus mensen kunnen gerust
wat drinken en hoeven niet met een
slok op achter het stuur te kruipen.
Maar, en dat vind ik heel belangrijk,
het is en blijft ook een feest voor de
Zandvoorters. Daardoor zie je ook
nooit rottigheid tijdens het jazzfesti-

val. Als opa en oma of de buren rondlo-
pen, heb je een grote mate van sociale
controle."

Aan het noemen van hoogtepunten
tijdens het festival waagt hij zich niet.

„Daarmee zou je andere groepen te-

kort doen. Ik kan wel zeggen dat de
kwaliteit nog steeds met flinke stap-

pen vooruitgaat." Bekend is echter wel
dat hij een grote fan is van 'percussie-
koning' Nippy Noya, die al jarenlang
op dit jazzfestival optreedt. Ook dit

keer, zaterdagavond is hij te zien en te

horen op het Gasthuisplein, samen
met zijn groep The International Dan-
ce Orchestra.
Toonen wel één uitzondering ma-

ken. „Ik ben erg blij dat we de jonge
Russische saxofonist Dmitry Shapko
hebben contracteren. Hij heeft ook op
het North Sea jazzfestival gestaan en
kreeg daar een speciale aankondiging.
Normaliter kunnen we ons geen gas-

ten uit het buitenland permitteren. Ik
heb wel eens Fats Domino aan de tele-

foon gehad, en die vond het een te gek
idee om hier op te treden. Maar dan
moetje zo'n man laten overkomen, en
daar hebben we geen geld voor. Anders
zou ik ook Dave Brubeck wel willen

hebben, dat is nog een jongensdroom
van me. Met Shapko kon dat wel, om-
dat hij momenteel in Nederland
woont."
Behalve op strand zijn er ook dit jaar

zijn er op zondag geen optredens meer

• Nippy Noya is ook dit weekend te zien en te horen op het Jazz Behind The
Beach Festival.

in de buitenlucht. Die zijn enkele jaren
geleden noodgedwongen afgeschaft,

aldus Toonen. „Van de gemeente
moest een buitendag ingeleverd wor-
den. Wat dat betreft hebben we méér
moeten inleveren, waaronder het podi-

um in de Schoolstraat. Om argumen-
ten waar ik het absoluut niet mee eens
ben. Daarnaast krijgen we geen subsi-

die meer, maar moeten we in tegendeel
geld betalen aan de gemeente. En dat
terwijl het zo'n promotie voor Zand-
voort is."

Werken
De festival-organisatie bestaat dit

jaar behalve uit Toonen ook uit Wim
Peeters, Ed de Zwager, Hans Bossink,
Michel Konings, Jan Filmer en Jolan-
de Boekestein. De organisatoren hou-
den zich - naast alle andere voorberei-
dingen - voor zover mogelijk ook zelf

bezig met het afzetten van straten en
pleinen om de kosten zoveel mogelijk
te drukken. De kosten voor deze stich-

ting worden geschat op zo'n 70.000 gul-

den ('Het loopt elk jaar op'), maar
Toonen vermoedt dat er - met de uitga-

ven van de horeca - in totaal wel zo'n
drie ton omgaat. De stichting is er inge-
slaagd vier belangrijke sponsors aan te

trekken: Campina/Jive, Perrier, Oran-
jeboom en Southern Comfort. Dat gaf
de mogelijkheid om er iets moois van
te maken, aldus Toonen: „Ik verwacht
een heel goed festival."

• Boeiende historische gegevens
kwamen naar voren tijdens de voor-
stelling, onder andere over de oude
visloopsters.

getrokken. Met een flitsende polka
en wervelende dansen als 'Gort met
stroop', 'Boerenplof', 'Moeder Wies'
en de 'Vijfparendans', muzikaal be-
geleid door de onvermoeibare accor-
dionist Engel Lever, worden de
slachtoffers in de groep opgenomen.
Onder luid handgeklap proberen zij,

gadegeslagen door familie en vrien-
den, er het beste van te maken. Een
komisch gezicht: zoals een Hollan-
der de flamengo danst in Benidorm,
zo verkrampt heupwiegen de 'volks-

dansers' op de dansvloer van De
Krocht.

'Hummend'
Het repertoir uit de muziekbundel

'Kun je nog zingen zing dan mee'
wordt spontaan doch niet geheel
vlekkeloos over het voetlicht ge-

bracht.
Voor het publiek maakt dat wei-

nig uit. 'De Zilvervloot', 'Waar de
blanken top der duinen' en andere
balade's' over zee en strand worden
worden vanwege een gebrek aan
tekstvastheid 'hummend' meege-
zongen. De bezoekers tonen zich na
afloop dik tevreden over de Wurf-
-show. Daarvan getuigt het welge-
meend applaus.

Rekreade
ZANDVOORT - De Rekrea-

de in Zandvoort gaat op 2 au-
gustus haar derde week in. Zo-
wel in Noord als in het cen-
trum van de badplaats-vinden
verschillende activiteiten
plaats. In het centrum vinden
die activiteiten plaats op het
Jan Snijerplein en in Noord in
't Stekkie.

De evenementen vinden plaats
van 2 tot en met 7 augustus. Op de
eerste dag is er om kwart over zeven
(centrum) en om half zeven (Noord)
volksdansen en poppenkast. Het
ochtendprogramma begint elke dag
om tien uur, het middagprogramma
om drie uur. Er worden spelletjes

gedaan, geknutseld, buiten gespeeld
en speurtochten gehouden. Op 4 au-
gustus is er om half acht een vossen-
jacht, die op het Jan Snijerplein be-
gint.

Op 6 augustus is er wederom
volksdansen en poppenkast, half ze-

ven in Noord en om kwart over ze-

ven in het centrum. De week wordt
afgesloten op 7 augustus met een
vier-uursprogramma, dat om tien
uur begint en tot twee uur duurt.

Orgelconcert
ZANDVOORT - Ook dit jaar wordt

er in Zandvoort een drietal concer-
ten gehouden op het Knipscheer-or-
gel in de Nederlands Hervormde
Kerk. Het eerste concert wordt dins-
dag 4 augustus gegeven door Ever-
hard Zwart. Aanvang acht uur. Het
programma bevat werken van Bach,
Handel, Wallond en Widor. Entree
zes gulden. Op 11 augustus neemt
Willem Hendrik Zwart na een aantal
jaren afwezigheid plaats achter de
toetsen.

I ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie heeft dit weekend een zestal
wildkampeerders op de bon geslin-
gerd.

Met oog en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

„Wat doen we, laten we het inpak-
ken of eten we d'r hier op." Lachend
knikt Willem in de richting van de
koket paraderende topless-dame.
„Vijfentwintig," schat hij met ken-
nersblik. De bankjes aan de Rotonde
zijn tot op de laatste plaats bezet. De
meeste 65-plussers zitten met geslo-

ten ogen en laten zich koesteren
door de zomerzon. In de verte klin-

ken kinderstemmen en de bel van de
haringkar, op het pleintje zelf is het
stil.

Iedere middag, zo rond een uur of

twee, zitten ze daar. Jaap en Willem.
Voor het hoeveelste jaar al. Jaap
opent langzaam zijn ogen. De op-

merking van zijn vriend dringt blijk-

baar niet helemaal tot hem door. De
loodrechte zon zet de groeven in zijn

gezicht zwaar aan. Op zijn gebruin-

de kruin parelen zweetdruppels. Hij

kijkt in de richting die zijn vriend
hem aanwijst. Hij schokschoudert.
Het grapje van Willem kan hij niet

waarderen. Nu het zomer is, hebben
zij hun plek aan het Raadhuisplein
verruild voor het strand. Boven de
politiepost laten zij het leven van het
seizoen aan zich voorbij trekken.
Willem, de optimist. Immer om

een praatje verlegen en altijd bereid
voor een grap en een grol. Jaap, zijn

tegenpool, beziet het leven van de
sombere kant. Beiden dik in de ze-

ventig en allebei geboren en getogen
in deze badplaats.

Verstoord
De nagenoeg ontklede dame heeft

inmiddels plaatsgenomen op de tre-

den rond het beeld. Haar stenen
soortgenoot kijkt met nietszeggende
blik over de einder. Ook zij blijkt

niets om het lijf te hebben. Jaap en
willem hebben het kunstwerk nog
neer zien zetten. „Vijfentwintig,"

herhaalt Willem en weer schok-
schoudert Jaap. Een bolderwagen
komt piepend tot stilstand. Het stel

erachter lijkt te twijfelen. De bank
waarop de Zandvoorters hebben
plaatsgenomen vertoont nog een
lege plek. „Is ie bezet," vraagt het
mannelijk gedeelte van wat blijk-

baar een echtpaar is. Hij wijst op het
witte vlak. Jaap neemt zijn bril af en
begint bedachtzaam zijn glazen te

poetsen. „Nee," zegt Willem, „daar
zit de burgemeester." Zijn lach
schalt over het plein. De oudjes om
hem heen kijken verstoord.

„Hij moet een schone luier," zegt

de vrouwelijke kant van het tweetal.

„Hier?" vraagt Jaap verschrikt. „Hij

heeft gepoept," verduidelijkt de
man. Willem knikt. Hij schuift naar
het puntje van de bank. Op die ma-
nier wordt voorkomen dat het wurm
bij hem in de buurt van zijn luier

wordt ontdaan. Terwijl het kind
wordt verschoond, kijkt Jaap de an-

dere kant op. De lichte bries drijft de
lucht zijn kant op. Jaap kokhalst.
Als het ritueel is voltooid, vertrekt

de bolderwagen piepend richting

boulevard. De volle luier blijft ach-

ter.

Hoefgetrappel
„Toeristen," zegt Jaap. In zijn

stem klinkt wanhoop. Willem zakt
onderuit. Zijn ogen zijn gesloten.

„Ons dorp gaat naar de knoppen."
Met twee nagels laat Jaap het kle-

dingstuk onder de bank verdwijnen.

Vijf brommers komen het plein op-

scheuren. Ze draaien rondjes rond
het beeld. Voor de tweede maal die

middag kijken de oudjes verstoord.

„Politie zie je niet," zegt Jaap. „'t

Zijn kinderen." Willem houdt zijn

ogen dicht.

Vanuit de verte klinkt hoefgetrap-

pel. Schielijk kiezen de koters het
hazepad. De twee ruiters in blauw
uniform installeren zich naast de

bank van de Zandvoorters. Willem
port zijn elleboog in de zij van zijn

maal. „Wedden dat ze gaan schij-

ten," zegt hij.

Als op commando gaat een staart

omhoog en kletsend valt de hoop op
het plaveisel, andermaal klinkt de
schallende lach van Willem. „Bent u
er vandaag weer ingetrapt, vies hè?,

Hondepoep, doe er wat aan." Wil-

lems stem klinkt gierend van het

lachen. De agenten kijken star voor
zich uit. Blijkbaar ontgaat hen de
reden van Willoms lol. Nadat zij pre-

ventief de rust op dit boulevardge-
deelte hebben gehandhaafd, vervol-

gen zij met kletterende hoefslag hun
weg. Tijd voor de koffie. De paarde-
drollen liggen broederlijk naast de.,

luier.

Wapens
„Ons dorp gaat naar de knoppen."

Jaaps vocabulaire blijft tot nu toe

beperkt. In het vervolg van zijn dia-

loog klinkt meer treurnis dan de we-
reld kan herbergen. „Hotel Centraal,

de ABN en Manfred moeten binnen-
kort verdwijnen," zegt hij zuchtend,
„'t Is de politiek," merkt Willem op.

Nu is het de beurt aan Jaap om te-:

knikken. „Voor Manfred vind ik dat
nog het ergste, die staat al meer dan'

17 jaar op het Raadhuisplein." „Wa-;-

terdrinker gaat ook dicht," zegt Wil-.'

lem, „in september is de laatste vei-

ling." Jaap veert overeind. Ongelo-
vig kijkt hij naar zijn vriend. „Simon
weg?." Willem knikt. „Ze stoppen er

mee. Met die veilingen valt tegen-

woordig geen snee droog brood
meer te verdienen. Trouwens, Si-

mon is al in de zestig."

Peinzend kijken beiden voor zich .

uit. „Messen verkopen ze daar en
kruisbogen, zulke." Jaaps handen
tonen een afstand van wel een halve
meter. Willem kijkt verwonderd.
„Ik liep vorige week door de Kerk-
straat. In de winkel naast de 'Gaper'

zag ik ze liggen. Ze vertelden dat het

een Amerikaanse dumpzaak is.

Amehoela. Wapens, zijn het, wa-
pens... Je kunt er het halve dorp mee
om zeep brengen." „We worden nog
eens een echte badplaats."

Hoerenkast
„Wist je dat we hier in Zandvoort

ook een hoerenkast hebben." Blijk-

baar weet Willem dat nog niet.

„Waar dan?" vraagt hij. Jaap schuift

een stukje op. Met zijn mond aan het

oor van zijn kompaan fluistert hij:

„In de Bakkerstraat, tegenover het
'Waterloopleintje' van Marcel Mijm-

er." „Da's mooi," meent Willem.
„Hash-tenten hadden we al. Nu is

het spul compleet. Leve Zandvoort."
Willem kijkt naar de stenen dame.

Onbeweeglijk staart zij nog steeds

over de einder, „'t Is de enige ge-

schikte politicus, ik stem dan ook
altijd op de partij van de arbeid." Hij

wijst naar boven. „Ze hebben al een
standbeeld voor haar opgericht." -

Jaap volgt niet begrijpend de prie-

mende vinger. Willem grijnst. „Jean-

nette van Westerloo, 'n kanjer." Ge-
zamelijk rollen zij nu over de sierbe-

.

strating. Een meeuw fladdert krij-

send over het strand. Het is alsof hij

lacht.

Haring
Vanachter de paardedrollen wijst

Willem naar de viskar op het plein.

„Jaap moet je een haring?," roept
hij. Jaap is op dat moment bezig de
inhoud van de luier uit zijn gezicht

te vegen. „Nee," zegt hij, „vandaag
liever niet."

Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

Bram Stijnen

Geluidoverlast
ZANDVOORT - Door de Zand-

voortse milieucontroleur werd za-

terdagnacht in het dorpscentrum
een geluidmeting verricht. Drie ho-
recabedrijven zorgden voor overlast.

Hun muziekinstallaties produceer-
den meer decibellen dan was toege-

staan. Zij kregen een waarschuwing
en moesten hun ramen en deuren
dichtdoen.

'Draaginsigne voor Gewonden9

• ZANDVOORT - De heer H. Dear, die nog eigenaar is

geweest van hotel Hoogland, werd eerder deze maand blij

verrast door een onderscheiding.
In aanwezigheid van kinderen en kleinkinderen kreeg hij

van burgemeester Van der Heijden het 'Draaginsigne voor

Gewonden' opgespeld. Daar raakte op 21 maart 1946 als

19-jarige jongeman tijdens de strijd gewond.
In die tijd was hij ingedeeld bij het korps Mariniers. De heer
Dear toonde zich erg blij met de onderscheiding.

(ADVERTENTIE)

fpuien/vouwwanden

f\|lugtVAN DER,

Cornwallstraat 6
1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624
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Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a met Aramis-Davidoff.

Tel 02507-16123

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel 020-6125558

Oproepen - Mededelingen

• Alis Bos 65 jaar, 30/7 felici-

teer haar maar.

• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres'' Dat hebben wij voor u 1

Inl tel 02907-5235.

* Hoera, ik heb mijn oma al

16 maanden en ik ben nog
steeds blij met haar Oma jij

bent meer dan goud waard
'Opa' ik hou van je, Priscilla

• Hoera' Jo Dacier is in de
basis, succes' Jan, Mak, Jo
Bux, Jan van Osenbruggen,
Will van Woerkum, Paulo l'AI-

lo Dick Salm en Ad Raven.

• Opa hartelijk gefeliciteerd

met uw 80e verjaardag. Evert,

Anthea, Angelique, Vincent.

• P.S. ook deel 2 van jaar-

gang 4 van de Klink heb ik

nog niet. H. Opheikens
02507-18116.

• Tmy, Henny, Lavine, Hellen

en Helma gefeliciteerd met
het voltooien van de vier-

daagse in Nijmegen

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Volleybal in Zandvoort? Bij

Sporting O S.S natuurlijk!

Tel 18097/16534

• Hoi Pap'

Vandaag 80 jaar, wat een mijl-

paal Hartelijk gefeliciteerd,

Dmi en Evert

* M.i.v 28-7-1992 verhuisd

Groetjes aan iedereen Louw,
Ria, Rolf en Ilse Weger.
Speenkruidstr. 50, 5953 MA
Reuver

• Nog steeds op zoek naar
oude klinken jaarg. 1 deel 1

t/m 4, idem jaarg 2 deel 2 t/m

4, jaarg 3 deel 1 t/m 4. Harry

Opheikens, 02507-18116.

• Oma Alie nog een paar
nachtjes slapen, dan krijg je

AOW. Gefeliciteerd, Debbie,
Bart en Puf.

Verloren en
gevonden

Heeft uw zoon mijn brom-
mer? Hij heeft hem 14 juli uit

de stalling van de Kerkman-
flat ontvreemd Ik ben slecht

ter been, zeer gedupeerd.
Het is een zwarte Tomos. G.
Slmgerling Lijsterstr. 2/2 tel.

02507-16457

Weggelopen of

gevonden dieren

• Sinds 21/7 vermist v.d. Ho-

geweg, lapjespoes, 19 j ,
Kat-

ja, veel wit in de huid, demen-
teert, waar verstopt zij zich.

Inl 02507-19975 Beloning'

Schoonmaak-
personeel
gevraagd

Schoonmaakbedrijf
"CLEAN" vraagt voor de och-

tenduren di. en vrij., jongen of

60+ om het huisvuil bij div.

fl geb. buiten te zetten. Voor

info, tel. 075-161851.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr. hulp in de huishouding

bij echtp. zonder kinderen

2x3 uur p.w., tel. 14388.

Divers personeel
gevraagd

ƒ 3000-/ 600.000 p.j. (BIJ)

VERDIENEN is mog. Leden-

werv. discountclub. ƒ95 in-

vest. Inf. briefk. nr: E.X., R.

Kruisln 1228, 1 1 11 XB Diemen

• Rubrieksadvertentie op-
geven? Zie voor adres en/of

telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

Computerapparatuur
en software

T.k. Game-boy + 4 spelletjes.

Pr. notk. Tel. 02507-13377.

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Dieren en
dieren-

benodigdheden

• Gratis af te halen pracht,

grijze Cyperse poes. Tel.:

02507-13874.

* T.k prachtige

Tel. 02507-17385.
guppies

Woninginrichting

Bed 2 pers. witte spijlen, verg

knoppen + matras z.g.a.n,

nw. ƒ1.600 nu ƒ625, 14840.

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Te hr. aangeb kam. +
keukenblok, ƒ475 p. mnd.
02507-13197.

• Te koop 2 beuken kamer-
ligstoelen met kussens. Iets

voor de kamerbewoner'' ƒ 25.

Tel.: 02507-14862.

• Te koop eiken bankstel, pr.

ƒ300. Tel.: 02507-16403.

Te koop massief eiken eetta-

fel (kloostermodel), ƒ 375. Tel.

02507-19659.

T.k. eiken open boekenkast
en eiken kastje. Tel.: 12255.

• T k. gevr.: 2 electr.

kookplaten, 2 pitters.

Tel. 02507-13197.

T.k. golf set + kar z.g.a.n.,

nw. ƒ 1.075, nu ƒ425.
Tel. 02507-14840.

T.k. lamel-parket v. Eurkl.

Kambala, +36 m2
,
ƒ650.

Tel. 02507-14840.

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Och/c makelaars o.g. L|J

Tel. 02507-12614 NVM
iMKEuwn

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/\ liegen • maximaal 5

regels © alleen voor particulier gebruik

o het aangebodene mag niet bo\en ƒ300
uitkomen

Gebruik bij het invullen \an uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt. komma of' cijfer één

\,ik|e. Laat na ieder woord, punt of komma een

\ dk je wij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw ad\ertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(gito)betaalcheque bijsluiten of u oimangt van
ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk \oor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

B Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22
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Aulorubnek SHOWROOM verschi|nl elke week in alle

edities van Weekmedia t.w. : Amsterdams Stadsblad,
Builenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad on
bo»endien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagblodl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave

Von Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó658Ó86. Fax 020-6Ó56321.
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Hel Parool, Wibautstraat 13I
Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|ke) die

vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en m Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ11 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zi|n excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
BMW

ASMOCO
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6- en 7 serie

bj. '83 t/m '92

Inruil/leasing/fmancienng

020-6943093

Fiat

Thuisblijvers-voordeel
Uno 45 base, bj '86

, rood van ƒ 7.950 voor ƒ 6.950
Uno 70 SL, 5 drs. bj. '87, zilvermet..van ƒ 10.750 voor ƒ 9.750
Ritmo 70 CL, 3 drs , bj. '87, blauw .van ƒ 6.950 voor ƒ 5 950
Ritmo 70 S, 5 drs. Lpg bj '87, bl. .van / 7.250 voor ƒ 6.250
Regata 70, bj. '87, rood van ƒ 7.950 voor ƒ 6.950
Regata Diesel S, bj '87, antraciet, van ƒ 10.750 voor ƒ 9 750
Tipo 1.4, bj. '88, wit van / 15.950 voor ƒ 14.950
Tipo 1.4, bj. '87, d.blauw van ƒ 17.950 voor ƒ 16950
Croma SL, bj. '87, blauwmet van ƒ 12.750 voor ƒ 10 750
Corsa 1.2 S, bj. '85, wit van ƒ 7.950 voor ƒ 6950
Lancia Ypsilon, bj. '86, rood . . . .van / 7 950 voor ƒ 6.950

Alle auto's mcl. afleverbeurt, APK en 3 mnd. Bovag-garantie
Inruil mogelijk en financiering direct te regelen

OFF. FIAT DEALER GEBR. HAAKER B.V.
Kamerlingh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

020-6594859

FIAT 127, 1050 cc, wit, b.j.9-'86,

APK 1-'93, roestvnj, ƒ3.500.

Tel. 020-6435763.

Rat 127, m.'87, punt gaaf, nw.

APK, ƒ4.950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

Fiat Panda 1050 Cl, m '88,

i.pr.st., ƒ6.950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

Fiat Uno 55 S, b.j.'85, groen

met., 3 drs., nw. APK, ƒ3 950
Tel. 020-6105478.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Honda

•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het

resultaat.

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

• Bewijsnummers van een ge-

plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe-

gezonden als u dat bij de op-

gave van de advertentie ken-

baar maakt. De kosten daar-

voor bedragen ƒ 3,-

Chevrolet

Pick-ups, typen full size en S10.

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.

Luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue
Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

Diverse gebruikte wagens
o.a.: Beretta / Corsica

Service, garantie en onderhoud.

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.

Tel.: 020-6670121.

Citroen

RENAULT-DEALER
biedt aan, met 1 jaar

topoccasion-garantie:

R 5 TR 3-drs 06/88

R 5 TR 3-drs Roxane . . 05/90

R 5 TR 3-drs Campus . 01/90

R Clio RN 1.4 3-drs ...06/91

R 11 GTX 3-drs 03/85

R 11 GTX5-drs 10/85

R 11 TL Chev. 3-drs ... 03/87

R21 TL 1.7 06/89
R 21 GTL 1.7 Symph. .10/88

R21 TL HB. 1.7 06/91

R 21 GTS Nevada 12/91

R 19 GTS 5-drs 01/89

R 19 GTX 5-drs 10/89

R 19 GTR 3-drs 12/89

R 19 GTR Chamade ... 12/89

ASTER B.V.
Amsterdam - Noord

Asterweg 14

Tel. 020-6370565/6372165
Aster zegt het met service

Citroen Axel '85, rood, 88.000

km, i.g.st. Tel. 02990-71988 +
trekhaak, ƒ1.500

Citroen BX, b.j.'86, kl. rood,

perfecte staat, ƒ5.950, inruil

mog., tel. 02990-37825.

Citroen BX 14 E, b.j.'84, orgm.,

bordeauxrood, APK, 5-bak,

i.z.g.st„ ƒ3.950. 020-6105478.

TIMO DE BRUYN

Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.

APK klaarmaken tegen gered,
prijz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

Daihatsu

DAIHATSU CHARADE Diesel

'85 APK t/m 4-'93 ƒ3100.
02526-89879.

Honda Ovic '81, 3 drs., autom.,

APK april '93. Vr.pr. ƒ 1000.

Tel. 02972-2940.

T.k.: Honda CBX 750 F2, '89,

15.000 km., nieuwstaat,

ƒ11.500. Tel. 02977-24009.

Ford

Ford Taunus 2 3 Ghia, nov '77,

APK'93, rijdt nw ƒ1.250.

Tel. 020-6105478.

Escort 1.4 CL, 5-drs., bl/met

km 90 000, ƒ8.500.- VOLVO
NIEROP Tel. 020-6183951.

Ford Capri 1,6 S rood 1978,

i.z.g.st., schadevrij ƒ850,-.

Tel. 02503-35691.

Ford Scorpio 2.5, Diesel, b.j.'88,

i.z.g.st., ƒ 14.950, inruil mog.
Tel. 02990-37825.

Opel

KADETT 1 6 D., 5-'86, 4-drs,

d.blauw, APK 5-'93, iz.g.st

ƒ6.900. Tel. 020-6739229

Opel Corsa Sedan uit d '83

APK m.'93 i.z.g st gaaf ƒ 3950.

Tel. 03464-1837

T.k. Opel Ascona 16 S, H.B

,

b.j '85, APK 12-'92, ƒ6 500,

goud met 02975-40823

Peugeot

Ford Sierra 2 L, m.'85, i.zg.st.

ƒ5950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

Sierra GL 2.0, 5 drs., 5 versn
,

eind '83, perfecte staat,

ƒ4 800, 02503-27604.

T.k. Ford Escort, 4-drs., 1.6 CL
m '87, ƒ7.450 met LPG, APK
'93, perf. staat. 020-6968216.

T.k. Ford Fiesta 1.1

Blauw met. 55.000 km juli '88

met trekhaak, A.P.K. maart '92

prijs ƒ 9.800,- Tel. 023-377744.

Hyundai

Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
T.T Vasumweg 32 (a/d Klaprozenweg)
Amsterdam-Noord. Tel.: 020-6310615.

Meer Garage^
:HYÜNDAI.ïpEALERi
t' .

:' ;Ookvvoöriüw;-'U:

'

^:
:
: occasions-:»;;

;' LihrïaeuskadeïS^i.;;
'"

-.;A' Amsterdam vró5-

020-6929548

Mazda

'Mazda RX 7 Sport, m.'81, kl

rood, alarm, APK'93, i.z.g.st.,

I ƒ6.950. Inr. mog., 020-6105478.

Isuzu

Te koop ISUZU TROOPER 4x4,

bouwjaar 1984.

Tel. 075-166121.

Land/Rangerover

LANDROVER 109B, '84, APK
4-'93, grijs kent., nwe. remmen,

vr.pr. ƒ 9500. Tel. 020-6168320.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.: 020-6433733.

Mitsubishi Colt, bj

nw. APK, ƒ4.950
Tel. 02990-37825.

'84, i.pr.st.,

Inruil mog.

Nissan

Datsun 280 ZX, b.j '79, i z.g.st.

APK, rijdt nw., ƒ5 950.

Tel. 020-6105478.

Nissan Micra Maren 3/3/89,

km.stand 46.000, wit, inruil

mog. Tel.: 02520-15234.

Nissan Sunny 50 Diesel mrt '86

1 22.000 km , vele extra's ƒ 7500.

Tel. 02507-15331 na 18.00 uur.

Mazda 323 1,5 GLX m.'87

ƒ6450. 4 drs. APK 5-'93 perf.

st. 020-6968216.

Mazda 323 F1, GLX 4-deurs,

aut.bj.'91,okt. 16V, 18.000 km.

ƒ24.500,-. Tel. 020-6108709.

Mazda 626 2.0, H.B., Dies.,

b.j.'85, wit, , APK, sprt.vlg., rijdt

nw., ƒ6.950, 020-6105478

MAZDA VAN VLOTEN CAR BV
Tel: 020-6320202"'""

121 HB L "T.T 99-ƒ 14.950

323 HB LX 1.3 87 ƒ 13.450

323 HB GLX, Lpg 89 ƒ 17.950

323 HB Sport 1.3 87 ƒ12.950
323 HB Ensign1.5 89/17.500
323HBLX 1.3 89 ƒ 16.950

323 SED GLX, aut.86 ƒ 11.950

323 SED Ensign1.5 89/ 17.950

323 SED Cos 1.3 88 ƒ 16.500

323Estate LX 1.3 87 ƒ 12 950
626 HB GLX 2.0 87 ƒ 12.950

Citroen AXTGE1.1 90 ƒ 14.950

Peugeot 205 XS1 .4 88 ƒ 14.950

Ford Fiesta CL 1.1 87 ƒ 11.500

Mltsub.ColtGL,Van87ƒ 9.950

Speciale aanbieding-

M. 626 HB LX 1.8 89 ƒ20.950

M. 323 F GLX 1 .Si 91 ƒ 31.000

Caravan Avento 395 TL.

Slijperweg 18, Amsterdam-N

(Bij FEBO en PRAXIS)

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER

Vakantie !!

en
U zoekt nog snel

een
Voordelige

Goede (de Beste)

Leeuwekeur gebruikte

Auto ?

Klaar voor vertrek staan

ze gereed bij

COBUSSEN
Sinds 1930

Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824

De koffie staat klaar

!

Züidwijk:Minervaiaéilï:

:

;
- PÊUGÈÖTÏDEAlïËRi
./AMsfËRDAM-iZÜID'^

106 XR 1.1 .... '91 ƒ21500
205 Accent .... '86 ƒ 9.750

205 Acc.lnj. Demo'91 ƒ 19.750

205 GE 1.1 5-drs '89 ƒ12.950
205 GR 1.3 5-drs. '87 ƒ10 950
205 GR 13. .'87 ƒ11.950
205 XR Lacoste. '86 ƒ11.500
205 XS 1.4 Inj .. '90 ƒ19.950
205 XS 1.4 Inj .. '90 ƒ20.500
205XS1.4mj .'90/22950
205 XR Diesel 18 '90 ƒ18.750
405 GLX 1.6i . '91 ƒ29.500
205 XR 1.4 . .

'89 ƒ15 500
Rat Panda 1000 L
i.e ƒ10 500
Mitsubishi Galant

2.0GLSI .. . .
'89 ƒ18 750

Renault 5 SL ... '88 ƒ10500
Nissan Micra 1.2

LX '89 ƒ13 950

3-12 mnd. gar Inr, fin
, en

verz. mog. Ook voor inkoop

Mmervalaan 86, 020-6629517.

Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

LOW BUDGET
Autobedrijf v.d. POUW
PEUGEOT - WEESP

Biedt aan-

20 Inruilauto's van div merken,

voorzien van geldige APK.
Prijzen van ƒ 2750.- tot ƒ 7000.-

Tel. 02940 - 15110
Amstellandlaan 1,

WEESP

Pontiac

** Uniek **
"' TESTAROSSA

Italia Rood, T-Bar, leer, elec.

ramen, V8 5,7 liter inj
,
port

getuned blok, I m. velgen, etc.

etc ƒ79500.
Deze unieke Trans-Am moet
gezien worden bij

Centrum Auto's

020-6250096

Renault

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie

Wibautstraat 224
020-561 96 11

Renault 1 1 GTD, b.j. '88, orgm
'Cheverny uitv.', 5-drs., bl

met., ƒ8.950. 020-6105478

DezeBon brengt ^jeloop in ipf"showroom".

Of- u nu zelf een „sEowroom heeft;>'of\«w^ aiièq blinkend voor de- «ïpjr zet, 'met een advertentie ju
SHQWROOM zet: u 'uw auto pis/echt" ibi[de schijnwerpers. SHCVv^HDOM is de speciale

autortibriek van. Hét Parool en alle mèuws- en huis-aan-huïsbladen ^aix Weekmedia in het gebied

Groot-Amsterdam,. Üw, advertentie verschijnt in- een enorme oplage-Van ca} 750.000 exemplaren
van Weesp tot Zah4voórt, ,-~ '

„

- \ ,

-;
x

- - '

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schrijf hier in bloklctters

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven.

Aan de hand van de daar-

naast geplaatste tarieven

kunt u zelf uitrekenen

wat uw advertentie kost.

n



SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening. Adviesprijs'2550.-

1799.-O JVC 63 CM STUNT

fi STEREO TELETEKST

ri__ 1349.-
$H SONY 63 CM KVX25TD

STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1099
SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

B3E
JVC 55CM KLEUREN TV
AFSTANDBEDIENINGm i
l-dlli.
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S NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN

VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER

EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE
RONDE VENEN

ii

Zandvo
IMieuw

Donderdag 6 augustus 1992 Los nummer ƒ 1,75 52e jaargang nummer 32 Oplage: 5.150

! Mogelijk gasbel voor kust van Zandvoo
ZANDVOORT - Mobil verwacht dat

f\ er in de buurt van Zandvoort een 'eco-

« nomisch interessante hoeveelheid'
l?*-as te vinden moet zijn. Het bedrijf is

1 sinds 1984 bezig met het onderzoek
iernaar. "De resultaten waren zo be-
oedigend dat we een aanvraag voor

een boorvergunning hebben inge-

diend," verklaart geofysicus Flink
an Mobil.

ijl Onder andere uit de resultaten van seis-

1 mische onderzoeken, (waarbij lagen grond
in trilling worden gebracht) maakt Mobil op
dat er een goede kans is dat er gas in de
bodem in de omgeving van Zandvoort, Bloe-

$ tnendaal en Velsen zit. Daarom heeft de
maatschappij een aanvraag voor een boor-

?J
vergunning ingediend. Als de aanvraag

si

goedgekeurd zou worden door het Ministe-
rie van Economische Zaken en de bezwaar-
makers de procedure niet vertragen, zou er
op zijn vroegst in 1984 begonnen kunnen
worden met de proefboringen. Mobil zet dan
een boortoren in zee, vlak buiten de gemeen-
tegrens, ruim een kilometer uit de kust.
Mochten ook de proefboringen een bemoe-
digend resultaat opleveren, dan komt er een
productieplatform

.

Geen argumentatie
De plannen om te mogen boren in deze

regio kwamen niet als een verrassing voor
de gemeentebestuurders. Al in 1990 kondig-
de Mobil de plannen aan en adviseerden
onder andere de colleges van burgemeester
en wethouders van Zandvoort en Bloemen-
daal negatief. De wijze waarop de ontwerp-

-beschikking voor de vergunning is aange-
meld bij de Provincie verbaasde de bestuur-
ders wel. Het ontwerp was verstoken van
een argumentatie, Sinds maandag is deze,

met een excuusbrief van het Ministerie, bin-

nen. "Het komt er op neer dat het belang om
energie te winnen, boven andere belangen
gaat," verklaart provinciaal beleidsmede-
werker dieptedelfstofwinning Kuyper.
De Provincie heeft morgen (vrijdag) een

vergadering belegd waarbij de betrokken ge-

meenten (Zandvoort, Bloemendaal en Vel-
sen) en de waterwinbedrijven om de tafel

gaan zitten. Het is vrijwel zeker dat de Pro-
vincie bezwaar gaat maken, evenals de ge-

meente Zandvoort. De stichting Natuur en
Milieu heeft al aangekondigd bezwaar aan te

tekenen.
De gemeente Zandvoort stelde in 1990 een

boorinstallatie onaanvaardbaar' te vinden,

omdat zij dat een bedreiging vindt van de
kuststrook. 'Het brengt risico's mee voor
het natuurgebied', aldus het college. Ook
wordt er gevreesd dat de toeristen wegblij-
ven omdat een gasboorinstallatie Zand-
voorts naam als badplaats schade zou toe-

brengen.

Meer toeristen
Woordvoerder Flink van Mobil denkt dat

het omgekeerde het geval kan zijn: "De Ne-
derlandse Aardolie Maatschappij heeft voor
Kijkduin een boortoren neergezet en toen
kwamen er beduidend meer mensen langs
de kust wandelen, die de toren wilden bekij-

ken." Volgens hem is het mogelijk dat de
installatie buiten het toeristenseizoen ge-

plaatst wordt en alweer verdwenen is als het
seizoen begint. "Een booreiland staat er al-

tijd maar tijdelijk." Mocht uit de proefbo-
ring blijken dat er een economisch interes-

sante hoeveelheid gas in de bodem zit, dan
wordt er een productieplatform geplaatst.

"Maar dat kan best een klein platform wor-
den," aldus Flink.
Volgens gemeentevoorlichter Egon Snel-

ders is Mobil ook van plan in de duinen te

boren, maar volgens Flink is daar geen spra-
ke van. "Wij worden ook steeds geconfron-
teerd met die geruchten en ik kan me voor-
stellen dat daar grote bezwaren tegen zijn,

omdat het om een natuur- en waterwinge-
bied gaat." De ontwerp-beschikking voor het
verlenen van de vergunning ligt inmiddels
ter inzage bij gemeente en Provincie. Sinds
afgelopen maandag kan iedereen die daar
belang bij heeft, bezwaar maken tegen de
beschikking van het Ministerie. De termijn
sluit over een maand.

ia

Garagehouder op

jacht naar vandalen

h

4

i

s

i

ZANDVOORT - Garagehou-
der J. Barends heeft er genoeg
van: "Elke nacht worden de au-
to's die hier voor de deur staan
eschadigd en de politie doet

niets." Daarom gaat hij nu zelf
proberen de vandalen op te
speuren. Werknemers van de
garage houden de wacht bij het
bedrijf en wie inlichtingen kan
geven die leiden tot het aan-
houders van de daders, wacht
een beloning van duizend gul-
den.

"Ik wil het recht niet in eigen hand
nemen, dus als ik ze te pakken heb,
dan draag ik ze over aan de politie.

Maar omdat de politie niets anders
doet dan Duitsers bekeuren, ga ik
zelf naar de vandalen'op zoek," ver-

klaart de woedende en wanhopige
garagehouder J. Barends.
Al een halfjaar lang worden auto's

die voor de deur van zijn bedrijf

staan beschadigd. Antennes worden
afgebroken, ruiten ingegooid en em-
blemen verwijderd. "Soms zie ik van
die jongens op brommers rijden met
een Porsche- of Mercedes-embleem
daarop. Als je weet dat die emble-
men bij de dealer driehonderd gul-

den per stuk kosten, dan denk ik dat
ze dat er niet voor betaald hebben,"
zegt Barends die zich afvraagt hoe
ze er dan wel aan komen. "Ik wil die
jongeren niet direct de schuld geven
van het vandalisme. Ze kunnen ze
ook van anderen gekocht hebben."

Antenne geknakt
Als de vernielingen beperkt zou-

den blijven tot het verwijderen van
emblemen, dan kon de garagehou-
der zich nog iets voorstellen bij de
reden van het vandalisme. "Dan
doen ze het tenminste omdat ze ze
mooi vinden. Maar ik vind die em-
blemen ook vaak vertrapt op de
grond. Antennes worden gewoon ge-

knakt en zijn niet meer te repareren.

Ruiten worden ingegooid. Als scha-
debedrijf blijf je gewoon bezig de au-
to's te repareren. Het is gewoon
dweilen met de kraan open."
In de garage kunnen zo'n dertig

auto's. Een stuk of tien moeten er
buiten blijven staan, op een stuk ei-

gen grond van het bedrijf en hierop
leven de vandalen zich uit. "Ik heb
nu al voor meer dan twaalfduizend
gulden schade," vertelt Barends.
Daarom zijn we nu al gaan wachten.
Als een ander 's avonds voor het
slapen gaan een wandeling maakt op
het strand, maken wij een ommetje
langs de garage. In de hoop dat je
iets ziet."

De garagehouder adverteert ook
met een beloning van duizend gul-

den voor degene die tips kan geven
omtrent de dader(s). "Als de politie

niets doet, moetje zelf wat onderne-
men. Ik heb al vier keer aangifte
gedaan, maar het helpt niet. De poli-

tie zegt niet de tijd te hebben om er
wat aan te doen, omdat ze sinds de
reorganisatie minder personeel
heeft."

Meer straten
Woordvoerder Konijn van de poli-

tie relativeert dat. "Het klopt dat we
niet 24 uur de wacht kunnen houden
bij de garage en het klopt dat we met
minder mensen moeten werken.
Maar dat houdt niet in dat we geen
aandacht aan de zaak schenken. We
houden de garage wel degelijk in de
gaten. Maar er zijn meer straten dan
de Max Planckstraat." De tijd die de
politie besteedt aan het bekeuren
van foutparkeerders gaat volgens
hem niet ten koste van het andere
werk op de straat: "We hebben daar
speciale parkeercontroleurs voor."
Opvallend is dat vooral de garage

de dupe is van de vandalen. Volgens
Barends worden er geen auto's van
omwonenden vernield. Ook de poli-

tie heeft geen aangiften ontvangen
van andere autobezitters ontvangen.
"Het lijkt alsof het tegen ons gericht
is," aldus Barends.

Mogelijk laatste jeugdsportkamp

• Een dertigtal Zandvoortse jongeren maakt deze week kennis met allerlei soorten sport tijdens een speciaal jeugdkamp. Zo ook met paardrijden. En
daar hoort ook poetsen bij, zo kregen deze jongens te horen. Foto Bram stijnen

ZANDVOORT - Enkele tientallen kinderen kunnen deze week
opnieuw genieten van het 'Tennis-Sport-Kamp' van Casino
ZVM. Vermoedelijk is dat voor het laatst. „Daar is volgend jaar
waarschijnlijk geen ruimte meer voor," kreeg coördinator Rini
Cappel afgelopen week te horen.

Die conclusie, genomen in overleg
met het bestuur, werd hem woens-
dag medegedeeld tijdens zijn officië-

le afscheid van de tennis-afdeling
van Casino ZVM. Cappel heeft deze
afdeling enige jaren geleden samen

met de tennisser Jaap Methorst op-
gezet. Datzelfde geldt voor het 'Ten-
nis-Sport-Kamp', waaraan ook enke-
le andere sportclubs en verenigin-
gen uit Zandvoort deelnemen. Dat
zijn de Zandvoortse Hockey Club af-

deling Golf, Manege Sandevoerde,
Afafa, Zandvoort '75 en Scouting
The Buffalo's.

Onder begeleiding van een aantal
vrijwilligers kunnen de jongeren in

één week tijd allerlei takken van
sport uitproberen: tennis, paardrij-

den, golf, hockey, kanovaren, hand-
bal en voetbal. Ook kunnen zij deel-

nemen aan speurtochten van de
scouting. Daardoor is het sport-

kamp inmiddels al enorm populair

onder de jeugd. Zo zat het dit jaar
binnen een week vol, na het begin
van de inschrijvingstermijn.
„Het kamp zou volgend jaar juist

groter opgezet moeten worden," rea-

geerde een verbouwereerde Rini
Cappel over het lot van zijn 'geestes-

kind'. Het bestuur besloot anders.
In ieder geval laat Cappel, die vorige
week door de leden met cadeau's en
bloemen werd overladen, wel een
bloeiende tennisafdeling achter.

Extra vergadering
ZANDVOORT - De gemeente-

raadscommissie voor financiën
komt deze maand een keer extra bij-

een in de raadzaal en wel op woens-
dag 26 augustus. Hierin worden de
rekeningen behandeld van de ge-

meentelijke Bestuursdienst, het Wo-
ningbedrijf en het Grondbedrijf,
over 1991. Door een onvoorziene ver-
traging is het niet mogelijk deze in
de commissievergadering van 17 au-
gustus te behandelen. De leden van
de overige commissies zijn ook uit-

genodigd.

Coffeeshop bekeurd
ZANDVOORT - Tegen een coffees-

hop in de Brugstraat is zondagnacht
procesverbaal opgemaakt, omdat de
zaak om drie uur nog open was. De
voordeur was weliswaar gesloten,
maar werd geopend nadat er geklopt
was. De politie heeft gewaarschuwd
voor bestuurlijke maatregelen, in-
dien de zaak nog één keer na slui-
tingstijd open is.

NZH de grootste
ZANDVOORT - Busvervoermaat-

schappij NZH, die onder andere met
,
lijn 80 en 81 op Zandvoort rijdt, is de

j
grootste streekvervoerder van Ne-
derland. De grootste mededinger
naar deze 'titel' is Centraal Neder-
land.

Waterstanden B
Datum
6 aug
7 aug
8 aug
9 aug
10 aug
il aug
12 aug
13 aug
14 aug
Vaanstand:
VM dond. 13 aug.
Springtij 16
NAP+H5cm

HW
10.05

11.05

0Ü6
02.24
03.25

04.05

04.34
05.04

LW
05.55

06.35

07.35

09.05

10.40

11.40

00!l5
00.44

12.29

aug.

HW
22.35
23.34

12.40

14.00

14.56

15.46

16.21

17.00

17.25

u.

06.09

LW
17.55

19.10

20.15

21.45

22.56

23.34

12.35

13.55

14.25

Jazzfestival: je reinste Zandvoort-
ZANDVOORT - Maandag-

ochtend vroeg lopen organisa-
tor Gert Toonen en zijn vrouw
op het Gasthuisplein al weer
dranghekken te verwijderen.
„Het was perfect," zegt Toon-
en over het jazzfestival. „Hoe-
veel bezoekers er geweest zijn,

weet ik niet precies, maar het
waren er minstens net zo veel
als vorig jaar. Ik heb ook van
Amerikaanse en Duitse toeris-

ten hele positieve reacties ge-
had." Een 'positieve' reactie
kreeg ook dominee Boeyinga,
die verrassend opkwam. 'Want
jullie geven nooit iets'.

door Joan Kurpershoek

Het Jazz Behind the Beach heeft
zijn zestiende editie achter de rug.
Gezien de enorme hoeveelheden au-
to's die drie avonden achter elkaar
Zandvoort komen binnenrijden, kan
één conclusie wel getrokken wor-
den: je reinste Zandvoort-promotie.
Dat blijkt ook uit de drukte tijdens

de kerkdienst op het Gasthuisplein
en bij de optredens op het strand.
Met name zondagmiddag stroomt
het daar vol, zodra de muziek be-

gint. •

Duidelijke voortekenen voor het
succes waren er al op Nieuw Uni-
cum, waar donderdag het jazzfesti-

val onder grote belangstelling werd
geopend. „Van mij mag dat een tra-

ditie worden", liet Toonen vanaf het
podium weten. De organisator op
Nieuw Unicum, Rob Peters, leek wat
overvallen door die opmerking,
maar vermoedelijk gaat hij wel op
het voorstel in. Het is een uitsteken-
de manier om deze woongemeen-
schap en de dorpelingen wat dichter

bij elkaar te brengen.

Hoge hoed
Bovendien zijn de optredens in

het centrum soms wat moeilijk te

benaderen met een rolstoel. Vooral
als het zo druk is als op zaterdag,
deze avond overtreft alle andere.
Duizenden bezoekers verdringen
zich voor de podia of staan opeenge-
pakt in de café's met live-muziek.
Menigeen is zondag weer bijtijds

op de been voor de openlucht-kerk-
dienst met dominee Boeyinga, Milly
Scott en Trio Bob van Dijk (een
broer van Louis). 'Hartstikke fijn,

zo'n happening', vindt Boeyinga van
de bijeenkomst. Hij verrast het pu-
bliek door met een hoge hoed op te

komen. „Om te gebruiken als collec-

tezak voor de vluchtelingen. Want
jullie geven nooit iets!" Even later

haalt een vrijwillige collectante zo'n
2500 gulden op. Boeyinga komt ook
dit jaar met een boeiend betoog naar
Zandvoort. Hij refereert aan de ope-

ning van de Olympische Spelen met
als slotthema 'Friends for Live'.

„Hoor je dat: samen maken wij het
in het leven. En dan maakt het niet
uit of je Christen, Moslim of Boed-
dhist bent."

Versterkers
Mensen van allerlei herkomst zijn

's middags ook op het strand te vin-

den. De paviljoens die mee hebben
gedaan aan het jazz-festival, (Drie-

huizen, Take Five en Riche) hebben
daar geen spijt van, ook al bleef het
zaterdag nog wat rustig. Het duo dat
bij Take Five zou optreden, Arthur
Ebeling & Co, had zich kennelijk
vergist in de akoestiek van een
strandpaviljoen: de versterkers wa-
ren thuisgelaten.
Zondag was het 'afgeladen vol,' al-

dus Toonen, die op dat moment The
Looner in huis had. Bij Driehuizen
zorgden André Valkering en Eric
Jan Overbeek voor een grote toe-

loop. „Valkering was grandioos," al-

dus mevrouw Driehuizen. „Toen hij

begon te spelen, zat het binnen een
kwartier helemaal vol. Terwijl het
toch hartstikke koud was door de
wind, maar dat heeft het publiek ge-

trotseerd."

Twee evenementen
„Maar ik begrijp niet dat er twee

evenementen tegelijk georganiseerd
worden," zegt de strandpachtster.
Zij doelt op het Marlboro-festijn op
het circuit, dat zo'n 45.000 bezoekers
trok. „Het stond zó vol geparkeerd,
dat onze vaste gasten niet eens in de
buurt konden komen". Er was moei-

lijk aan te ontkomen, zegt Simon
Paagman, directeur Zandvoort Pro-
motie: „Bij sommige evenementen
moet je rekening houden met een
internationale programmering.
Maar als wij zelf de datum van een
evenement kunnen bepalen, houden
we er wel rekening mee. Dat doet het
circuit overigens ook zoveel moge-
lijk." Wellicht valt er voor volgend
jaar nog wat te regelen.

wmÊBÊam
Ongeval
Een ongeval leidt tot een dis- n
cussie over het 'verkeer' op «3
strand.

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur tel. 17166
Advertenties: tel. 17166
Redactie: tel. 18648

Van der Heijden

neemt poolshoogte

in de Brugstraat
ZANDVOORT - Burgemees-

ter van der Heijden heeft per-
soonlijk poolshoogte genomen
in de Brugstraat, naar aanlei-
ding van klachten van bewo-
ners. Zij zeggen opnieuw over-
last te ondervinden van een
theehuis in deze straat.

„Ik ben met de politie een avond
in de Brugstraat geweest, om zelf te
kunnen aanschouwen wat er ge-

beurt," aldus Van der Heijden. Hij is

niet in het theehuis zelf geweest,
maar heeft het doen en laten van de
bezoekers voor de deur geobser-
veerd. „Ik heb een aantal dingen
kunnen waarnemen, dat een nuttige
aanvulling vormt op mijn informa-
tie."

De kwestie wordt uitgebreid be-
sproken met de korpsleiding en wel-
licht op korte termijn ook in de com-
missie 'Bestuurlijke Zaken'. „De
brief van de bewoners wordt uiter-

mate serieus genomen," benadrukt
Van der Heijden. Binnenkort ont-
vangt hij een delegatie van de bewo-
ners van de Brugstraat.
De omwonenden zeggen overlast

te ondervinden van het theehuis, bo-
vendien voelen zij zich onveilig. De
klachten gaan onder andere over la-

waai, verkeerd geparkeerde auto's,

verkeer dat tegen de toegestane rich-

ting in rijdt, èn alcohol- en drugsge-
bruik in de portieken.

Drugssmokkel
voor 1,8 miljoen
ZANDVOORT - Drie man-

nen en een vrouw uit Zand-
voort zijn vrijdag op een auto-
sloopterrein in Haarlemmer-
liede opgepakt wegens groot-
schalige handel in drugs. Zij en
nog vijf andere verdachten
werden betrapt toen zij bezig
waren marihuana uit te pak-
ken. De politie heeft in totaal
zo'n negentig kilo gevonden,
de straatwaarde wordt geschat
op 1,8 miljoen gulden.

De marihuana zat verborgen in

tientallen dichtgeslagen aluminium
pannen. Deze waren als schroot ver-

pakt in kunststof zakken Nederland
binnengebracht, via de haven van
Rotterdam. De lading is waarschijn-
lijk afkomstig uit Nigeria.
De politie hield het sloopbedrijf

sinds donderdagavond in de gaten.
Zij was ingeschakeld door de doua-
ne, die het zaakje niet vertrouwde.
Op het moment van de inval was een
deel van de lading al uitgepakt. Een
speurtocht op het terrein met een
speciaal afgerichte hond bracht
daar geen duidelijkheid over, al

werd er nog wel een kleinere hoe-
veelheid marihuana gevonden.
De 47-jarige huurder van het

sloopterrein is één van de vier ver-

dachten uit Zandvoort, waaronder
ook een 22-jarige vrouw. De andere
verdachten zijn een Amerikaan uit

de Verenigde Staten, een Pool, een
Marokkaan en twee Nigerianen. In
de in beslag genomen auto van de
huurder werd een vuurwapen aange-
troffen.

• Nieuw Unicum
maakt kennis
met een - ogen-
schijnlijk - onge-
remde Milly

Scott.

Foto Bram Stijnen

irlijk die krant moet ik hebben.
L? Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en belaal per

D kwartaal ƒ16,00 D half jaar ƒ 29.00 Djaar ƒ52,00

' Voor postabonnees gelden andere tarieven.

V kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020-668.13.00.
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FAMILIEBERICHTEN

Op 25 juli 1992 is mijn lieve moeder

Trijntje Hclena Stadig

op 56-jarige leeftijd overleden.

Wilma Zwart

De begrafens heeft in besloten kring op 30 juli

plaatsgevonden.

Fiedroefd ge"en wij U kennis, dat na een kort-
stondige ziekte van ons is heengegaan, onze lieve

vader, schoonvader en opa

Arie Drommel
weduwnaar van Marianne Duyvis
eerder weduwnaar van Miep Roest

op de leeftijd van 81 jaar.

Haarlem:

Ans v.d. Burgt-Drommel

Hafford (Eng.):

Bob Drommel
Barbara Drommel-Peers
Simon en Alistar

Esther en Dennis

Zandvoort:

Hans Drommel
Corrie Drommel-Molenaar
Arie en Caroline
Mark en Miralda

31 juli 1992

Correspondentieadres:
Celsiusstraat 197
2041 TH Zandvoort

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsge-

had.

ADVERTENTIES

wwwwwwww^ww
HOERA

Dinsdag 11-8-1992

wordt onze zoon en broer

DANNY

18 jaar

HARTELIJK GEFELICITEERD
Mama - Pappa - Linda - Laura 2

FELICITEERT
FAM. SPIERS

MET HUN NIEUWE
ZAAK OP HET

NOORDSTRAND EN
WENST HEN
VEEL SUCCES

ƒ 1000,- BELONING
Voor degene die inlichtingen kan geven,
tot het aanhouden van de dader(s), welke
constant in de Max Planckstraat te Zand-
voort-Noord 's avonds/'s nachts div.

auto's bekrassen, antennes afbreken en
emblemen van de auto's afstelen.

Inlichtingen zullen discreet behandeld
worden.

Ons tel. nr. 02507-16731 of 16706

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

v

|taak||^afëi^

IflSÜiivaartoèrzë^

ljjt$raëg! rustig !

; vrijblijvend ;.
:i

|||||a|rI^ërzorger :ï

Secretaris Bosmanstraat 40

|2041 Kt Zartdvoórt.

Ifrël. 02507-17244

PROVINCIE

F

£Noord-£Do//anc/ BEKENDMAKING

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, gelet op artikel

3 1 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne,

bekend, dat zij een vergunning ingevolge de Wet geluidhinder

hebben verleend aan Stichting Exploitatie Circuit Park te

Zandvoort voor het oprichten c.q. in werking hebben van een

auto-/motorcircuit, gelegen aan de Burgemeester van
Alphenstraat te Zandvoort.

De beschikking en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen

op werkdagen, gedurende een maand, gerekend vanaf vrijdag,

7 augustus I992 ter inzage tijdens de kantooruren:

- bij de Dienst Milieu en Water van de provincie

Noord-Holland,
Houtplein 33 te Haarlem en

- bij de Sector Grondgebied,
Afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4 te

Zandvoort,

van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Tevens liggen de stukken ter inzage in de Openbare Biblio-

theek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort op:

TH/MS ümORG
0M10RG-

023-315855

«ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijiweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

maandag

dinsdag
woensdag
donderdag gesloten

vrijdag

zaterdag

van 1 4.00 uur tot 1 7.30 uur en
van 18.30 uur tot 20.30 uur;

van 14.00 uur tot 17.30 uur;

van 10.00 uur tot 12.00 uur;

van 10.00 uur tot 12.00 uur;

van 1 4.00 uur tot 1 7.30 uur en
van 18.30 uur tot 20.30 uur;

van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Desgewenst kan na telefonische afspraak met de Dienst Milieu en

Water van de provincie Noord-Holland (telefoon: 023-143 143)

mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Haarlem, 6 augustus 1992.

RECTIFICATIE
Helaas is in de advertentie waarin

VRIJWILLIGERS
worden gevraagd voor het project dag-
verzorging ouderen een onjuist tele-

foonnummer vermeld.

Diegenen die hebben getracht om ons
te bereiken bieden wij onze oprechte
verontschuldigingen aan voor het onge-
mak.

Wilt u alsnog reageren belt u dan met
het Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-

ning, tel. 17373 of 15878 en vraagt u
dan naar Mini de Wolf.

Te huur

ZOMERHUIS
max. 2 pers.

per 1 aug. a.s.

Pr. ƒ 600,- all-in

Tel. 14669

SPAR
levert het bewijs

„Vers en
voordelig''

tegen 'n lage prijs

Celsiusstraat 192

VERZORGING EN HUISVESTING BEJAARDEN
ZANDVOORT

Huis in het Kostverloren Het Huis in de Duinen

Het bestuur van de stichting Verzorging en Huisvesting Bejaar-

den Zandvoort werkt volgens het Raad van Toezichtmodel.

De aktiviteiten.in het bestuur worden verricht op vrijwillige basis.

Het bestuur vergadert één middag per maand.

Om de bestuurstaak goed te kunnen uitvoeren, dient rekening te

worden gehouden met een tijdsinvestering van ca. 10 uur per

maand (inclusief voorbereidend lezen).

Binnen het bestuur is een vacature ontstaan voor een

BESTUURSLID v/m
Van kandidaten verwachten wij

- dat zij beschikken over enige bestuurlijke ervaring;

- dat zij beschikken over enige deskundigheid op juridisch ge-

bied;

- dat zij belangstelling hebben voor de ouderenzorg;

- dat zij in de snel veranderende ouderenzorg een creatieve in-

breng hebben;
- dat zij bereid zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor beide

huizen te dragen.

Kandidaten zullen worden uitgenodigd door een afvaardiging

van het bestuur en de ondernemingsraden.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met
Dhr. J. R. Berkenbosch tel: 02507-14283

Sollicitaties aan de voorzitter van het bestuur

Dhr. J. R. Berkenbosch

Sophiaweg 6

2042 PV Zandvoort

FITNESS - AEROBICS - CALLENETICS - KONDITIETRAINING

AEROBICS!
STEPS!

CALLENETICS!
Vanaf 1 september beschikken wij over een
aparte ruimte met een echte aerobicvloer

(kinderspeelruimte + box aanwezig)

FITNESS PARADISE
PARADIJSWEG 1

TEL. 02507-17742

o

SAUNA / TURKS BAD - ZONNESTUDIO - VITAMINEN

KOFFIECLUB PRIETPRAAT
vraagt

PERSONEEL V.D. BEDIENING M/V
v. zondag en maandag
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Tel. 12690
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Op korte termijn hebben wij plaats voor een

FULLTIME SECRETARESSE
Tot haar werkzaamheden behoren:
- het bedienen van de telefooncentrale;
- het ontvangen van kliënten;
- het verrichten van divers typewerk;
- het verrichten van overige secretariële

werkzaamheden.

Voor deze funktie zoeken wij een representatieve,

flexibele en stressbestendige medewerkster met ruime
ervaring. Tevens is ervaring met het

tekstverwerkingsprogramma WordPerfect 4.2.

vereist.

Tevens zoeken wij een:

PARTTIME ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (M/V)
(8-urige werkweek)

De te verrichten werkzaamheden bestaan uit:

- het bewaken van de debiteuren;
- het verwerken van de urenadministratie;
- het verrichten van overige administratieve

werkzaamheden.

De voorkeur gaat uit naar een medewerker (MA/), die

ervaring heeft met de voornoemde werkzaamheden en
bovendien over een goede spreekvaardigheid
beschikt.

Schriftelijke sollicita f/es met een begeleidende c. v. kunt
u richten aan J. L. van de Graaf, Accountants en
Belastingadviseurs B.V., Thorbeckestraat 27, 2042
CL Zandvoort, t.a.v. de heer P. L. Bluijs, tot wie u zich

ook telefonisch kunt wenden voor het inwinnen van
nadere informatie (02507-13393).

Brederodestraat 54:
Karakteristieke twee onder een kapwoning. Ind.

hal, toilet/douche, kelder, woonk., keuken met
inb.app., 1e et. 3 slaapk. met wastafel, balkon,
2e et. zolder bereikb. via vlizotrap., cv.
Vr.pr. ƒ249.000,- k.k.

Zeestraat 65:
Uitstekend onderhouden woning. Ind. beg.gr.,

vestibule, gang, ruime doorzonkamer met open
haard en plavuizenvloer, open keuken, badk.
met douche en toilet, zonneterras aan voor- en
achterzijde. 1e et.: entree, hal, drie slaapk. waar-
van 1 met open haard, balkon aan noord- en
zuidzijde, badk. met douche en toilet.

Vr.pr. ƒ 269.000,- k.k.

Jan Snijerplein 6:

Halfvrijst. woonh. met tuin en terras. Bouwj. '78.

Ind. souterrain: 2 kamers, beg.gr., entree, hal,

toilet, woonk., open keuken met inb.app., bijkeu-

ken, terras. 1e et.: badk. met ligbad, toilet en
wastafel, 3 slaapk., vliering bereikb. via vlizo-

trap. Tuin zuid/oost. Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 145:
Modern tweekam.app. (vh 3) op 9e etage. Ind.

entree, hal, toilet, gr. L-vormige woonk. met
kunststof schuifpui, balkon zuid/oost, open keu-
ken met eetbar, badk. met ligbad en wastafel,
slaapk. Vr.pr. ƒ 149.000,-k.k.

Burg. van Alphenstraat 61/43;
Vierkamermaisonnette op 9e etage. Uitzicht

over zee. Ind. 1e woonl.: entree, hal, woonk.,
ruimte keuken, toilet, 2e woonl.: royale hal,

badk., met bad en douche, 3 slaapk.,

Vr.pr. ƒ179.000,- k.k.

Stationsplein 15/1:
Driekam.app. op 1e et., Bouwj. 89. Inpandige
berging en garage. Ind. entree, hal, gang, toilet,

2 slaapk. (21 m2 en 9 m2
), woonk. met open

keuken (opp. 60 m2
), badk. met ligbad, douche

en wastafel. Ruim terras op westen (16 m2
),

balkon oost. Videofoonbeveiliging.
Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.

Van h

SCHAIK
«Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiên

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944*/Fax 02507-17596

Zaterdag 8 augustus:
Inzamelingsactie klein chemisch afval,

glas en oud papier
De gemeentereiniging haalt zaterdag 8 augustus 1 992 klein chemisch afval,

glas en oud papierop in de stratenwaarop donderdag en vrijdag huisvuil wordt

opgehaald.

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's

- fotochemicaliën

- verf, oplosmiddelen en lijm

- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen

- afgewerkte olie

- afvalglas (geen vlakglas)

- oud papier

S7
SCHADELIJKE STOFFEN

APART

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in

- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van tevoren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's

- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of

tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte

afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week in het raadhuis:

dinsdag 11 augustus 1992 20.00 uur commissie Maatschappelijk

Welzijn

woensdag 12 augustus 1992 20.00 uur commissie Bestuurlijke Za-

ken
donderdag 13 augustus 1992 20.00 uur commissie Ruimtelijke Or-

dening

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren terinzage bij de receptie in de hal van het raadhuis. Bij het bureau

Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda
beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens een commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

^ x
Rectificatie

Door een misverstand is bij publikatie van de verleende aanlegver-

gunning voor de reconstructie Zandvoortselaan te Bentveld helaas

de kop weggevallen. Hierdoor lijkt het of het een verleende bouwver-

gunning betreft.

Alsnog de juiste tekst:

Verleende aanlegvergunning
- reconstructie Zandvoortselaan, Bentveld + bijbehorende werken

Belanghebbenden, die door de vergunning rechtstreeks in hun
belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB
binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift

indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Aangevraagde kapvergunningen
- Kostverlorenstraat 52-3 bomen
- Duindoomlaan 31 - 2 bomen

De aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van deze

aankondiging ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plant-

soenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag

geopend van 9.00-12.00 uur.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk bezwaren

indienen bij burgemeesteren wethouders, postbus2, 2040AA Zandvoort. De
bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Voorgenomen bouwvergunning
(art 18a WRO procedure)

58B92 plantsoen Zandvoortselaan, Bentveld - plaatsen gasdrukregelkast

Dit bouwplan ligt met ingang van 6 augustus 1992 gedurende veertien dagen

terinzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkelingvan de sectorGrandgebied,

Raadhuisplein4. Deze afdeling isgeopend van maandag t/m vrijdagvan 9.00-

12.30 uur.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen schriftelijk bezwaren

worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus

2, 2040 AA Zandvoort.

71B92 Haltestraat 25
72B92 Blinkertweg2

Verleende bouwvergunningen
vervangen opstalruimte

- plaatsen kozijn in oostgevel

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig

dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

6 augustus 1992

II UU uitvaartverzorging
\vc// kennemerland bv
^^"^

Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PM
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

EWSÊSKB& HHHBBHH

nun
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Garage Van Lennepweg 10 A, huur/ 97,79 per maand.

Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Van Lennepweg 8 t/m 18.

Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij

het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de

op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien

van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het ge-

velkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

RUILRUBRIEK
1

.

4-kamerflatwoning, Keesomstraat, huur ƒ 705,79 per maand (excl.

stookkosten)

Gevraagd: ééngezinswoning met tuin.

2. 1-kamerhoekwoning, Dr. de Visserstraat, zonnig, 1 hoog met CV.,
huur ƒ 385,79 per maand.
Gevraagd: 3- of 4-kamerwoning.

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en ge
boortedatum uiterlijk op 31 augustus a.s. bij EMM.
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Chinese vluchteling vraagt
asiel aan in Zandvoort

9 Frank Wang (rechts) op het Plein van de Hemelse Vrede, tijdens de studentenopstand.

ZANDVOORT - Frank
Wang wil dolgraag in Zand-
voort wonen. De jonge Chi-
nees is naar Nederland ge-
vlucht na de studentenacties
op het Plein van de Hemelse
Vrede in China. Tijdens die
acties fungeerde hij als tolk
voor de journalisten. Daar-
door beschouwt het Chinese
regimehem als actieleider en
hangt executie hem boven
het hoofd.

Frank Wang (26) is na de stu-

dentenopstand in China gevlucht
naar Thailand. Daar werd hij ge-

chanteerd door ambtenaren, die
geld wilden hehben omdat hij

geen geldig paspoort had. Daarom
verliet hij dat land en reisde af
naar Nederland, omdat de meeste
Nederlanders Engels spreken, net
als hij.

Hij kwam terecht in een hotel in
Zandvoort, waar het Ministerie
vluchtelingen had ondergebracht.
Zandvoort beviel hem direct. "In
Zandvoort kon ik een normaal le-

ven lijden. Voordat ik hier terecht
kwam had ik niets meer. Hier
maakte ik vrienden", vertelt de
vluchteling. "De Zandvoorters
hebben iets speciaals. Ze komen
vredig en harmonisch over," vindt

hij. Wang wil dan ook het liefst hier
wonen. De Chinese student is offi-

cieel als vluchteling erkend door de
United Nations en het Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur gaf hem de status van asiel-

zoeker.
Nadat hij het hotel in Zandvoort

moest verlaten omdat het toeristen-
seizoen aanbrak, werd hij onderge-
bracht in een opvangkamp in Nije-

veen en vervolgens overgeplaatst
naar Rosmalen in Noordbrabant.
Daar woont hij nu tijdelijk, in af-

wachting van meer definitieve huis-
vesting. Het Ministerie heeft hem
woonruimte aangeboden in Rotter-
dam, maar Wang woont liever in
Zandvoort en heeft het aanbod afge-

slagen, ook al betekent dat dat hij

geen toelage van het Rijk krijgt. Mo-
menteel moet hij rond zien te ko-
men van zakgeld van 25 gulden per
week. Als vluchteling mag Wang
niet werken.

Kansen
"Ik wil graag de Nederlandse ge-

meenschap leren kennen. Hier heb
ik al veel contacten gelegd, met de
politie, gemeentebestuurders, de
P.I.N.G.-stichting en mensen die mij
Nederlands leren. Ik wil graag iets

maken van mijn leven en iets bete-
kenen voor de gemeenschap. Hier in
Zandvoort krijg ik die kansen. Het is

de vraag of dat in zo'n grote stad
als Rotterdam lukt. Bovendien
vind ik Zandvoort leuk omdat het
zo leeft. Je ontmoet er mensen uit

verschillende culturen. En ook in
de winter leeft het dorp. Zand-
voort has a big charm," zo vat hij

zijn liefde voor het dorp samen.
Ook nu hij officieel in Rosmalen

verblijft, reist hij vaak af naar
Zandvoort. Hij logeert bij vrien-

den. De Zandvoorter Ping Kho
heeft hem inmiddels een kamer te

huur aangeboden. Als de gemeen-
te Frank Wang als asielzoeker ac-

cepteert, dan mag hij hier wonen.
Het Ministerie heeft hiertoe al

haar goedkeuring verleend. Een
verzoek om in Zandvoort te mo-
gen wonen, is ongeveer tien dagen
geleden ingediend bij de gemeen-
te.

Als student beheerst Wang de
Engelse taal perfect. De Chinese
gemeenschap in- en om Zandvoort
doet inmiddels al vaak een beroep
op de student, evenals sommige
overheidsorganen. Hij vertaalt bij-

voorbeeld Chinees in het Engels
voor de vreemdelingenpolitie in
Zandvoort en de P.I.N.G.-stich-

ting. Hij werkte ook mee aan de
organisatie van een expositie in
het Casino, waarbij de schilderij-

en van Frans Erkelens de Chinese
dierenriem tonen.

Weekenddiensten i
Weekend:
8/9 augustus 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
óf- voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
jen), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
hemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tij-

iens weekend, avond/nacht vanaf
6.30 uur, èn tijdens feestdagen via
elefoonnummer 30500. De spreeku-
•en van de dienstdoende arts zijn
:owel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet no-
üig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
Verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
irts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-
üag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
fcondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Puiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.
.wijkverpleging: Voor spoedgevallen
s het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
and 's avonds, 's nachts en in het
vveekend te bereiken via de dokter-
Binformatiedienst: tel. 023-313233.
yerloskundige: Mevrouw Elizabeth
tie Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
pombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
seckestraat 17 te Zandvoort, tel.

2andvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don-
derdag In Zandvoort, Bentveld en Aerden-
nout. Uitgave Weekmedia BV. Hooldred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.
Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.

02507 - 18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. BI) geen gehoor: 020-
6451 515 tijdens kantooruren.
Dick Plet (red. chef), Joan Kurpershoek, Marl-
anne Timmer.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum-
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maan-
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;

woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13.

'J
u.; vrijdag 9-12 u.

Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
yan de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
al 020-6475393; Postadres: Postbus 51,

J'80 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-
6475449. Mlcro-advertentles tel. 020 -

562.6271.

Verkoopmanager: M. Chrlstlaanse.

Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
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Poatabonnees geldan andere tarieven. Losse
nummers f 1, 75.
°Pgave abonnementen! verhulzlngen.etc:
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Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 1S783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

B Burgerlijke stand B
Periode:
28/7 - 3/8/1992

Ondertrouwd
Deinum, Huib Herman en Van Nif-

terick, Jacqueline Ingeborg
Kolijn, Piet en Been, Anna Maria
Gehuwd:
Van der Spek, Erlck Paulus Maria
en Boegheim, Diana
Geboren:
Mohcine, zoon van: Regragui, Moha-
med en Naoual, Hayat
Melissa Sandy, dochter van: Olsson,
Rita Margareta
Pamela Antonina, dochter van: Rat-
cheva, Ivanka
Overleden:
Vriesman geb. Vermeer, Sija Maria
Anna, oud 84 jaar
Jurriaans, Pieter, oud 73 jaar
Paardebek geb. Mulder, Andréa Ca-
tharina, oud 81 jaar
Stringer geb. Keur, Corr.elia, oud 85
jaar
Stadig, Trijntje Helena, oud 56 jaar

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw briefnaar de
redactie van deze krant, Postbus 26,

2040 AA Zandvoort. Te lange brieven

kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein

12 in Zandvoort. De redactie is

telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Hondedrol centraal
een 'raar verhaal'
De hondedrol centraal, wat is dat

voor een raar verhaal. En dan de
folder, wat een kolder. Het enige wat
hiermee wordt bereikt, is agressie,

onbegrip en hetzigheid. De nietmin-
nende hondenvrind dan vindt: ik
kan mijn agressie botvieren op men-
sen die houden van dieren.

In het hondenvrij gebied geloofde
ik mijn ogen niet, een paard had daar
een hoop gedaan, het dier dacht ken-
nelijk 'Kom aan, ik hou een pleidoo
en deponeer hier de zooi. Want als

honden hier niet mogen lopen, creë-

ren wij hier de hopen.' De agent te

paard voelt zich niet bezwaard maar
loopt rustig stapvoets door, iets wat
allemaal kan hoor. En de zakjes,

blikjes en wat dies meer zij, dat kan
er allemaal nog wel bij. Wat denken
wij met ons 'mensenfatsoen', mogen
wij dat wel allemaal doen? Neem me
niet kwalijk, ik vind dit gevaarlijk.

Waar we nu mee bezig zijn, dat
houdt de mensheid klein.

Mevr. Kortekaas
Zandvoort
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Kerkdiensten |
Weekend 8/9 aug. 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe-
lijke Herv./Geref. dienst in Her-
vormde Kerk, ds. J. de Waard uit

Schiedam, gevangenispredikant
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het
Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe-
lijke Herv./Geref. dienst in Her-
vormde Kerk, ds. J. de Waard uit

Schiedam, gevangenispredikant
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Geen NPB-diensten tot en met 16
augustus.
Roomskatholleke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th.W.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij-
ves, ensemble
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A, Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

ZANDVOORT - Het 'strand' werd
afgelopen week opgeschrikt door
een ernstig ongeval, waarbij een vijf

jaar oud jongetje door de tractor van
een visventer werd overreden.
Strandpachter Frans Redeker (Pa-

viljoen 17, Zwemmer) verleende eer-

ste hulp, vervolgens waren politie en
Reddingsbrigade binnen enkele mi-
nuten ter plekke, „Mijn petje af voor
hen", reageerde Redeker later. Dat
zelfde gold voor de ambulance-
dienst, die ook binnen vijf minuten
arriveerde.

Het jongetje heeft enkele dagen op
de kinder-intensive-care van het VU-
-ziekenhuis gelegen. Later is hij

overgebracht naar een ziekenhuis in
Groningen, in de buurt van zijn ou-
derlijk huis. Zijn toestand is stabiel

en de politie hoopt vandaag met
hem te kunnen praten over de toe-

dracht.

Getuigen
Hoe het ongeluk heeft kunnen ge-

beuren, is nog niet duidelijk. „De
getuigenverklaringen lopen teveel
uiteen," zegt een medewerker van de
strandpolitie. Mogelijk zat het jon-

getje al op deze plek, maar het kan
ook zijn dat het - met alleen de zee
voor ogen - onder de tractor is 'gelo-

pen'. Sporenonderzoek heeft duide-
lijk gemaakt dat de tractor vier in

rechte lijn heeft gereden,

Het ongeluk riep bij getuigen woe-
dende reacties en verbijstering op,
vooral omdat de visventer even later

'gewoon' doorging met de verkoop.
„Als er een ernstig ongeluk is ge-

beurd, is het beter dat de persoon in

kwestie doorgaat waar hij mee bezig
was," zegt een agent van de strand-

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbe-
volen voor tips en reacties, Het telefoonnummer Is: 18648.

Ongeluk leidt tot discussie

over het Verkeer' op strand
door Joan Kurpershoek

politie. „Als hij dat op zo'n moment
niet doet, doet hij dat misschien
nooit meer. Maar deze man was er
echt helemaal kapot van." Volgens
de agent is het werk van de visventer
korte tijd later overgenomen door
diens broer.

'Verkeer'
Het voorval heeft een discussie op

gang gebracht over het 'verkeer' op
strand. Volgens Frans Redeker, die
al twintig jaar op strand zit, wordt er
door de visventers teveel heen en
weer gereden op strand. Hij is bereid
commentaar te geven, in de hoop dat
de situatie zal verbeteren. „Maar het
gaat me er echt niet om, omdat het
concurrenten zouden zijn," bena-
drukt hij. „Je ziet vaak dat de ene
visventer de ander probeert vóór te

zijn. Dat de haringkar snel ver-

plaatst wordt naar een lege plek
waar een tijdje niemand gestaan
heeft, voordat die ander daar kan
gaan staan. Dat geeft veel onrust op
strand, plus een hoop uitlaatgassen.
Ik krijg daar regelmatig klachten
over. De mensen voelen zich onvei-
lig of maken zich constant zorgen
om hun kinderen."

Haastig
„Het is vooral van de laatste jaren,

vroeger was het een stuk rustiger,"

zegt Redeker. „En natuurlijk is niet
iedere visventer zo." Volgens hem is

het voor de inkomsten van de vis-

venters niet nodig om 'zo vaak' heen
en weer te rijden. Met name als het
druk is. Juist op die dagen dus, dat
het risico van aanrijdingen groter

lijkt. Jaap Kroon, voorzitter van de
plaatselijke vereniging van ambu-
lante vishandelaren, bestrijdt dat
het gevaarlijk zou zijn op strand. „Ze
rijden er al zo'n veertig jaar. Voor
zover ik weet, zijn er in die tijd twee
ongelukken gebeurd, waardoor ie-

mand naar het ziekenhuis gebracht
moest worden." Dat de concurren-
ten elkaar te snel af proberen te zijn

en daardoor haastig over het strand
rijden, 'komt incidenteel misschien
wel eens voor' vindt Kroon. „Maar
met een viskar kun je niet hard rij-

den, want dan gaat je handel eraan."

Wat de drukte betreft, wijst hij

erop dat ook strandpachters, red-

dingsbrigade en politie over het
strand rijden. Een medewerker van
de strandpolitie zegt daarop: „Wij
rijden zoveel mogelijk stapvoets. In
ieder geval zorgen we dat de auto
onmiddelijk stil kan staan."

Bekende klachten
Volgens enkele strandpachters

wordt er door de visventers op het
noordelijke strand méér heen en
weer gereden dan ten zuiden van de
Rotonde. Voorzitter Jaap Paap be-

vestigt dat dit stank en onrust geeft.

,,Maar dat zijn de bekende oude
klachten." Hij vindt het ongeluk
met het jongetje geen aanleiding om
die discussie opnieuw op gang te

brengen.
„Dat was gewoon een verschrikke-

lijk ongelukkig ongeval. Dit kan ie-

dereen gebeuren, al ben je nog zo
voorzichtig. In het politierapport
staat dat de man de kinderen nog
heeft weggejaagd voor hij op de trac-

tor klom. En uit het korte, rechte
wielspoor blijkt dat hij niet wild
heeft gereden."

'Ouderen en
veiligheid'
ZANDVOORT - Voor Zand-

voortse ouderen worden op 8
en 22 oktober twee informatie-
-middagen georganiseerd over
het onderwerp 'Ouderen en
veiligheid'. Deze vinden plaats
in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat.
Verschillende deskundigen ko-

men een en ander vertellen over dit

onderwerp. De organisatie is in han-
den van het Eerste Lijns Samenwer-
kings Overleg (ELSO). De eerste
middag gaat onder andere over in-

braakpreventie, de politie vertoont
een film en zal eventuele vragen be-
antwoorden. Er is tevens een stand
met informatie en voorbeelden van
preventiemateriaal, zoals deur- en
raamsloten en dergelijke.

Tijdens de pauze kan men ook te-

recht bij een stand van het Meldpunt
Ouderenmishandeling. Dat soort
mishandeling kan zowel geestelijk

als lichamelijk of zelfs financieel
zijn. Vervolgens vertelt politieman
Schaap een en ander over 'veiligheid

op straat'. In dat verband zullen eni-

ge dames een demonstratie zelfver-

dediging geven. Het is niet de ver-

wachting dat ouderen zich compleet
nieuwe technieken eigen maken,
maar met bepaalde adviezen kan het
zelfvertrouwen wel vergroot wor-
den.
Op de tweede middag gaat het

vooral om brandpreventie, veilig-

heid in en rond huis (toegelicht door
GGD-consulente Suzan Koeman) en
veilig medicijngebruik. Over dat
laatste onderwerp zal apotheker
Mulder aan de hand van dia's een
lezing houden.

De voorlichting is gericht op oude-
ren van 55 jaar en ouder, een doel-

groep die in Zandvoort bestaat uit

ongeveer vierduizend personen. Aan
de organisatie van beide middagen
wordt ook meegewerkt door de Alge-

mene Nederlandse Bond van Oude-
ren (ANBO) en de plaatselijke poli-

tie en brandweer. „Wij hebben ge-

probeerd een zo breed mogelijk pak-
ket aan informatie aan te bieden,"
aldus fysiotherapeut en woordvoer-
der Overpelt. Nadere informatie
over deze middagen volgt op later

datum.

• Een foto van Piet Hendriks, met enkele geëmigreerde Zandvoorters bij hun aankomst in Bonegilla, Australië, op
26 juli 1952. De volwassenen zijn (v.l.n.r.): Piet Hendriks, Tiny van der Kruk, Wim van der Kruk, Clasien Vinken, Kees
Vinken, Piet Drommel (rechts achter), Flory Drommel, Kern en Dien Kemp, Hilly Hendriks (echtgenote van Piet). Van
kinderen zijn alleen van Tiny en Ronald (rechts) de voornamen bekend.

Veel reacties op kranteartikel
ZANDVOORT - Martinus en

Dien Kemp-Van Turenhout uit
Australië kregen veel enthou-
siaste reacties op het artikel in
het Zandvoorts Nieuwsblad.
Deze krant besteedde enige we-
ken geleden aandacht aan het
feit dat zij en andere Zandvoor-
ters bijna veertig jaar geleden
naar Australië emigreerden.
Het echtpaar stond op de foto
met een Zandvoorts Nieuws-
blad, zij krijgen de krant al ja-

renlang door Ada Kemp toege-
stuurd. Hieronder een gedeelte

van hun laatste brief, waaraan
een oude foto uit 1952 was toe-

gevoegd.

'Hallo allemaal. Hier dan even iets

over de verschillende reacties van
heel wat bekenden, naar aanleiding
van de foto en het verslag in de
krant. Wij hebben daarvan een paar
copieën laten maken voor Ron en
Tiny (de kinderen, red.). Riet en Jan
kregen de krant toegestuurd via Ans
en Aat en later van Zuster Zita. Ook
hoorden wij van de Hagens dat zij de
krant van Leo's moeder toegestuurd

• De hulskamer van het vijftigjarig bruidspaar Ton en Sophia Schiebergen kwam woensdag vol met bloemen te

staan.

ZANDVOORT Ton (72) en Sophia (71) Schieberge-
n-Offenberg zijn afgelopen week overstelpt met bloe-

men vanwege hun vijftlgjarig-huwelijksfeest. In de loop
van de dag, waarop ook burgemeester Van der Heijden
en zijn echtgenote het echtpaar kwamen feliciteren,

stond de huiskamer er vol mee. Het feest werd gevierd
met de kinderen en de drie kleinkinderen. Hun zoon
Wim kwam over uit Lelystad, dochter Tonny woont nog
op Zandvoort en heeft samen met haar man Piet Stok-
man de Singer-naaimachinewinkel op de hoek van de
Spoorbuurtstraat en de Prinsenhofstraat. De kinderen
hadden voor hun (groot) ouders een 'verrassingsdag'
georganiseerd. Schiebergen werkte vroeger bij het be-

kende restaurant Heek op het Rembrandtplein in Am-
sterdam, in de tijd dat er artiesten als Willy Alberti

optraden. Oorspronkelijk komen zij ook uit deze stad.

Zij kwamen 28 jaar geleden naar Zandvoort toen werk-
gever Alberts Corner hier voor de bedrijfsleider en zijn

vrouw een woning zocht en vond. De vrienden- en ken-
nissenkring die zij hier in de loop der jaren hebben
opgebouwd, wordt -samen met de overige familieleden -

begin september op een feestje onthaald. Het echtpaar
geniet nog volop van het leven. Zij zijn nog erg actief,

onder andere met fietsen en • met de camper - reizen.

Van dat laatste getuigt een uitgebreide collectie zelf

gevonden fossielen en stenen (mineralen).

hadden gekregen. De klap op de
vuurpijl was wel, dat het radiosta-
tion in Geelong er aandacht aan be-
steedde. Het station zendt één uur
per week een Nederlands program-
ma uit, met muziek en het laatste
nieuws uit Nederland. Zo worden we
van heel veel leuke dingen op de
hoogte gehouden.

'Announcers'
Het leukste voor ons was 'the an-

nouncers': Lia en Ted Koofndorfer,
een Hollands echtpaar, vertelden
dat zij van een kennis in Zandvoort
ook een krant hadden ontvangen en
lazen voor wat er zoal in stond. Was
dat even een gewaarwording. De re-

acties daarop waren geweldig.

De uitzending is vrijdags van 3 tot

4 uur, de volgende avond hadden wij

een uitnodiging van de Dutch Wo-
men Club, waar Dien jarenlang twee-
de secretaris is geweest. De feesta-

vond vanwege het dertigjarig be-
staan mochten wij als gasten bijwo-
nen. Hier werd het een en ander op-
gehaald over al die jaren, en vanzelf
ook het verhaaltje over de radio. De
meeste Hollanders hadden dat ge-

hoord en het is ook op een geluids-
band vastgelegd.

Zo zijn wij dus het gesprek van de
dag geweest, bij de Dutch Communi-
ty. Gisteren ook nog een brief van:
Anneke Herfst ontvangen, met enige
reacties over verschillende perso-
nen. Vond het ook fijn van Siebe
Hofstra, eveneens een gewezen kee-
per bij ZVM. Ik heb een paar jaar bij

zijn vader in School C in de klas
gezeten. Jan v.d. Bos houdt nog
steeds contact met Piet Hendriks.
Deze woont met familie in of nabij
Mildura, wat op z'n minst vijf uur
per auto van hier is verwijderd. Zij

hebben elkaar al eens opgezocht en
houden ook nog briefwisseling.

Foto
Nu heeft Piet Hendriks een kleine

foto opgestuurd, waarop de nodige
Zandvoorters te zien zijn. Hiervan
hebben wij een vergroting laten ma-
ken en sturen deze hierbij op.

Het zijn de Hendriks, Piet Drom-
mel, Wim van der Kruk, het gezin
van Kees Vinken, de Kemps en de
nodige kinderen. Deze foto is geno-
men (ik weet niet door wie) bij onze
aankomst in het opvangcentrum, na
een vljfurige rit per trein naar Bone-
gilla. Het was een oud legerkamp.
Het was ook koud, hartje winter.
Karel en Annie van der Kruk staan
niet op deze foto.'
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Sony walkman
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je tornt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9, 036-5341324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.
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slagroom-

schnitt 9,-

HOGEWEG 28. TEL. 12989

RKB4DE
VS*HUIZKS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

/Ik zou zo 'n kans niet voorbij laten gaan l

Jij toch ook niet?

Want Sint Jacob. een modern verpleeghuis in het centrum van Amsterdam.
biedt je aan een

leiding
tot ziekenverzorgende

Dit kan full-time.

Wat je hiervoor nodig hebt, naast enthousiasme en motivatie om te willen

werken, is dat je iets wilt betekenen voor oudere mensen en voor /e wil

zorgen.

Aan vooropleiding is LHNO met twee vakken op C-niveau en vier vakken

op B-niveau voldoende.

Interne huisvesting gedurende de hele opleiding kan geregeld worden.

De opleiding start in september 1992.

Wil je meer weten of solliciteren, stuur dan een briefje naar Roehna Kloese

van de afdeling Personeelszaken.

Het adres is: Sint Jacob. Plantage Middenlaan 52. < £
1018 DH. Amsterdam. TJ.v

Of bel 020 - 6254962, toestel 204.
f*

Sint Jacob *

zoekt

schoolverlater
± 16 tot 18 jaar

voor 38 uur per week.

Afspraak vrijdagavond tussen
19.00-20.00 uur.

Tel. 13722.

Te koop of misschien ruilen met mensen
die iets kleiner willen

wegens plotselinge dubbele gezinsuitbreiding:

zeer vakkundig gerenoveerde

TWEE ONDER ÉÉN KAPWONING
in goede zuidbuurt te Zandvoort.

Ind. Hal/ keuken/kelder/woonkamer 5.5x5m. 1e
verd.: 3 slaapkamers/zeer moderne badkamer
met ligbad/tevens balkon Z.O. Zolder: Vliertrap/

slaapkamer - kantoor/zeer veel berging. Gehele
huis cv. met combiketel/1e kwaliteit aluminium
kozijnen met dubbel glas/telefooncentrale/1989

alle elektr. leidingen vernieuwd incl. groepen-
kast, aardlek. Voortuin op O./achtertuin 6 x 7 m
op Z.O. Zomerwoning - Schuur.

Reactie onder nummer 32981 1 bur. van dit blad.

<9 %*

*De (jutte,
(
Toine.

Voor overheerlijk eten met schitterend
uitzicht op zee zowel binnen als buiten op

ons terras.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
Alle dagen open

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17

Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten

oven-, grill- en pasta-gerechten

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes

tot 20 personen.

Tevens om mee te nemen.

TE HUUR
GEVR.

GARAGE
Tel. 12811

b.g.g. 17793

CURIESTRAAT 6 TE ZANDVOORT
Vrijstaand bedrijfspand aan de

CURIESTRAAT 6 te ZANDVOORT.

Parterre 95 m.2 bedrijfsruimte met 2
inrijdeuren, kantoor (17 m2

); keuken, toilet.

1e verd.: 95 m 2 ruimte met toilet.

Huurprijs: ƒ 18.000- p.j.

Inl.:

Makelaarskantoor De Ridder & Strijbis B.V.

te Heemstede; tel. 023-288550.

Postcode Loterij helpt Artis

Beververblijf
Artis geopend
Op 15 juli werd het gloed-
nieuwe beververblijf van
Artis geopend. Voortaan
heeft de beverfamilic geen
klagen meer over de ruimte.

De drie bevers werden in 1985

aan Artis geschonken door de

commandant van de Canadese
militairen ter gelegenheid van
de herdenking van hun intocht

in Amsterdam bij de bevrijding

van ons land.

Het nieuwe verblijf laat het pu-
bliek op een unieke manier
kennismaken met het leven van

Hitbingo
en vakantie

U bent deelnemer en gaat op
vakantie. Maar u wilt de Hit-

bingokans van 25.000 gulden
niet missen. Geen zorgen: de
Postcode Loterij houdt alle

Hitbingowinnaars bij, en
zorgt ervoor dat u uw prijs in

huis krijgt. Wij wensen u een
plezierige vakantie!

de bevers. Er is stromend water
en een hele stapel boomstam-
men, waarmee de bevers naar
hartelust hun meest geliefde
werk kunnen botvieren: het
bouwen van dammen, een echt

Nederlands trekje! De bouw
van het nieuwe beververblijf
werd mogelijk gemaakt door
een bijdrage van de Postcode
Loterij.

Uw deelname maakt het de
Postcode Loterij mogelijk om

deze, en honderden andere
projecten voor mens, dier en
natuur te Meunen. Daarom is

uw deelname zinvol.

En onontbeerlijk.

r Bent u nog geen 5

deelnemer? i

Vul dan snel de bon in]

:h endoè meel 1

Deze week:

opgemaakte

boeketten ^ * *^
div. kleuren IZ^U

,"

groic krocht 24
zandvoort, 02507- 1 230 1

Voortaan hebben de beven
de ruimte in hun nieuwe
verblijf in Artis.'

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij' Heelt u

de postcodecijfers 1462
(Middenbeemster), 2105
(Heemstede), 3118 (Schie-

dam), 5724 (Ommel) of

6101 (Echt)' Dan kunt u

zich aanmelden voor de vol-

gende opnamen van Hit-

bingo. Bel op weekdagen
tijdens kantooruren 02977-
47006 en ga een gezellig

tv-dagje uit!

Spelregels Zodra u op uw rekeningalschntt van bank ol giro een alschnjving hebt ontvangen ben! u deelnemer aan de lolcrii Deelname impliceert aanvaarding van Het
reglemenl Maximaal 99 loten per postcode Als u het met een alschriivrng niet eens bent dan kuni u binnen een maand opdracht geven tiet bedrag temg Ie boeken Cpzeooci
kan ieder moment Hiervoor kunt u zich wenden lot hel secretariaat van de Nationale Postcode Loterij Van Eeghcnslraat 81 1071 EX Amsterdam Trekking ,s 1Cdere maand en
wordt verlicht door Notaris mi P jn van Os Ie Amsterdam Trckkingslrisien en reglement zi|n vcrknigbaar tui hel secretariaat Pniren worden automatisch op uw bank- ol

ffisa/iTV 89d°i? >o"l'rj

n

i989
l

' n W°""D " " C 'K' kansspelbelasting De lotcru is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer 10

De winnende
Hitbingo-

nummers van
28 juli:

1 14 27 34 42
2 15 28 35 45
3 20 29 36
5 22 30 40
10 26 31 41

L
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken opeen van de vele pri|zen.

-Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
't onderstaanderekeningalteschrijven.Deelnameaan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding

van het reglement Hel reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

1 1 lot (ƒ 10,-> per maand _J. loten (a ƒ 10,-) per maand
De loten worden voor drie maanden tegelijk geïnd

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:_

Adres:

_l dhr. ü mevr.

Postcode:
| j

Postbanknummer:

Datum:

I- i LJ Plaats:

150.92.08
Banknummer:

5J

Handtekening:

1 NATIONALE

[?®gT(g(Q)[D)[

III L O T E R I J I

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:

Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

m
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Publiek kiest voortaan de
'ondernemer van het jaar'
ZANDVOORT - Het winke-

lend publiek mag deze maand
bepalen wie de ondernemers
van het jaar worden. Voor het
eerst wordt er in drie verschil-
lende categorieën gekozen:
winkeliers, horeca en dienst-
verlenende beroepen. De uit-

slag wordt bekend gemaakt tij-

dens de ledenvergadering op 8
oktober, aan het begin van het
'Zandvoortse seizoen'.

Ondernemers Vereniging Zand-
voort wil deze maand in de lokale
bladen twee keer een advertentie
plaatsen, met daarin een antwoord-
coupon voor de lezer. Deze kan daar-

Kaarten bestellen

voor staatscircus

ZANDVOORT - Op dinsdag 18 en
woensdag 19 augustus staat het
Staatscircus van Moskou in Zand-
voort, op het voormalige hoofdterrein

van Zandvoortmeeuwen bij het
NS-station. Tientallen vermaarde ar-

tiesten treden er op, waaronder de be-
kende clown Popov en de Mongoolse
steppenruiters van Irbek Kantemïrov
(zie foto). Het is al mogelijk in Zand-
voort plaatsen te bespreken bij:

VVV-kantoor, Schoolplein; Tabaks-
zaak Kleijn, Kerkstraat 12; Bakkerij

Van der Vooren, Tolweg 6; of telefo-

nisch onder nummer 02284 - 2848. De
goedkoopste toegangskaarten kosten
20 (kinderen) en 25 (volwassenen) gul-

den. De duurste komen op 45 gulden.

De voorstellingen beginnen om 16.30

en 20.00 uur. Bij warm weer is de tent

luchtgekoeld.

op drie namen invullen, een in elke
categorie, en deze inleveren bij OVZ-
-secretaris Henk Oonk, van het geld-

wisselkantoor aan de Grote Krocht.
Naast winkeliers kunnen nu voor
het eerst ook horeca-ondernemers
en 'dienstverleners' meedoen. On-
der die laatste groep valt een zeer
uiteenlopende reeks beroepen en
ondernemingen, zoals loodgieters
en aannemers maar bijvoorbeeld
ook banken, hypotheek-adviseurs
en strandpachters.
Beide nieuwe categorieën waren

moeilijk te beoordelen door de vaste
jury. Om alle horeca-gelegenheden
(café's, restaurants en hotels) te be-
zoeken zou teveel geld kosten. Dat is

wel eens begroot op zo'n 10.000 gul-

den. „Daar hebben we het budget
niet voor," zegt OVZ-voorzitter Van
der Laan. Beoordeling van de dienst-

verlenende beroepen stuitte ook op
allerlei problemen. Het nieuwste be-
stuurslid van OVZ, Jaap Kroon,
kwam daarom met het idee om de
hele burgerij in te schakelen. Ieder-

een die een antwoordcoupon met
namen inlevert, doet automatisch
mee aan een loterij. De drie hoofd-
prijzen zijn: een reisje naar Parijs,

een CD-speler en een diner.

(ADVERTENTIE)
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CONCORDE FILMOP
DAGELIJKS

OM 18.45 en 21.30

BASIC INSTINCT
KAARTEN: ƒ12,50

65+: ƒ9,00
Vanaf 1 6 jaar

DAGELIJKS ,

OM 13.30 EN 15.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar f 9,-

volwassenen ƒ12,50

ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,

voor maar ƒ12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT

Het gevolg is dat er deze maand
een grote campagne wordt gehou-
den. Daarin wordt elke inwoner op-
geroepen om mee te stemmen. Uit-

eindelijk wordt er in elke categorie
een winnaar aangewezen, maar er
blijft ook een wisselbokaal beschik-
baar voor een algeheel winnaar. Ook
ondernemers die geen lid zijn van
OVZ, dingen mee naar de bekers.
„Het is een volkomen open zaak",
aldus Van der Laan.

Bij de oude werkwijze kwam re-

gelmatig de discussie naar voren of
de winnaar van het vorige jaar wel of
niet opnieuw een prijs konden win-
nen. „Er waren wel indicaties dat
eerdere prijswinnaars weer in aan-
merking kwamen voor een prijs,"

aldus de OVZ-voorzitter. Dat pro-
bleem lijkt nu opgelost: door deze
nieuwe manier van kiezen kunnen
ondernemers telkens opnieuw geko-
zen worden. „Waar vind je een objec-

tiever publiek dan de winkelende
Zandvoorter," meent bestuurslid
Tromp. Naar verwachting vergroot
dat ook de betrokkenheid van pu-
bliek en ondernemer. „Daarom ho-
pen we ook dat het idee van een
ondernemersbokaal weer wat meer
gaat leven," aldus medebestuurslid
Van den Heuvel.

Fietsers komen flink aan hun trekken komende dagen.

Fietsen door de regio
ZANDVOORT - Fietsers ko-

men ruimschoots aan hun
trekken komende week. De
Olympia-fietstocht over hon-
derdvijftig kilometer staat
voor zondag op het program-
ma en van 11 tot en met 14
augustus vindt de Spaarne-
land fietsvierdaagse plaats.

Wie zit heeft een flink stuk te fiet-

sen en redelijk geoefend is, kan zich
zondagmorgen aanmelden vanaf ze-

ven uur bij strandpaviljoen nummer
8, het Trefpunt. Gestart wordt er
vanaf dit punt om acht uur. De tocht

Jaarmarkt meer variatie
ZANDVOORT - De stichting

Zandvoort Promotie heeft er
dit jaar extra op gelet dat er een
gevarieerd aanbod van goede-
ren verkocht wordt op de jaar-
markt. Tweehonderd kraamp-
jes met textiel, kunst, kera-
miek, etenswaren, ambachten
en andere interessante goede-
ren staan aanstaande zondag
tussen twaalf en zeven uur op-
gesteld in het centrum van het
dorp.

Sinds 3 mei is de stichting Zand-
voort Promotie bezig met de organi-
satie van de jaarmarkt. "In de voor-
gaande jaren was het aanbod van
kraampjes met textiel eigenlijk te

groot. We hebben er op gelet dat dit

nu niet het geval is. We konden ook
makkelijk kiezen. 390 standhouders
wilden in Zandvoort staan en we
hebben slechts ruimte voor twee-
honderd," vertelt Simon Paagman
directeur van de stichting.

Behalve dat de koopjesjagers wel-
licht iets van hun gading vinden op
de markt, komen ook de levensge-
nieters aan bod. Er valt van alles te

happen en te snappen en er zijn tal

van attracties. Zoals bijvoorbeeld
het nationaal kampioenschap vlag-

hijsen. De vlag met de slogan: "Zand-
voort meer dan strand alleen,"

wordt verzwaard door een zak zand

GASTHUISPLEIN 5
2042 JM ZANDVOORT

02507/18686

'Op de kop en
uit de bus'

bij Rekreade
ZANDVOORT - Een 'vreemd

figuur uit de Op-De-Kop-We-
reld' is te gast bij de Rekreade
in Zandvoort-Noord. In Zand-
voort-Centrum is het thema:
'Uit de bus geklapt'. Meedoen
kost een gulden per activiteit,

behalve voor Santekraampie,
dan is de entree 2,50 gulden.
Tijdens de Rekreade is het Jan
Snijerplein omgedoopt tot
Rekreadeplein.

Op het programma staat zondaga-
vond om half zeven volksdansen en
poppenkast bij het winkelcentrum.
Bij regen wordt uitgeweken naar het
Stekkie. Maandag tussen tien en
twaalf wordt er een 'hokkie voor
Pokkie' geknutseld en tussen drie

en vijf wordt er een buitenspel ge-

houden. Dinsdag om tien uur slaat

het op-de-kop-virus toe, tijdens een
spel binnen. Van drie tot vijf wordt
er weer geknutseld. Woensdag tus-

sen tien en twaalf wordt er 'gepokke-
reld', dan wordt er een onderstebo-
ventaart gebakken. Van drie tot vijf

wordt er een creatief spel gespeeld.
Donderdag tussen tien en twee is

het 'valse tonen festival', een vie-

ruursprogramma met zang, dans,
picknick en een songfestival. Brood
moet meegenomen worden en wel-

licht ook oordopjes. Om half zeven
's avonds wordt er gevolksdanst en
is er poppenkast bij het winkelcen-
trum (bij regen in het Stekkie). Het
slotfeest vindt, samen met de kinde-
ren uit het centrum, plaats op vrij-

dag tussen elf en twee met 'Santek-
raampie', waar van alles te doen is,

op het Rekreadeplein in het cen-

trum van het dorp.

De kinderen uit Zandvoort-Cen-
trum gaan zondagavond om kwart
over zeven ook volksdansen, op het
Rekreadeplein. Als het regent in het
Jeugdhuis. Ook is er poppenkast.
Maandag tussen tien en twaalf
wordt er geknutseld, van drie tot vijf

wordt het buitenspel 'Ganzenpost'
gespeeld. Ook de dinsdagmorgen,
tussen tien en twaalf, staat in het
teken van post, net zoals het spel 's

middags tussen drie en vijf. Woens-
dagmorgen tussen tien en twaalf
wordt er geknutseld en 's middags
van drie tot vijf is er de speurtocht
'kettingbrief'. Donderdag tussen
tien en twee is er een vier-uurs-pro-
gramma met onder andere een
luchtfestijn. De kinderen moeten
brood meenemen, 's Avonds om
kwart over zeven worden er volks-

,

dansen gedaan en is er poppenkast
op het Rekreadeplein. Bij regen in

het Jeugdhuis. En als slotfeest vrij-

dag van elf tot twee 'Santekraam-
pie', samen met de kinderen uit

Noord, op het Rekreadeplein.

en moet zo snel mogelijk omhoog
gehezen worden. Om de critici tege-

moet te komen wordt de 'goede' vlag
met geel boven, blauw onder ge-

bruikt. "Ook al blijf ik erbij dat de
vlag met omgekeerde kleuren ook
goed was. We wilden niet de Zand-
voortse vlag gebruiken, maar
slechts de kleuren. Het woord Zand-
voort komt veel beter tot uitdruk-
king in het donkere blauw, dan in

het lichte geel," verdedigt Paagman.
De stichting had aanvankelijk vlag-

gen gemaakt met de kleuren van de
Zandvoortse vlag in de verkeerde
volgorde. "Daardoor hebben we
meer publiciteit gehad dan ooit,"

bluft Paagman. De finale van het
vlaghijsen is op 12 september in het
Autotron in Rosmalen. De Zand-
voortse wedstrijd is een voorronde.
De kinderen kunnen zich amuse-

ren op scooters en het springkussen.
Jazzliefhebbers worden verwend
door het looporkest Basin Street
Six. De markt is te vinden in de Prin-
sesseweg en omgeving.

wordt in groepsverband gereden,
achter voorrijders aan in een verant-
woord tempo. De route loopt via Vo-
gelenzang, Leimuiden, De Kwakel,
Uithoorn en Abcoude. Dan is er een
rustpauze en vervolgens rijden de
fietsers langs Muiden, Ilpendam,
Purmerend, Wormerveer, Assen-
delft, Beverwijk, Velsen, Overveen
en Zandvoort. Inschrijven kost 2,50

gulden. Wie ook een herinnering wil

betaalt tien gulden.

Wie liever wat rustiger, recreatief
wil fietsen kan zich aanmelden voor
de Spaarneland fietsvierdaagse. De
ruitvalsbasis' voor de tochten is re-

creatieschap Spaarnwoude. Maan-
dag 10 augustus worden deelnemers
vanaf twaalf uur ontvangen op de
camping naast hotel-restaurant Het
Buiten Huis. 7

s Middags kan er een
wandeling door Haarlem gemaakt
worden. De vier daarop volgende da-

gen worden er vier dagroutes gere-

den, die gaan door dorpen als Aer-
denhout en Bloemendaal, met
prachtige landgoederen, door pol-

ders, de bollenstreek, de kust en dui-

nen en Zandvoort. Deelname kost
twintig gulden per persoon, voor
vier dagen. Vier overnachtingen op
de camping kosten eveneens vier da-

gen.
Er is een mogelijkheid om voor een
compleet maaltijd-arrangement in

te schrijven. Dat kost 65 gulden. In-

formatie over de fietsvierdaagse
geeft de WV (17947). Inschrijffor-

mulieren zijn daar ook te verkrijgen.
Wie slechts een dag wil fietsen kan

zich bij de WV opgeven voor de
fietsdag Kennemerland. Gestart
wordt tussen negen en elf uur bij

Het Buiten Huis in recreatieschap
Spaarnwoude. De af te leggen af-

stand bedraagt veertig of zestig kilo-

meter. Inschrijven ter plaatse vanaf
half negen 's morgens. Deelname
kost 7,50 gulden.

ZANDVOORT - Dick Spaans werd zondagochtend 'overvallen' door vijftien

deelnemers van zijn zwemclub. Zij kwamen hem feliciteren met zijn zestigste

verjaardag. Spaans is voor hen van grote betekenis: hij is de initiatiefnemer en
organisator van de zwemclub voor ouderen van 45-jaar en ouder, die vier

ochtenden in de week tegen een gereduceerd bedrag een uurtje in Gran Dorado
kunnen zwemmen. Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om tien voor
acht staat Spaans al bij de kassa klaar, om de deelnemers te ontvangen. In

totaal heeft de club zo'n tachtig leden, waarvan wekelijks ongeveer de helft

verschijnt. Als iemand moet afzeggen wegens ziekte, zorgt Spaans voor een
bloemetje. Omdat zijn - vrijwillige • inzet bijzonder wordt gewaardeerd door de
deelnemers, werd hij zondagochtend zelf in de bloemetjes gezet.

Foto Bram Stijnen

Met oog en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Ter hoogte van strandtent 26
staat hij, of liever gezegd stond hij.

Met 'hij' bedoel ik in dit geval do
bank. Een alledaags zitmeubel.
Ten gerieve van de vele toeristen,

dagjesmensen en natuurlijk onze
plaatselijke bevolking, staan deze
attributen in grote aantallen langs
onze dreven opgesteld. Vooral tij-

dens de zomermaanden vinden
deze zitmeubels gretig aftrek bij

menig zonaanbidder. Ikzelf prefe-
reer een dergelijke 'zit' in het
dorpscentrum. Dit vanwege het
feit, dat het aanschouwen van
mijn mede-dorpsbewoners bij mij
de voorkeur geniet boven een blik
op de zee. De einder heeft voor mij
blijkbaar niet die aantrekkings-
kracht die het centrum wel heeft.
Misschien houd ik meer van de
gezelligheid. Het observeren van
mijn soortgenoten is een genoe-
gen dat ik niet zou willen verrui-
len voor het loze staren over de
golven. 'Wie lacht niet, die de
mens beziet'. Gedurende de laat-

ste 25 jaar is het 'bespieden' van de
'Homo Sapiëns verworden tot

een specialisme dat ik als geen
ander beheers.

'Klein' begonnen kan ik nu gere-
kend worden tot een professionele
observeerden Mijn techniek is die
van een struisvogel. Wellicht her-
innert u zich nog de biologielessen
uit uw verleden. Daarin immers
werd ons geleerd, dat dit beest zijn
kop in het zand steekt, teneinde
niet gezien te hoeven v/orden.
Vandaar dan ook de uitdrukking:
'Struisvogelpolitiek'.

Ook ik pleeg mij te 'verstoppen'
tijdens mijn dagelijkse bezigheid.
Met de ogen tot spleetjes 'geslo-

ten', doe ik dan alsof ik in slaap
gesukkeld ben. Deze onopvallen-
de pose stelt mij in staat 'onge-
zien' de diepste zieleroerselen van
mijn soortgenoten te doorgron-
den. Mijn fantasie is daarbij onge-
breideld.

Onverlaten
Vooral in een badplaats als de

onze zie je wat voor rare kostgan-
gers de Here op deze aardkloot
heeft neergezet. Onder het mom
van een 'gezellig' dagje uit, menen
de gasten soms tijdens het verblijf

alhier volledig uit de bol te kun-
nen gaan. Hun gedragingen zijn

daarbij navenant. De vernielingen
die daarbij worden gepleegd zijn

inmiddels genoegzaam bekend. In
de verlengde Haltestraat, de Von-
dellaan, aan de Van Lennepweg en
elders in ons dorp weten ze daar-
over mee te praten. Afgerukte au-
to-antennes, vernielde tuinen en
gejat meubilair zijn vaak het re-

sultaat van een gezellige stapa-
vond.
Nu weer terug naar het begin

van dit verhaal. Het bankje dus.
Ter hoogte van strandtent 26. On-
verlaten hebben dit weekend een
nieuwe vorm van recreëren be-

dacht. Met een zaag (waar haal je

zo'n ding zo gauw vandaan) werd
deze bank aan stukken gereten. U
ziet, niets is onze toeristen te dol.

Boosheid
Nu hoor ik u al denken dat deze

toeristen toch ook een hoop geld
in het laatje brengen. Nee dus.
Sterker nog, u en ik leggen op het
toerisme jaarlijks een fiks bedrag
toe, in de vorm van allerlei lokale
belastingen. Of dacht u dat de

Baanrecord op Zandvoortse racepiste
ZANDVOORT - Voor de

tweede maal in successie werd
afgelopen zondag op het cir-

cuit het Marlboro Masters eve-
nement gehouden. Het werd
een weerzien van oude beken-
den. Het gratis spektakel trok
meer dan 45 duizend bezoe-
kers. Hoogtepunten vormden
de spectaculaire Formule-3
race en het baanrecord van het
plaatselijk fenomeen Jan Lam-
mers.

„Een enorm spektakel." zo om-
schreven sommige bezoekers afge-

lopen weekend het racegeweld in de
Zandvoortse duinen. Het program-
ma was er dan ook naar. Naast de
diverse races had de circuit-directie

ditmaal gezorgd voor enkele aan-
trekkelijke neven-activiteiten, waar-
onder een parade van een aantal ex-

clusieve tweezitters, de tentoonstel-
lig 'Twintig jaar Marlboro en de
snelheidsport' en de slip-demonstra-
tie door de Dutch Racing School.
Voor de duizend bezoekers bleken
de diverse races echter het meest in

trek. Het publiek kreeg dan ook
waar het voor gekomen was. Span-
ning en sensatie.

Hoogtepunt
Absoluut hoogtepunt vormde de

Marlboro Masters of Pormula 3. Dit
onderdeel van het programma blijkt
in twee jaar tijd uitgegroeid tot eve-
nement van internationale allure.

Klinkende namen als de Portugezen
Diogo Castro Santos en Pedro Lamy
en de Nederlanders Franc ten Wol-
de, Alex Veenman en Allard Kalff
stonden ook nu weer garant voor
gedurft bochtenwerk en stuurmans-
kunst.
De drie Nederlanders werden ech-

ter door pech achtervolgd. Veenman
kreeg al tijdens de opwarmronde te

hondenbelasting en aanverwante
aanslagen besteed worden aan za-

ken waarvoor ze ook bedoeld zijn,

of zouden moeten zijn. Vergeet
het maar. Enkele jaren geleden
hadden wij als gemeente een te-

kort op de recreatiebegroting van
maar liefst 1,4 miljoen gulden.
Met andere woorden: u en ik

moesten persoonlijk dit tekort op
tafel leggen. Tegenwoordig staan
wij er gelukkig wat boter voor.
Dankzij de inventiviteit van onze
wethouder van financiën Peter
Ingwersen leggen wij op dit mo-
ment jaarlijks 'nog slechts' acht-
honderdduizend gulden toe op
onze gasten.
De oorzaken laten zich raden.

Een kleine opsomming kan geen
kwaad, dunkt mij. Welnu, wat
dacht u van de extra schoonmaak-
kosten, het repareren van al het
vernielde straatmcubilair, waar-
onder de banken, lantaarnpalen,
verkeersborden enz, enz. De inzet
van extra agenten op het strand en
in het dorp. En natuurlijk niet te

vergeten onze brandweer. Ook die
moet regelmatig komen opdra-
ven. Ach, ik zou best nog even
door kunnen gaan. Begrijpt u nu
mijn boosheid over het doorzagen
van die bank ter hoogte van
strandtent 26?

Opsporing verzocht
Maar goed, het leven gaat ver-

der. Zo ook het vervolg van deze
rubriek. Deze week ontving ik een
brief van een Zandvoortse in-

woonster. Ze verzocht mij mede-
werking te willen verlenen aan de
opsporing van de moeder van haar
vriendin Gerda Vlieland. Deze
vriendin woont op dit moment in

Heerhugowaard. Zij werd geboren
op 21 mei 1942. Haar vader was de
toen 67-jarige Cornelis Kerkman.
Haar moeder heette Gerritje de
Bruin. Oorspronkelijk kwam zij

uit Amsterdam. Zij werd daar ge-

boren op 18 juni 1899. Zij overleed
op 27 mei 1942 in Leiden, zes da-
gen na de geboorte van haar doch-
ter. Een jaar later overleed haar
vader door een treinongeluk. Ger-
da, die toen Gerretje Cornelia
Kerkman heette, kwam in een
pleeggezin terecht. Haar pleegou-
ders woonden in de Zuiderstraat.
Gerretje Cornelia Kerkman werd
vanaf die tijd Gerda Vlieland ge-

noemd.

Voor de goede orde: Gerritje de
Bruin, de moeder van Gerda Vlie-

land was, voordat zij met Cornelis
trouwde, gehuwd geweest met En-
gel Kerkman. Engel overleed op
12 december 1936. Uit dit huwelijk
werd een zoon geboren. De naam
van deze zoon is niet bekend.
De vraag is nu, wie heeft Gerri-

tje de Bruin, alias Gerritje Kerk-
man gekend en wie kan een tipje

van de sluier oplichten over deze
tot nu toe onbekende vrouw. Ger-
da Vlieland heeft haar moeder
niet gekend. Zij probeert al jaren
lang méér over haar te weten te

komen. Wellicht heeft iemand in
dit dorp nog een foto van haar.
Inlichtingen hierover kunt u kwijt
bij de vriendin van Gerda. Haar
adres is: Trix Koper-Brugman,
Oosterparkstraat 17 in Zandvoort.
Tel: 16017.

Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

De formule 3 race vormde het absolute hoogtepunt van het Marlboro Master evenement. Foto Bram Stijnen

maken met een gescheurde remlei-
ding, Ten Wolde moest afhaken van-
wege een steen in zijn radiator en
Kalff werd vanwege een gebroken
wielophanging, vier ronden voor de
finish gedwongen vroegtijdig de pits

op te zoeken. De uiteindelijke win-
naar werd Pedro Lamy. Met een ver-

schil van slechts 0,059 seconden ver-

sloeg hij zijn landgenoot Diogo.
Jan Lammers hield alle ogen op

zich gericht tijdens zijn poging het
oude baanrecord van Jonathan Pal-

mer (52,6 sec.) aan flarden te rijden.

Zijn eerste meters sinds tien jaar
in een formule 1-auto vormde het
hoogtepunt van de dag. De 36-jarige

coureur liet er geen twijfel over be-
staan dat hij nog steeds gerekend
kan worden tot een van de beste cou-
reurs ter wereld. Met meesterhand
stuurde hij de Maren Fl over de

baan. De scherpe tijd van Palmer
werd moeiteloos door Lammers ver-

beterd. Hij finishte in 52,4 seconden.
0,2 sec sneller dan zijn collega.

„Ik weet dat ik er nog twee seconden
af kan halen", verklaarde een opge-
togen Lammers na afloop. Zijn ge-

leende Engelse Bolide lag nog wat
onwennig in zijn hand. „Ik heb tijd

nodig om aan deze auto te wennen".
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenmun en particulier
\Ik iM-mluMlfiities voor /ukrnman en pmlit uliei kiiiinr'ii

wonlcn tfi'/el over 1 of 2 kolommen hreedte m iliwisr

IrtlcifïrontU'ii

i'uilirulwrcn verwijzen vuj rmitr (ie spci mie hou op de

puKinn „MlfHOV.
I'liuilsin^ is mogelijk in de vntgciide editie-

/WDVOOHTS Nll UUMU.AD j (U2 pet millimeter.

Sluitingstijd: diusdn^ 15 00 uui.

I
1 kunt uw U-ksl teleiumstlie opgeven 02507-17166 of

iiigeven/zenden aan.

* /undvoorls N'ieuwshlnd. ('.nslhiiispleiii 12,

2012 JM Zunclwiorl:

l'l.iiilsin^ is ook mogelijk ui de volgende i nmhinntie:

/ /amJvuoits Nieuwslij. td. AriHtelwrns WVeklilad, Uil-

lioonise (.oiiiiint J)c Koude Venri, Anlsniecider C'oii-

uuil. alle edities vjin liel \nis|cidnnis Stadshlnd. De
Nieuwe Weesper / 0,67 pel nullimeler

Slininigsiijd maandna 15.00 uui

* Inloimatie o\ei nn/e uwn^e aiuilrekkelijke aiKetten-

tici ornhmalies in de Micro's /ijn op aanvraag op on/e

kantoren wikiij^bimr

t* Voor lineven onder numnier wordt 1 lepel extra in

rekening gebrwln, «I-mede j 0,00 adni.koslen.

* Hij plaatsing in de Mieio's worden peen bewijsnummers

verslinird Op ver/oek uordt aan ndveileerdeis binten

liet \eispreidin£sgebie<l ('t'ii krant veistuurd, Hieiujor

woidl j 4,00 in rekening urlnai-lil.

{' kunt de tekst van uu Mie ro-ad\eilentie( onibtnatie /,

telefonisch opgeven*

020-562 62 71
(dit iiuinnu'j ts niet vool bc/orgkl.it hU'ii) of /enden mm:

Micro'n Wrckmediu
Postbus 150 - 1000 AD AiiiHtcrdum

IV stliitiiigslijtJrn, gelden voor plaatsing in de/elMr week.

Voor de betaling ontvangt u een aereptglrokaart.

eootsmBBBB

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,

tevens speciale herenbeh., o.a met Aramis-Davidoff

Tel 02507-16123

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam • Tel. 020-6125558

Verloren en
gevonden

• Gevonden bi) stoplichten

Bentveld: Gouden ketting

met vierkant naamplaatje in-

scriptie achter: 16-3-86. Tel.

02507-30961 of 18412.

• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Part. vraagt betrouwbare hulp

in de huishoud, voor 2 uur p.

dag, van 13.00-15 00 uur, 5

dagen p. week, ƒ 15,- p uur.

Leeftijd v.a. 40 jr. Tel..

02507-13023.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfl/ E makelaars o.g. LjJ

Tel. 02507-12614 NVM
MAMLAAA

Technisch personeel gevraagd

Produktiemedewerkers
met een rijbewijs B

Kwaliteit en keurig op tijd afleveren leidt volgens Nissan
tot een tevreden klant Deze "Customer Satisfaction", die al

begint bij de produktie van Nissans, geldt zeker ook voor het
Europese Autodistributiecontrum van Nissan in Amsterdam.
Hier vindt de aflevenngsinspectie plaats van zo'n 250.000
Nissans per jaar, voor ze hun weg vinden naar de klant Ook
worden hier de Nissans op verzoek aangepast aan de speci-
fieke wensen van de klant Op deze manier gaan iedere dag
honderden Nissans in perfecte staat op weg naar een tevre-

den klant ergens in Europa.

Produktiemedewerkers inspectielijn
Bij de afdeling Aflevenngsinspectie worden auto's op een

lopende band gereden, waarna in een wasstraat en eventu-
eel met de hand de beschermlaag wordt verwijderd. Daarna
wordt met het blote oog de lak geïnspecteerd op schade en
worden de juiste dealerlijsten en handboeken in het dash-
boardkastje gelegd. Vervolgens worden de auto's weer van
de lopende band gereden.

Je werkt onder leiding van een voorman in een team. Het
is nauwkeurig werk, maar ook lichamelijk zwaar. Zo sta je

vrijwel de gehele dag en moeten de auto's regelmatig met de
hand worden gepoetst.

Wie zoeken wij

Voor deze functie vragen wij een opleiding op LBO-
niveau, een goede conditie en uiteraard een rijbewijs. Je bent
bereid om in drukke perioden in ploegendienst te werken en
ziet er ook niet tegenop om over te werken. Bovendien ben je

een echte teamworker, zet je je graag voor 100% in en werk je

secuur Je leeftijd tussen 20 en 35 jaar.

Belangstelling?
Vraag dan snel een sollicitatieformulier aan. Je kunt daar-

voor contact opnemen met Karin Post van afdeling Perso-
neelszaken, telefoon 020-5874128. Of stuur een kort briefje

naar Nissan Distnbution Service (Europe) B.V., t.a.v. Karin
Post, afdeling Personeelszaken, Antwoordnummer 15524,
1000 RZ Amsterdam. Een postzegel is niet nodigl

Oproepen - Mededelingen

• Bram Stijnen bedankt voor

de mooie foto van Manuela
Berkhoff (Plesmanschool).

* Hallo Gerda, nog acht

nachtjes slapen en dan gaan
we samen naar Drenthe.

Groetjes van je vriendin, Tnx.

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakketl Geen
adres7 Dat hebben wij voor ui

Inl.: tel 02907-5235.

* Het is werkelijk waar' Oma
Faber 65 jaar. Martijn Robert-

Jan Enk.

• Hiep hiep hoera. Oma Fa-

ber 65 jaar. Dennis Carly Mar-

cel-Wim.

* Lang zal oma leve... Lang
zal oma leve.. Lang zal oma
Faber leve in de gloria ...

Anne

* Madeleine gefeliciteerd

met je 16e verjaardag, veel

plezier donderdag, groetjes

uit Portugal van Yvonne.

* Martijn,

pioen '92.

teerd. Annie

all-round kam-
Hartelyk gefelici-

* Pnscilla, je bent opa's pop-
pedem, maar wanneer word
ik eindelijk., je oma.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

* Oma L. Faber 11 aug.-65
jaar. Wilt u s.v.p. ook een
kaartje sturen

-

? Hartelijk be-
dankt!

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Te koop achtkantige salonta-

fel met plavuizen.

Tel. 02507-16403.

Te koop eiken bankstel

Tel . 02507-16403.

Te koop oude grenen vitrine

kast, recht model, ƒ1250,-.

Tel.- 02507-18383.

• T.k.a. c.v.-moederhaard,

Vï jaar gebruikt, ƒ300. Tel.:

02507-19628.

T.k.a. massief eiken eettafel

met schuiflade en 4 eiken eet-

stoelen. Prijs ƒ400,-. Tel.:

02507-19408.

T.k.a. MECHELSE KAST.
Tel.: 02507-19248.

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng van goederen.
Frans Halslaan 33. Tel

:

020-6473004.

voor de particulier

SrtfUOfplc GRATIS MICRO'S worden
I CgClO geplaatst onder de

rivo i' t navolgende voorvv aarden:

\jl dLIij • • inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

® het aangebodene mag niet bo\en ƒ300
uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer cén

vakje. Laat na ieder woord, punt of knmma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw iekst een gegarandeerde

(ginObetaaleheque bijsluiten of u ontvangt \an

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave win redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

'uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 J.M Zandvoort

ècl, 22
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Aulorubnek SHOWROOM verschi|nl elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amslerdams Sladsblad,
Buiienvelderlse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Üithoornse Courant, De Ronde
Voner, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad on
bwendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vri|dag lussen 8.30 en
20 00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321
Schriftelijk- Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Algeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelshjn, Laan van de Helende
Meesters 421 B ; Weesp, Nieuwslraat 33; Zandvoort,
Gaslhuisplein ! 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|ke! die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-pnjs ƒ 5,91
mm-pri|S met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Hyundai

Méér Garage
HYUNDAI. DEALER

Ook voor uw •

OCCASIONS
Linnaéüskade 5-7,

Amsterdam.

020-6929548

BMW
BMW 318» met alarm, kl. zlvr-

grs, bj 4-'88, APK tot 01-'93,

km 86.000/22.000.
Tel. 02503-27312.

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor AVeen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nteuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 61212

(gratis halen en brengen).

Citroen

CITROEN AX 11 TGE,b].1-'92,

zwart. Vr.pr. ƒ 16.500 incl. 3 jr.

gar. Tel 02990-48795.

Citroen Visa
1,1 E Leader 1986.

80.000 km, i.z.g st

APK 1-93, vv. open dak
trekhaak

Vraagprijs ƒ 5.000,-.

Tel 020-6137990.

en

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

T.k. Citroen Axel 12 TRS, dec.

'87, APK, 80.000 km. Prijs

ƒ4.750. Tel. 02508-1237.

Fiat

RIJ NU BETAAL AUG. '93

• Dit geldt voor al onze occasions *
GEBR. HAAKER B.V. off. Fiat/lancia dealer

Kamerhngh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

020-6594859
• max ƒ 15.000.- •• occasions vanaf ƒ 7.500.-

* Dit geldt niet voor de Panda's

Rat Panda 34, rood, b.j.'82,

APK 2-'93, 88.000 km, ƒ 1500,

i g.st ,
02972-2316.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions,

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

Adverteren in

„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Mazda

Mazda 323 m. '83, 3 drs , nw.
APK, een plaatje, / 2450.
Tel. 020-6105478.

Mazda RX 7 Sport, m. '81, kl.

rood, alarm. APK '93. I.z.g.st.

ƒ6.950. Inr mog. 020-6105478.

T.k.a. Mazda 323F, 1.6i, GLX,
rood, bj. 10-'89, km.stand
61.000, vr.pr. ƒ24.500 Tel
02990-60958

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel.: 020-6433733.

Mitsubishi Lancer Wagon D
b.j. 8-'87, APK '93, prima staat,
bl. met. ƒ 7350, tel. 075-354663.

Nissan

Datsun 280 ZX bj. '79, i.z.g.st.

APK, rijdt als nw., ƒ5950.
Tel. 020-6105478

Nissan Cherry 1300 Gl 3 drs.

bouwjaar 7-'83. APK 4-'93.

ƒ2000. Tel. 020-6324177.

Opel

T k.a. Opel Ascona 1.6 '84, wei-

nig km, ƒ4000,-.

Tel.. 020-6312334.

Peugeot

205 XAD dsl., gr. kent., ƒ99
wb., wit, 1-'90, 46.000 km,
perfect, particulier.

Na 18.00. 020-6797720.

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER

Vakantie !!

en U zoekt nog snel een
Voordelige goede (de beste)

Leeuwekeur gebruikte Auto 9

Klaar voor vertrek staan

ze gereed bij'

COBUSSEN
Sinds 1930

Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824

De koffie staat klaar !

Van 1e eig. Peugeot 205 1.1 2-

'87. ƒ7950, APK '93, perf.

staat. Tel : 020-6968216.

LOW BUDGET
Autobedrijf v.d POUW
PEUGEOT - WEESP

Biedt aan:

20 Inruilauto's van div. merken,
voorzien van geldige APK.

Prijzen van ƒ 2750.- tot ƒ 7000.-

Tel. 02940 - 15110
Amstellandlaan 1,

WEESP

BROUWER TiïEü®lE\
Amsterdam-Oud-Z . 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829

Amsterdam-Noord Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Peugeot 205 GTi 1 .6 1 15 PK, bj

ongin. '87, grijs met. elektr. ra-

men, centr. deurvergr., i.nw.,

st., ƒ 14.950. Tel. 020-6105478

T.k. weg. omst. PEUGEOT 205
'91 veel extra's, kl. graphite

gris. Vr.pr. ƒ 19.995.

Tel.: 02975-64136.

Renault

RENAULT-DEALER
biedt aan, met 1 jaar

topoccasion-garantie:

R 5 TR 3-drs 06/88
R 5 TR 3-drs Roxane . . 05/90
R 5 TR 3-drs Campus . 01/90
R Cho RN 1.4 3-drs ...06/91
R 11 GTX 3-drs 03/85
R 11 GTX5-drs 10/85

R 11 TL Chev. 3-drs ...03/87
R 21 TL 1.7 06/89
R 21 GTL 1.7 Symph. . 10/88
R21 TL HB. 1.7 06/91

R 21 GTS Nevada 12/91

R 19 GTS 5-drs 01/89
R 19 GTX 5-drs 10/89
R 19 GTR 3-drs 12/89
R 19 GTR Chamade . . . 12/89

ASTER B.V.
Amsterdam - Noord

Asterweg 14

Tel. 020-6370565/6372165
Aster zegt het met service

Seat

Autobedr. Leeweg. Zwanen-
burg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor

H.'meer-N. Tel.: 02907-3372.

Ford

Ford Escort 161. APK 5-'93, bj.

82, ƒ3500. Tel. 02979-86468.

Ford Taunus 2-3 Chia nov.

APK '93, rijdt nw. ƒ1250.
Tel.: 020-6105478.

'77,

Buitenkans!!! 02945-4242. Ford

Fiesta Cheers '92 SL. 65000
km. Pr. ƒ20.500.

Ford Transit 9 pers. 1987, benz.

ƒ 12.500,- i.z.g.st.

Tel. 020-6232451.

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28

A'dam, tel.: 020-6763335

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,

A'dam - 020-6686146.

AUTOBOULEVARD

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie

Wibautstraat 224

020 - 561 96 11

Te koop: Renault 5 van 1984

APK gekeurd tot juli 1993. Prijs

ƒ3000,-. Tel.: 02990-44374.

Wegens verhuizing te koop

aangeboden Renault Clio juni

1991. Kleur rood, km.stand

11.830, vraagprijs ƒ 17.250. Te
bevragen tel. 02526-75519.

Rover

Minor Motorcars

Rover Dealer
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

Rover 3500. Van der Plas wit,

autom., bj '82, ongin. airco,

duurste uitv., ƒ 3950.

Tel. 020-6105478.

Skoda

Skoda-
specialist

GARAGE HOLTZ
voor betaalbaar vakmanschap
M.S. van Riemsdijkweg 24-26

Amsterdam-N. (v.m. N.D.S.M.)

020-6311694

SKODA 130 GL, 1e eig., 4-'88,

ƒ3.250, APK 6-
'93, m. radio,

perfecte staat. 020-6968216.

•SHOWROOM", de autorubriek

in Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.

Oplage 750.000 ex. Tel. 020-6658686

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel : 02975 - 62055

(gratis halen en brengen)

Auto Amstelstad b.v. Suzuki -Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,

Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl /magz Minervalaan 85, 020 6793249/6713581

Voor een goede SUZUKI-occasion naar,

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuidemde 44, Koog ad Zaan 075-164692

Correcte service, inruil en financiering

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.

Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Subaru

MOOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven

wenst u een prettige vakantie

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853 ,

Toyota

Te koop Toyota Corolla 1.6 XL,

16 kleppen, st wagon, km
52.000, zonned., trekh., okt.

'88, weg. lease auto Vrpr
/ 15.750. Perfekte auto.

Tel. 02979-87290.

Toyota Celica 20 XT, bj '82, kl

blauw, lm velgen, i.z.g st.

/ 6.500 Tel 02990-71935.

Volkswagen

T.k. Kever Speedster Cabno
1303, bouwjaar 1972, ƒ9 999.

Telefoon: 06-528.795 93.

VW Golf Dies. bj. '81, orign nw.

APK, rijdt perfect, ƒ 2950.

Tel. 020-6105478.

VW Golf ongin '80, nw APK,
i.zgst, rijdt perf. ƒ1750
Tel. 020-6105478.

Wgns lease. VW JETTA, 4 drs,

1.6 CL, 8-
'87, 94.000 km, open

dak. Vr. ƒ11.750. 02995-3435.

Volvo

Volvo-occasions, ± 35 in voorraad
o.a.-

Volvo 740 GL, blacklme, zilver m , 35.500 km, 1990 .ƒ37.500
Volvo 740 GL, blacklme, autom. + schuifd. I989 . . . ƒ28.750
Volvo 740 GL, Aut. Estate + schuifd. 1986 ƒ24.950
Volvo 240 DL 2.3 + LPG 1990 ƒ29950
Volvo 460 GL, zilver, 1991 ƒ29.950
Volvo 440 Turbo, blauw met, 1989 ƒ27.950
Volvo 440 DL, 14000 km, rood 1991 ƒ25.750
Volvo 340 Automaat, Rood, 29.000 km, 1990 . . .ƒ19.750

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

340 GL spec. aut km 7600 '91;

340 GL sp. aut. km. 18.000 '90;

340 5-drs, aut. km. 60 000 '88;

440 rood LPG km. 78.000 '90;

Div. Volvo's 340/360 v.a. '83

t/m. '86 tegen netto inruilpnjzen

VOLVO-NIEROP
Vancouverstraat 2-12,

A'dam-West, 020-6183951.

Volvo 240 GL '83, LPG, APK,
bijz. compl. uitv., t.e.a.b.

Inl. 020-6464500.

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86

FAX 020 - 665.63 21

Postbus 156, 1000 AD A'dam

Rijscholen

5-sterren auto- en motorrijschool
Alle rijlessen ƒ 34 per les

20 lessen + examenaanvraag ƒ895
Volledig motorpakket inclusief examenaanvraag ƒ 685

Snelcursus in 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie in 1 dag

Div merken auto's, ook automaat
Halen & brengen

Theoriecursus op video gratis

Ruys de Beerenbrouckstraat 157

Telef. 020-6138473.

AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool

Aanbieding: spoedcursus
ƒ875,- incl. examen
*ƒ 45,- per 60 minuten
'binnen 8 weken je rijbewijs

Info: 020-6464778.

Deze
Of-u nu zelf een sBowroom hè^vofluw/^üfe^ljlinkend voor dé'li^a.r^i^,J3iet een advertentie ,m
SHOWROOM zet.u uw auto p%;|;'cÊti;H?4^>sc^J11

'

ïV;<^pers- SHOW^OOJSl 'is de speciale - \\-,
autorabriek van -Het- Parctol en allé 'isuèaws-' en huis-aan'-ljuisbladen^n '"^ekmedia in het gebied -

Groot~Amsterdanv. ÜNv/advertentie verschijnt inleen' enorme oplag&i^hfe ca!-
; ?5Ö.p00 exemplaren 1

van "Weesp tot Zandvoort, ,,-v ,

'

%
%*\

; >
- ^

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'

1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.

Gratis halen en brengen.

Tel. A'dam 020-6942145.

Autorijschool Ferry

1e 5 lessen voor ƒ 147,50

Tel.: 020-6932074.

Accessoires en Onderdelen

Onderdelen voor: Austin-Rover-

Jaguar-MG-Triumph-Landrover

KIMMAN HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht

Ruilstarters en dynamo's.

Valkenburgerstraat 134

Tel 020 6240748.

Algemeen
V.W Golf 18 CL Cat, '89

ƒ18 950- PEUGEOT 205, Dsl

18, '88, ƒ13 750- SUBARU
Justy 5-bak, '86/6800-
RENAULT5, '83 ƒ 2 950-

PEUGEOT305 S, '85/6500-
FORD ESCORT, 1300, 4-drs

'85, ƒ 7 600-

VAN OSTADE GARAGE
Van Ostadestraat 182

Amsterdam, 020-6625428
maandag t/ vrijdag

RAAK vraagt t k diverse types

Nissan en Toyota, b j. + '78 tot

+ '85 Tevens voor ver- en in-

koop, diverse merken tot

ƒ5000,-. Tel 075-314618

NIEUWE VOORRAAD
Merced 190, aut. 86 ƒ21950
Merced 300 TDT,
Automaat 85 . ƒ 15 950

VW Polo G 40 zwart 91/27 950
Ford Sierra 5-drs HB 89/ 12.950

Kadett 1.6 LS 83 . . ƒ 3950
Kadett 1 6 GLS 84 .ƒ 4 950
Micra 1.0 SX grijs 87 ƒ 7 950
Alfa 33, 1 5 iE rood . .ƒ 10950
Fiat Ritmo 86 silver . .ƒ 5 950
Fiat Uno 1000 Ftre 86 ƒ 6.950

Mazda 323 Van 90 .ƒ13 950
VW Transport. TD 88 ƒ 11 950

Lada 1200 S 86 . . .ƒ 1 950
Sunny 1.6 HB, wit 87 ƒ 9 950
Sunny 1.6 SLX coupé
rood 88 ƒ16950
Rat Uno 45 S grijs 88/ 9.950

Honda Transalp 750 89/ 10 500
Prijzen zijn incl aflev.kost.

Centrum Auto's

020-6250096

+ 50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat

Haarlemmerweg, bij molen.

020-6844079. Tevens INKOOP.

LET OP, STUNTPRIJZEN
Door plaatsgebrek + 100

auto's v.a ƒ 300.- tot ƒ 10 000 -

Wagenpark Johan Boom,
Zuider Akerweg 83, Oranje

hek, A'dam Osdorp.

Let op juiste naam en adres.

Garantie al v.a ƒ1.000.-

+ omruil garantie.

Door heel Nederland bekend.

Tel. 020-6105478.

Dagelijks geop van 9 tot 21

uur. Zaterdag tot 17 uur.

Service en
Reparatie

Zelf autospuiten of schuren'

HEINING HOBBYHAL.
Tel . 02907-6999, A'dam-W.

APK keuringen klaar terwijl u

wacht. Garagage West-Center.

020-6122476 (zonder afspraak)

A.P K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak

Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702

Hefbrug/sleutelplaats nodig"?

HEINING HOBBYHAL
Tel.: 02907-6999, A'dam-W.

Campers

De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas. met Bovaggarantie

ook grote kampeerart.shop

HULSKER LEIMUIDEN
01721-8913, 10 mm. A.dam

V.W. Kampeerauto diesel, '85,

60 da.krt, wit, ƒ 14.250,-.

Tel. 04123-3168.

W?"

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

ScUnjt* Wier m Woklettcrs

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Mimtens

3 regels beschrijven.

Aan de hand van de daar-

naast geplaatste tarieven

kunt u zelf uitrekenen

wat uw advertentie kost.

IL



M SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

3 SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Fla! en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en alstandbe-

diening Adviespnjs'2550 •

JVC55CM KLEUREN TV
AFSTANDBEDIENING

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

BP1099.-
SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760, 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening Adv '2075.-

mms.
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

H 63 CM TELETEKST™™
Nederlandse Philips garantie.—

1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

B1095.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

IfaVVl

1095.-
PHILIPS 21 GR2550
55 CM TELETEKSTm 885.-
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

485.
37 CM KLEUREN-TV

365.
klcurcn-tv s

IlliP
;«.:?' -o'; vraag erom'., , ,-^_

SONY CAMCORDER
F450, Topperl 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd. '2550.-m 1749,
SONY CAMCORDER
F375, Luxe, 8x zoom, hi-fi,

autofocus. Adviesprijs '2220-

I
2#1449.-
PHILIPS CAMCORDER
VKR6843(=PanasonicMC20):
VHS-Cinkl. accessoires *2095.-

TOPMERKCAMCORDER
E1 0, 8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. '2799 -

^1599.
JVC CAMCORDER
VHS, Super korrjpaktl '2099.-

(M1499.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi stereo. *1 599.-

949.-
JVC HI-FI VIDEO
330; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluld. '1899.

EU 1149.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. *2095.-m 1149,
PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ '1894.-

1299,

MafcrlwjB
teSeteKsx
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SONY 55CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type KVX2121; 55cm Flat & Square Black Trinitron beeldbuis,

teletekst met geheugens, 60 voorkeuzezenders, automatisch
.zenderzoeksysteem, 2 euro scart-aansluiting, camcorder-
aansluiting aan voorzijde, Hi-Fi stereo geluidsweergave en
infrarood afstandbediening. Adviesprijs*2000.-

PHILIPS 3 KOPPEN VHS-HQ VIDEORECORDER
MET PIP BEELD IN BEELD TUNER
Perlekte beeldkwaliteit met super slow-motion en stilstaand

beeld, reverse weergave, 6 programma-timer, PIP: 2
verschillende beelden op de buis. Afstandbediening met
LCD-display. Adviesprijs*! 495.-

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs *2199.-

SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprljs*1 878.

1295.-
WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en

droogt u in één machine:

1395.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen I Wat zegt u van

deze AEG/BCC stuntaanble-

ding? Adviesprijs. '1549.-

^fë&gsm

1195.-
PHILIPS 800 TOEREN

855.

huuhh

N_iiiin"i |i||f
'""

KOEL/VRIES KOWBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter 2-

deurs koel/vries kombinatie.

Koelruimte op "ooghoogte".

Adviespnjs*979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

779.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

819.-

BAUKNECHT WA6500

795.-

SONY VHS-HIFI VIDEO
SLV61 5, VHS-HQ, 4 koppen
8 uur.shuttle, adv. *1 990.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510, HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST. '1549.-

799.
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. *1 295.-

uÊj 699.
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. *825.-

569.-
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ; HQ, afstbed. Adv.*1 095/

569.-
JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvindersl '1099.

AR STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviespnjs'2275 -

(M1498.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT55CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG63CMTXT

M ARISTONA 55 CM
" STEREO TELETEKST

mm
GRUNDIG 5Ï CM TXT
775

mm
ARISTONA 51 CM

51CM TELETEKSTm 578/
GRUNDIG P37-440

rtfW^,
STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inklafstandbedieningl

449.-

n
SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPEN I Perfekt beeld, LCD-
afstandbediening. Adv. *1 220.-m 799
SONY VHS-H.Q VIDEO
V210; afstandbediend •1110.-

659.
HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ, 3 koppen. '1299m 769
HITACHI VHS VIDEO
M720, LCD-afstandbed. "999.-

669
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570, VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed +leespen '1445.-

699.
PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ,3koDDen *1157

759.-
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
Intelligent VHS-HQ, perfekt

beeld, afst bed Adv *988.-

maMes
AKAI VHS-IHQ VIDEO

H§ 569.-

KROPRUS
PHILIPS HI-FI MIDI-SET inki.

CD-SPELER EN PHILIPS

SUBWOOFER LUIDSPREKERSET
Afstandbediend.

Adviesprijs *2095.-

Strikt eenmalig!

WÊmÊ

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel,

zeer zuinig. Adviespnjs*1 299.-

949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. *1199.-m 899.-
HOLL 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI WASAUTOMm 699.-
STUNT ! 550 TOERENm 599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

499.-

„PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische
i PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. '1495.-

lüüiKf 899.-
AEG TURNETTE
nclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.'1375.-

999.
1000 TOEREN RVS BL

»1099.-

ZANUSSI WASDROG
Type TD50; Adviesprijs'649.-

349.-
LUXE REVERSEREND

499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

vaOöy."
PHILIPS / WHIRLPOOLm 699.-
CONDENSDROGER

899.-
SIEMENS CONDENS

ow 1299.-
MIELE DROGER

1199.-
merkcentrifuge"

169.-

MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V'

869.

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs *848.-

475
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

«#«*D.-
PHILIPS /WHIRLPOOLm 675.-
BAUKNECHT 2304m 745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs* 1 1 99.-

SIEMENS KS2648

895.-

130LTR. KOELKA
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.

265.
160 LTR. KOELKAST
1 60 liter, 2-sterren vriesvak

365.
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak,

395.
ZANUSS1 140 LITER

4vvi
ËOSCH KTF1540Jm 575.
PHILIPS 160 LITER

545.-
BAUKNECHT 160 LITER
Adviesprijs. *869.-

645.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vindenis. Adviesprijs. *595.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

SAMSUNG RE570
209.- :

229.-
20 LITER 700WATT

UMf\ 259.-
MOULINEXFM1115

279.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610 ; 20 liter. Adv. 1769.-m 349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

n

n

t\

399.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Advlespnjs*899.-W 449.-
1Q00WATT DIGITAAL

Wm 499.-
KOMBI MAGNETRON
STUNTi|3in1 II Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.m 549.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau.

699.
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 Liter inhoud, 800 Watt
vermogen en digitale tijdklokm 899.-

, \OOOOQ

^

\ ^
INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv.

-849."-m 548.-
ETNA FORNUIS 14.00m 598.-
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. '1049.-m 698.-
ETNA GAS-ELEKTRO
1650 Jasmijn. Adv '1405.m 898.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 OIV; Gas-elektro fornuis. In-

ki. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviespnjs'1425.

998.-
ATAG ELEKTRISCH
FE025A/EFF225/234.
Adviesprijs. '1445.-

(PM098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviespnjs*1 735.-

mms.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-m 198.-
ATAG KOOKPLAAT
GKF 334; 4 pits. Adv. *445.-m 348.-
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PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviespnjs*245.-m 108.-
ATAG WASEMKAP
OWA425AN; 3 standen '380.- b

[S§ 168.- i

378.
INDES IT 120 LITER

Mm 448"
PHILIPS VRIESKAST
Tyoe AFB095; Adv.*665.-

498.
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. *848.-

628.
STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

INDESIT D310WF
fc

LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts

en geruisarm: Advles-
prijs'1099.-

W& 699.-
BAUKNECHTVW3PRm 799.-
BOSCH VW PS2100m 849.-
MIELE VW G521

1479.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS INDE RAlMDSTAD
Nu uw favoriete aankoop vanaf ƒ 30, - per maand.
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze witikols.

HAARLEM
Winketcentrum Schalkwijk

;

Rivièradreef 37 I

BEVERWIJK
Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof 1 6 (alleen witgoed) I

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE

MAARSENBROEK

VC^nFJi FV OPENINGSTIJDEN:
J^^ I " MJêL ËJ- maandagmiddag ................. ..1 lot 5.30 uur^^ 'M *

.
mm^ . , .-..•. dinsdag t/m vrijdag 9 tót 5.30 uur

... zaterdag 9 tot 5 üur.KOOPAVOND:
'Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag 7 tot 9 uur.

zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag .7 tot .9 uur
. importeur of fabrikant overige filialen donderdag ...... 7 tot ,9 uur



ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

WmWMM andvoor
ieuws

Donderdag 13 augustus 1992 Los nummer ƒ 1 ,75 52e jaargang nummer 33 VVeek ^^ed ia Editie 22 Oplage: 5.150

Nieuw onderzoek naar capaciteit rioler
ZANDVOORT - Er moet een nieuw

advies komen voor het verbeteren
van het rioleringsstelsel. Het advies-
bureau DHV moet daarvoor nieuwe
berekeningen maken, menen burge-
meester en wethouders. Het college
hoopt binnen drie maanden voldoen-
de gegevens te hebben om voor het
laag gelegen gebied de eerste maatre-
gelen te kunnen treffen. DHV zal een
deel van het onderzoek zelf betalen,
omdat een eerder rapport van dit bu-

reau niet tot de gewenste resultaten
heeft geleid.

Het gemeentebestuur is gaan twijfelen
aan de uitgangspunten van het in 1984 opge-
stelde basisriolermgsplan. Dat blijkt uit een
raadsstuk van burgemeester en wethou-
ders, dat vanavond in de commissie voor
ruimtelijke ordening wordt behandeld.
Hierin wordt voorgesteld nieuw onderzoek
te laten plegen. In verband met de watero-
verlast, is het 'zeer wenselijk dat de juiste

uitgangspunten opgesteld worden, dat er
een herberekening van het rioolstelsel
plaatsvindt en dat het basisrioleringsplan
geactualiseerd wordt,' aldus het college.

Tussen-oplossing
Het hoopt op een degelijk advies, dat leidt

tot een 'afdoende verbetering van het riole-

ringsstelsel.' Het zal minstens een jaar du-
ren voor - met een meetprogramma - alle

benodigde gegevens bekend zijn. 'Te lang
om niets te doen', aldus het college, dat

daarom een tussenoplossing heeft bedacht.
Het wil kijken of er al in een eerder stadium
structurele verbeteringen uit te voeren zijn

in het laag gelegen gebied in Zandvoort.

Zelf betalen
Daarvoor moet DHV in drie maanden tijd

een voorlopige herberekening maken van
het centrum, op basis van de laatste gege-
vens en met behulp van een nieuwe reken-
methode.
De resultaten van het totale onderzoek die

later bekend worden, kunnen dan een aan-
vulling vormen. Dit onderzoek kost de ge-

meente 187.500 gulden, wat het college - sa-

men met een bedrag van 365.000 gulden voor
noolvervangmg in de Koninginnestraat - ten
laste wil brengen van de post 'Sanering en
onderhoud rioleringssystemen, waarop nog
bijna 562.000 gulden staat. De herbereke-
ning van het riool in het centrum wordt door
DHV zelf betaald. De reden is dat het eerder
opgestelde rapport 'Nader Onderzoek Wa-
teroverlast' niet tot de gewenste resultaten
heeft geleid, aldus het college.

WÈZËïWËÈM.
Interesse
Ouders tonen steeds meer <J
interesse voor de activiteiten 0>
van hun kinderen bi| het zomerfes-
tijn Rekreade

Jeugdkamp
Het sportjeugdkamp gaat q
volgend jaar toch door zegt «7
coördinator Rmi Cappel
vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur tel. 17166
Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648

KNRM krijgt 't

steeds drukker
ZANDVOORT - De Konink-

lijke Nederlandse Redding
Maatschappij heeft vorig jaar
een recordaantal reddings-
tochten gemaakt. De vijftig bo-
ten van de KNRM voeren in
totaal 926 keer uit om schepe-
lingen in nood te hulp te ko-
men. Daarbij werden 1670 op-
varenden in veiligheid ge-
bracht, ook dat is een record.

Beide getallen liggen fors hoger
dan vorig jaar. Toen moest er 813
keer uitgevaren worden en werden
er 1355 mensen gered. Van de acties
van afgelopen jaar vonden er 418
plaats op de Noordzee, de overige
tochten werden gemaakt op de Wad-
denzee, het IJsselmeer en de Zeeuw-
se wateren. In totaal moest er 215
keer 's avonds laat of 's nachts uitge-

varen worden. Een en ander blijkt

uit het jaaroverzicht 1991 van de
KNRM. Een van de opmerkelijkste
gebeurtenissen afgelopen jaar was
de fusie in januari tussen de
KNZHRM en de KZHMRS tot Ne-
derlandse Redding Maatschappij,
die in mei het predikaat 'Koninklij-

ke' kreeg.

Bij het reddingwerk zijn jaarlijks

ongeveer 450 vrijwilligers betrokken
plus zo'n vijftien beroepskrachten.
Zij werken verspreid over zesender-
tig reddingstations, waarvan het
Zandvoortse aan de Thorbecke-
straat er één is. Over het werk is een
en ander te zien in het Reddingmu-
seum Dorus Rijkers, Den Helder,
dagelijks geopend van 10 tot 17 uur,

op zondag van 13 tot 17 uur.

Wat de inkomsten betreft is de
KNRM voor een belangrijk deel af-

hankelijk van giften (in 1991 ruim
1,6 miljoen gulden), legaten en nala-

tenschappen (4,7 miljoen), èn de zo-

genaamde 'Redders aan de wal' (do-

nateurs, goed voor 1,6 miljoen). De
zogenaamde 'bunkerbootjes', de
kleine modelbootjes die her en der
op een balie te vinden zijn en waarin
een bijdrage gedaan kan worden,
brachten bijna een ton op.

In totaal heeft de KNRM jaarlijks

ruim tien miljoen gulden nodig.

Zesjarige violiste

in Hervormde kerk
ZANDVOORT - De be-

kende organist Everhard
Zwart treedt dinsdag 18 au-
gustus samen met zijn zes-

jarig dochtertje Henrike op
in de Hervormde Kerk aan
het Kerkplein. Het is het
laatste concert van dit jaar
van de familie Zwart en
fluitiste Magda van de
Geer.

Willem Hendrik en Everhard
Zwart verzorgen al dertien zo-

mers in Zandvoort orgelconcer-
ten op het bekende Knipscheer
orgel in de Hervormde Kerk.
Zijn zijn respectievelijk zoon en
kleinzoon van de befaamde or-

ganist Jan Zwart, die met name
in de jaren dertig een grote
naam kreeg door zijn concerten
in de Ronde Lutherse en Oude
Kerk in Amsterdam. Aanstaan-
de dinsdag treedt ook de achter-
kleindochter van Jan Zwart
voor het eerst in het openbaar
op, en wel als violiste.

Everhard Zwart heeft daar-
voor een vrolijke compositie ge-

schreven, voor orgel, viool en
fluit. Dat laatste instrument
wordt bespeeld door de 21-jarige

Magda van de Geer, die al een
keer eerder opgetreden heeft in

Zandvoort. Op het programma
staan verder diverse orgelsolo's
en composities voor orgel en
fluit. Het concert begint om
20.00 uur, entree 6 gulden. |i
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Strandbezoekers verrast door Kerstman

ZANDVOORT -Strandkampeerdersvereniging Strandgenoegen heeft haar naam ken hebben: op de - waarschijnlijk - heetste dag van het seizoen vierden de
weer eens eer aangedaan. Afgelopen zaterdag was het groot feest op het kampeerders 'Kerstfeest'. Zie ook de rubriek Strandkorrels op pagina 3.

strand, ten noorden van Riche. Maar menig voorbijganger zal vreemd opgeke- Foto ™»r Swgters

ZANDVOORT - De regionale
politie probeert op zaterdag 22
augustus een enorme 'groene
golf' richting Zandvoort te or-
ganiseren. Hiermee wordt ge-

probeerd het autoverkeer naar
The American Original Day op
het circuit al ver buiten de ge-
meentegrenzen in goede banen
te leiden. De Nederlandse
Spoorwegen en de NZH zetten
extra materieel in en voor on-
gevallen staan twee ambulan-
ces en een helikopter klaar.

De schrik lijkt er nog steeds in te

zitten, sinds twee jaar geleden tallo-

ze bezoekers van het evenement al

ver voor Zandvoort in de file vast
kwamen te zitten. Urenlang was er

geen beweging meer mogelijk in het
verkeer naar het circuit. Sommigen
hebben The American Original Day
nooit bereikt. Na een groot aantal
uren in de - vrijwel stilstaande - auto
doorgebracht te hebben, hebben zij

maar rechtsomkeert gemaakt. Maar
ook deze 'beweging' heeft menigeen
enkele uren gekost.
Het gevolg was dat veel mensen

vorig jaar maar wegbleven. Werden

Lange 'groene golf'

voor American Day
er in 1990 nog 120.000 bezoekers ge-

registreerd, vorig jaar waren dat er
'nog maar' 70.000. Ook dat was een
fors aantal, maar dankzij een gede-
gen voorbereiding verliep alles glad-

jes. In navolging daarvan hebben nu
opnieuw verschillende organisaties
de handen ineen geslagen. Behalve
de politie zijn dat Exploitatie Circuit
Park, de NS, busmaatschappij NZH,
de GGD en organisator B.A.T. Ne-
derland. De circuitdirectie zorgt
voor parkeerruimte op het oude cir-

cuit, goed voor 3000 auto's. Tegen
parkeeroverlast in de omgeving wor-
den sleepwagens en (het dreigen
met) wielklemmen ingezet. De oude
voetbalvelden naast het NS-station
worden dit jaar niet gebruikt. Vorig
jaar waren deze beschikbaar, maar
er werd niet of nauwelijks gebruik
van gemaakt. Het circuit kan betre-
den worden via drie ingangen, aan
de boulevard, aan de duinkant en de

hoofdingang. De Nederlandse
Spoorwegen zal 's morgens en aan
het eind van de middag per uur vier
extra treinen (waaronder de beken-
de dubbeldekkers) inzetten. Die rij-

den tussen 9 en 1 uur en 's middags
tussen 4 en 8 uur. Busmaatschappij
NZH houdt de hele dag extra mate-
rieel beschikbaar, dat zal afhanke-
lijk van de behoefte ingezet worden.

Circulatieplan
De Zandvoortse politie heeft een

verkeerscirculatieplan klaarliggen
en krijgt hulp van collega's uit Bloe-
mendaal, Heemstede en van het bu-
reau Haarlem. Daar worden ook alle

activiteiten van de agenten gecoördi-
neerd. Samen met de politie van
Haarlemmermeer, Hoofddorp en
omgeving, wordt een 'groenfase'

voor de stoplichten ingesteld. Daar-
door kan het verkeer richting Zand-

voort zoveel mogelijk blijven door-
rijden.

De organisatoren hebben op het
circuit vijfhonderd medewerkers
rondlopen voor diverse taken, plus
enkele tientallen veiligheidsmen-
sen. Daarnaast worden er twintig ex-

tra agenten ingezet, plus een aantal
leden van de bereden politie. Voor
calamiteiten staan twee ambulances
klaar plus een helikopter. Die laat-

ste kan ook ingezet worden als el-

ders in het dorp een spoedgeval
wordt gemeld. Vorig jaar werden er
124 EHBO-gevallen tijdens de Ame-
rikaanse dag geteld. Het ernstigst
waren twee botbreuken.

De Lucky Strike American Origi-

nal Day, met talloze Amerikaanse
attracties, is dit jaar op een zaterdag
gepland, 22 augustus, van 12.00 tot

22.30 uur. Het evenement wordt om
13.00 uur door burgemeester M.R.
van der Heijden geopend, samen
met de heer M. Koumans, vertegen-
woordiger van het Amerikaans con-
sulaat. De entree kost 20 gulden,
maar in totaal zijn er 1,2 miljoen
kortingskaarten verspreid, te ver-

krijgen bij sigarenzaken, super-
markten en benzinestations. Deze
kosten 10 gulden.

De Krocht wacht vergeefs op het 'grote publiek'
ZANDVOORT - De

eerste pogingen om met
gebouw De Krocht het
Zandvoortse culturele
leven meer inhoud te ge-
ven, zijn tot nu toe geen
succes geworden. Dat
geldt ook voor het eer-

ste 'Bier- und Weinfest'
dat afgelopen zaterdag
plaatsvond. Ondanks
vijftienhonderd uitge-

deelde folders en zeven-
tig affiches in het dorp,
lieten toeristen en plaat-
selijke bevolking ver-
stek gaan. Slechts een
handjevol belangstel-
lenden kwam opdagen.

Het volgende 'fest', ge-

pland op 15 augustus, is

dan ook afgelast.

'Een probeersel' noemde
Krocht-beheerder Theo
Smit het 'Bier- und Wein-
fest' van afgelopen zaterdag.
Er bleek echter te weinig ge-
daan aan de publiciteit, het
publiek bleef weg. De vijf-

mans muziekfei matie 'The
Oldtimers' speelde dan ook
voor een lege zaal, hetgeen
echter niet te merken was
aan de inzet van de groep.
Theo Smit is de nieuwe be-

heerder van 'Gebouw De
Krocht'. Hij wil de weinig ge-

bruikte toneelzaal nieuwe
impulsen geven. Om dit doel
te bereiken, heeft hij het Cul-
tureel Informatie Bureau
(CIB) uit Haarlem ingescha-
keld.

Dat bedacht dat de Zand-
voortse inwoners gebaat
zouden zijn bij een regelma-
tig aanbod van culturele eve-

nementen. Smit had daar

wel oren naar en startte en-
kele weken geleden met op-
tredens van de plaatselijke
folklorevereniging 'De
Wurf'. De eerste kleder-
drachtenschouw leverde
echter slechts negen bezoe-
kers op, op de tweede avond
kwamen dertig belangstel-
lenden opdagen.

Feestavond
Smit zit echter niet bij de

pakken neer. „Alles heeft
zijn tijd nodig", zegt hij. Vol-
gens de nieuwe beheerder is

er in Zandvoort wel degelijk
vraag naar gelegenheden,
waar de bevolking in een ge-

zellig samenzijn van een ont-

spannende avond kan genie-
ten. Ook de toeristen zouden
daarbij gebaat zijn. Vandaar
dat Smit de moed nog niet
opgeeft. Integendeel, hij

heeft al weer een en ander in
petto. Hij denkt aan een
maandelijkse ballroom
avond, koffieconcerten op
de zondagmorgen en andere
culturele evenementen.
Daarnaast ziet Smit wel iets

in het organiseren van een
korenfestival en een dans-
voorstelling met een show-
dansgroep.

Gepland

• Het eerste Zandvoortse 'Bier und Weinfest', afgelopen zaterdag in gebouw De Krocht, liep uit op een fiasco. Op vijf

stoelen na, bleven alle plaatsen onbezet.
Foto Bram Sli|nen

Op 24 september aan-
staande wordt het wintersei-
zoen geopend met een qua-
tre-mains-concert door de
pianistes Ans Bouter en
Miep van Luin. Voor 28 no-
vember heeft hij een feesta-

vond gepland.
Aan die avond wordt me-

dewerking verleend door het
Zandvoortse koor ZAMOR.

Groter riool Koninginneweg
ZANDVOORT - Het gemeen-

tebestuur wil 365.000 gulden
uitti ekken voor het herinrich-
ten van de Koninginneweg en
vergroten van het riool.

Een gedeelte van de riolering on-
der de Koninginneweg is enige jaren
geleden al vergroot. Nu moet ook de
aansluiting op het riool onder de
Prmsesseweg vervangen worden

door buizen met een grotere capaci-
teit. Omdat het wegdek daarvoor
toch open moet, stelt het college van
burgemeester en wethouders voor.
tegelijkertijd de herinrichting van
een deel van de Koninginneweg uit

te voeren. Dat gaat om het stuk tus-

sen de Prmsesseweg en de Van Osta-
destraat. De kosten van de riole-

ringswerkzaamheden zijn geraamd
op 365.000 gulden.

OVZ start verkiezing van
'ondernemer van het jaar'
ZANDVOORT - Vanaf deze

week kunnen de Zandvoorters
bekend maken wie hun favo-
riete winkelier, horeca-onder-
nemer èn dienstverlenende in-

stantie is. In de lokale bladen
worden deze week en over
veertien dagen bonnen gepu-
bliceerd, waarmee de lezers
hun keuze duidelijk kunnen
maken.

Iedereen die een antwoordcoupon
van Ondernemers Vereniging Zand-
voort inlevert, doet automatisch
mee aan een loterij. De drie hoofd-
prijzen zijn: een reisje naar Parijs,

een CD-speler en een diner. Drie na-
men kunnen ingevuld worden op de
antwoordcoupon, die vandaag op
deze pagina is te vinden. „We hopen

dat de mensen dat ook doen", aldus
OVZ-voorzitter Van der Laan, „want
we willen graag dat - naast de detail-

handel - ook de andere beroepen een
kans krijgen op de ondernemersbo-
kaal." Door de nieuwe opzet kan nu
ledere ondernemer een gooi doen
naar de titel 'Ondernemer van het
jaar'. Naast winkeliers zijn dat hore-
ca en dienstverleners. Onder horeca
vallen onder andere café's, hotels,

restaurants, snackbars, broodjesza-
ken en strandpaviljoens. Onder
dienstverleners onder andere: ban-
ken en verzekeringsagenten, lood-
gieters, aannemers, stoffeerders en
auto-reparatieplaatsen. Ook onder-
nemers die geen lid zijn van OVZ,
dingen mee naar de bekers. De uit-

slag wordt bekend gemaakt op 8 ok-
tober, tijdens de ledenvergadering
van OVZ.

(ADVERTENTIE)

OVZ
OndernemersVereniging Zandvoort

De Ondernemers Vereniging Zandvoort wil graag weten welke ondernemer
naar mening van de Zandvoortse inwoners de beste is, de meeste service

geeft, klantvriendelijk is, goed gesorteerd enz. enz.

De O.V.Z. stelt drie prijzen ter beschikking:

Ie prijs: Weekend Parijs voor 2 personen

2e prijs: C.D.-speler

3e prijs: Diner voor twe personen

De prijswinnaars worden op 15 oktober in dit blad bekend gemaakt.

Onderget. naam:

Adres:

Woonplaats + postcode: Zandvoort

is van mening, dat de beste ondernemer van Zandvoort is: in de categorie

Winkeliers, Detailhandel:

Horeca (Café's, Restaurants, Bars Strandpaviljoens):

Dienstverlening (Banken, Loodgieters, Garages, Verzekeringen enz.):

Inleveren voor 15 september a.s. bij de secretaris Henk Oonk, Wisselkantoor

Grote Krocht 20.
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Natuurlijk, die krant moet ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

\

J I L

andvoorts
H Mieuwsblad
Naam (m/v) I l L

Adres I i I
I L

I I I I L J I L

J I I L J I I J I I L

I LPostcode/ Plaats

Telefoon I I 1 i l__L

I I I
I I

I I I L J I L

J I I L

Giro/Banknr I I
i

I l

Daarna word ik abonnee en betaal pei

D kwartaal ƒ16.00 D half jaar ƒ29.00 Djaar ƒ52.1

' Voor postabonnecs gelden andere tarieven.

J li \ in inntmli tnvitrumt;) \\ K

L_

l kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven- 020-668 13 00

Stuur de/e bon in een open env elop naar

Weekmedia. Antvvooidmimnier 10051. 1000 PA
\mstenlam l' boeit geen post/egel te plakken g j- 0371"017003
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Op 10 augustus 1992 is van ons heengegaan,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Wühelmina Magdalena
Duwel-Fiesler

weduwe van Jacohus Johannes Duwel

op de leeftijd van 76 jaar.

Wil

Jack en Irene

en kleinkinderen

Hillegom, 10 augustus 1992

Correspondentieadres:
J. J. Duwel
van Lennepweg 33
2041 LA Zandvoort

De overledene is overgebracht naar een der
rouwkamers van de Associatie-Uitvaartverzor-

ging, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen be-

zoek.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrij-

dag 14 augustus om 11.00 uur in het cremato-
rium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Vertrek vanaf het Uitvaartcentrum, Zijlweg 183
te Haarlem, omstreeks 10.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechtigheid in een der ontvangkamers van het

crematorium.

Vader, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het moedig gedaan.
Niemand zal ooit weten,
wat je hebt doorstaan.

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lij-

den bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
vader en opa

Gerrit Kerkman
echtgenoot van Sijtje Koper

op de leeftijd van 79 jaar.

Zandvoort:
S. Kerkman-Koper

Kees en Ben
Gerrit en Karin
Rob en Joyce
Hans en Jenny

en Kleinkinderen

2042 CJ Zandvoort, 6 augustus 1992
Lijsterstraat 2-37

De crematie heeft op maandag 10 augustus
plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

Mooiste marmer, graniet en leisteen.

Voor wand en vloer.

Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in

Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting

Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/m- incl. btw.

ABRES
De Flinesstraat 18

Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

c J
25 jaar

Nicolaasschool

In augustus 1992 bestaai de Nicolaasschool 25 jaar.

Ter gelegenheid van dat feit wordt er een reunie geor-

ganiseerd op

(vrijdag 18 september
J

en vindt plaats in de Nicolaasschool

l.orent/stiaat 15 te Zandvoort.

Aanvang 20.00 uui.

Alle oud-leerlingcn kunnen zich opgeven door voor 1

sept. a.s. ƒ10,- over te maken op bankrekening no.:

87.65.82.528. t.n.v. Nicolaasschool o.v.v. „Reünie"

Vooi een goede organisatie is het plezierig als jullie je

/o spoedig mogelijk opgeven!

Vooi nadere infoimaue kunnen jullie bellen met
N. Lemmens-Janbsen, Tel.: 18119

Graag lor ziens! De Reumecommisïie.

Gevr.

BARHULP M/V
voor de
zaterdag-
avond.

Tel. 19483
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woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 347, huur ƒ697,34 per maand (excl. stookkosten)

4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten-

minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.420,- zijn.

2. Garage Hasebroekstraat M. huur ƒ74,58 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Hasebroekstraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij

het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het

gevelkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformuher bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

nV.Mm
WÊÊÏÊÊÉËÈÊÊm,

DIT WEEKEND

taartje
9,50

Sekten <EBcxkk^r ^BaLk
HOGEWEG 28. TEL. 12989

Certificd

Fitness Insmictor

Studioadres: Oranjestraat 12, tel. 19701

nign-impact AeroDics

Low-Ernpact Aerobics

ep Aerobics

Spierversteviging

KSassiek/Jazzballet

Studio Shape heeft een zeer ruime keuze aan lessen op
verschillende niveaus, zowel overdag als 's avonds. Zeker
weten dat er iets voor jou tussen zit!

Wil je meer weten?
Bel dan met Anja v/d Voort tel. 19701

W&MS855

W ASSOCIATIE UITVMRTVE^I^INCj
't, Zijlwegll8iïeiip23T315855A(DAG ÈN N^HT) : : ; i'

uw drukker voor:

geboorrekaarf/es
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

kerkpad ó -

postbus 54
tel. 02507-12793
2040 ab zandvoort

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden

Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's

ook naar maat

<?
v

ejvDrinfy,

%̂

CDc gu(k%oine

Voor ovei-heertijk eten met schittere7id
uitzicht op zee zoivel bimiev ais buiten op

ojis terms.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
Alle dagen open

Openbare commissievergadering
De volgende commissies vergaderen de volgende week in het raadhuis:

maandag 17 augustus, 19.00 uur gezamenlijke vergadering commissies
Financien en Bestuurlijke Zaken.

Aansluitend op de gezamenlijke vergadering zal de commissie Finan-

ciën haar reguliere vergadering houden.

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het raadhuis. Bij het bureau

Voorlichting kjnt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda
beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens een commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Vergadering Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 20 augustus 1992, 15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4 te Zandvoort

Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondge-
bied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Ontgrondingenwet
De gemeente Zandvoort heeft bij brief van 25 mei 1992 bij Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland een aanvraag ingediend tot verlening van een
vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet voorgrondwerk-
zaamheden op:

- het (voormalige) binnentenein van het circuit t.b.v. aanpassing effiuentvij-

vers.

Deze aanvraag met de bijbehorende tekeningen liggen met ingang van 14

augustus 1992 gedurende dertig dagen ter Inzage op de afdeling Ruimtelijke

Ontwikkeling, Raadhuisplein 4, (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-

12.30 uur).

Gedurende voormelde termijn kunnen schriftelijk bezwaren tegen de inwilli-

ging van de aanvraag worden ingediend bij de directeurvan de Dienst Ruimte

en Groen, Postbus 6090, 2001 HB Haarlem.

Aangevraagde bouwvergunning
074B92 Boulevard Paulus Loot 49 - vergroten bijgebouw

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag van 9.00-1 2.30

uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dieni een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning
(art. 18a WRO-procedure)
Algemene Begraafplaats aan Van Lennepweg 6 - bouwen gasregelstation

Het bouwplan ligt met ingang van 17 augustus 1992 gedurende veertien

dagen voor eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van
de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunnen schriftelijke

bezwaren worden ingediend bij hetcollege van burgemeester enwethouders,
postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunningen
052B92 Van Lennepweg 65-31 - plaatsen berging

053B92 Van Lennepweg 65-23 - plaatsen berging

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van deWetArob binnen dertigdagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeesteren

wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

13 augustus 1992

1987 1992

Ter gelegenheid van ons 5-jarig bestaan

5 FEESTELIJKE KORTINGEN

Bij besteding von f 25,- ƒ 5,-

Bij besteding von f 50,- f ÏO,-

8// besteding van f 75,- f 15,-

Bij besteding von f 100,-f 20,-

8// besteding von f 125,-f 25,-

(Geldig van 1 7/8 t/m 23/8)

korting

korting

korting

korting

korting

Voor elke klant een leuke attentie
(Zolang de voorraad strekt)
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Vaders en moeders tonen meer interesse voor activiteiten'Rekreade

4

Het lijkt of ouders bewuster omgaan met hun

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

, ZANDVOORT - 'Het lijkt wel
of ouders tegenwoordig bewus-
ter omgaan met hun kinderen.'
Dat zeggen Nel de Waard en
'Jan de Droog. Zij zijn de coör-
dinatoren van Rekreade, het
zomerse kinderfestijn dat dit

seizoen zijn vijfentwintigjarig
jubileum kent en morgen met
'Santekraampie' feestelijk
wordt afgesloten. De toeloop
van kinderen is altijd al groot
geweest, maar de laatste jaren
neemt ook de belangstelling
van de ouders toe. Van proble-
men thuis, is tegenwoordig
minder te merken.

door Joan Kurpershoek

Nel de Waard en Jan de Droog zien
een duidelijk verschil met het ge-

drag van vaders en moeders een aan-
tal jaren geleden. „Tegenwoordig zie
je veel meer ouders bij Rekreade,"
zegt Nel de Waard. „Die komen even
om het hoekje kijken waar hun kind
mee bezig is. Daar is veel meer inte-

resse voor. Vroeger werden de din-
gen die de kinderen hadden ge-

maakt, thuis nog al eens stuk ge-

maakt en in de vuilnisbak gegooid.
Omdat 't 'stomme dingen' waren."
„En we merkten aan de kinderen

dat Zandvoort een hoog echtschei-
dingspercentage had," zegt Jan de
Droog. '„Tegenwoordig is dat een
stuk minder, ook dat waarschijnlijk
omdat er veel bewuster met de kin-
deren wordt omgegaan. Sommige
ouders komen het nu vertellen als

zij verwachten dat hun kind lastig
zal zijn. Zij zeggen dan ook waar dat
aan ligt."

Vroeger waren er ook veel 'sleutel-

kinderen', aldus Jan de Droog. „Kin-
deren die de hele dag de deur uit

moesten, omdat de woning groten-
deels verhuurd werd aan badgasten.
Het werd wel eens gevraagd of we
voor wat extra geld het kind niet de
hele dag konden houden, in plaats
van een ochtend en een middag."
Dit verschijnsel is inmiddels dui-

delijk afgenomen. Dat is een van de
oorzaken waardoor in de jaren ze-

ventig het aantal deelnemers van
Rekreade wat afnam. Een andere re-

den was, dat op de campings langs
de Kennemerweg de ouders het ini-

tiatief van het Rekreadeteam over-
namen. Zij gingen zelf allerlei activi-

teiten voor hun kinderen bedenken.
Rond 1975 werd besloten dit zo-

merfestijn terug te brengen van zes
naar vier weken. En dat is zo geble-
ven. De kinderactiviteiten vinden
plaats in 't Stekkie of het winkelcen-
trum in Zandvoort-Noord, en in het
het Jeugdhuis achter de Hervormde
Kerk in het centrum of op het Jan
Snijerplein. Dat is dit jaar door bur-
gemeester Van der Heijden persoon-
lijk omgedoopt tot Rekreadeplein.
Hij was hiermee welwillend inge-

gaan op een verzoek van enkele acti-

viteitenbegeleiders van Rekreade.
Naast de twee coördinatoren wer-
ken er in totaal twintig vrijwilligers

mee. „De teamleden zijn het allerbe-

langrijkst," aldus De Droog.

Reisgeld
Het zijn allemaal vrijwilligers die

hooguit kost en inwoning krijgen.
Sommigen leggen er zelfs geld op
toe, bijvoorbeeld voor een extra
voorbereidingsweekend of reisgeld
om op het slotfeest te komen. De

Weekenddiensten ]
Weekend:
15/16 aug. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten-van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.

Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten ]
Weekend 15/16 aug. 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het
Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J. de Waard,
Schiedam
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Geen NPB-diensten tot en met 16
augustus.
Roomskatholieke Kerk:
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Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-
nieviering
Zondag 10.30 uur: woord/commu-
nieviering, dames Beijnes en Wasse-
naar
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

Burgerlijke stand B
Periode:
4 - 10 augustus 1992

Ondertrouwd:
Neele, Johannes Anthonius en Bos,
Elizabeth

Geboren:
Shaïma, dochter van: Benkacem,
Mohamed en Benay, Aïcha
Jamie-lee Catherina, dochter van:
Molenaar, Carlo Adriaan Michel en
Woud, Leandra Catharina
Vincent John, zoon van: Van Vliet,

Wilhelm Cornelis Warner en Flin-

terman, Ingrid
Brian Nigel Timothy, zoon van: Vos-
sen, Patrick Albertus en Castien, He-
lena Petronella Elisabeth
Rosanne, dochter van: Ottevanger,
Adrianus Nicolaas en Schlüter, Es-
lelle

Overleden:
Drommel, Arie, oud 81 jaar
Budde, Johannes Hendrikus, oud 88
jaar
Serodino geb. Verzijlberg, Maria
Sophia, oud 93 jaar
Ter Horst geb. Van der Kruk, Johan-
na Grada, oud 74 jaar
Kerkman, Gerrit, oud 79 jaar

t*££&^MM.
• „Het enthousiasme van de kinderen is een enorme stimulans," aldus Nel de Waard.

Foto Bram Stijnen

meesten besteden twee weken van
hun vakantie aan Rekreade. Of
méér: bijvoorbeeld voor de twee
boekjes die dit jaar tevoren werden
gemaakt, waaronder een met allerlei

kinderliedjes. Aan het begin van
Rekreade werden Jan de Droog en
Nel de Waard verrast met een boekje
over het 25-jarig jubileum.
'Gewoon omdat het ontzettend

leuk is'. Zo verklaren de coördinato-
ren hun eigen inspanningen en die
van de teamleden. Jan de Droog, die
in het dagelijkse leven in Haarlem
woont en werkzaam is bij Justitie,

steekt al een jaar of zestien vier va-
kantieweken in Rekreade. Dat
wordt tegenwoordig ook door zijn

eigen kinderen bezocht. Nel de
Waard, parttime werkzaam bij de -

preventieve - bestrijding van drugs-
verslaving, is al vijfentwintigjaar ac-

tief voor Rekreade. Sinds zij in 1975
naar Kethel (bij Schiedam) verhuis-
de, komt zij er elke zomer voor te-

rug.

Raad van Kerken
Voordat begon, had zij reeds aan

een zelfde project in Oost-Voorne
gewerkt. Via haar echtgenoot, inder-
tijd predikant in deze gemeente,
raakte zij al betrokken bij de eerste
discussies over het wel of niet opzet-
ten van dergelijke zomer-activitei-

ten in Zandvoort. Dat was een initia-

tief van de Lokale Raad van Kerken,
maar dat wil niet zeggen dat er spra-
ke is van 'evangelisatie', benadrukt
Jan de Droog: „Wij praktiseren ge-

woon de gedachte: Heb ook eens wat
voor een ander over."
Dat het opstarten van Rekreade

zeker zinvol is geweest, is inmiddels
wel 'overduidelijk' geworden. „Je
ziet het aan de lol die de kinderen
eraan hebben," zegt Nel de Waard.
Jan de Droog bevestigt dat. „Boven-
dien gaat 't Stekkie, de enige plek
waar de jeugd naar toe kan, in de
zomermaanden dicht. In Haarlem
heb je nog de Stuif-stuif maar in
Zandvoort zou je in de zomer hele-

maal niets hebben." Ook de cijfers

spreken boekdelen: bij het evene-
ment (verdeeld over ochtenden,
middagen en soms avonden) wordt
de drempel jaarlijks ongeveer drie-

duizend keer door kinderen over-
schreden. Voor niet meer dan een
guldon pur koer, om 'de drempel'
van Rekreade zo laag mogelijk te

houden. De kosten worden verder
grotendeels gedragen door de plaat-
selijke kerken (2000 gulden) en de
gemeente (13.000 gulden).

Eierdozen
Om de uitgaven zo veel mogelijk

te beperken, wordt er veel gewerkt
mot kosteloos materiaal, zoals bij-

voorbeeld (rest) stroken papier en
eierdozen. De kinderen kunnen
daarmee - onder stimulans van de
enthousiaste teamleden - hun fanta-

sie de vnje loop laten. Dat gebeurt
aan de hand van een thema waarom-
heen van alles te verzinnen valt, bij-

voorbeeld 'De brievenbus'. ,,Ze ma-
ken er hele leuke dingen van," weet
Jan de Droog. Morgenmiddag komt
er een eind aan de vijfentwintigste
editie van Rekreade. Maar als het
slotfeest Santekraampie achter de
rug is, zetten Jan de Droog en Nel de
Waard zich al weer aan de plannen
voor volgend jaar. Want dat zij er
dan opnieuw bij zijn, is nu al duide-
lijk. „Dat enthousiasme van de kin-
deren is een enorme stimulans," al-

dus Nel de Waard.

Groot feest met
'Santekraampie'
Ki'krcade sluit morden (vrij-

dag 11 augustus) traditiege-

trouw al' met liet grootse slot-

feest Santekraampie op het
'Kekreadeplein' (Jan Snijer-

plein). I Iet wordt weer een echte
'doemarkt' voor kinderen, met
allerlei spelletjes, grimeren,
volksdansen en met kraampjes
waar je zeil' van alles in elkaar
kunt knutselen. Natuurlijk zijn

Kizzebiz en Kizzebientje, \orig
jaar getrouwd in de poppenkast
van Santekraampie, ook van de
partij. Omdat het deze keer ex-

tra feest is. in verband met het
25-jarig jubileum van Rekreade.
wordt de middag afgesloten met
een ballonnenwedstrijd.

Santekraampie begint om 11

uur en duurt tot twee uur. Bij

regen gaat het gewoon door. dan
worden de regenschermen te-

voorschijn gehaald. Brood mee-
nemen is niet nodig: er zijn pan-
nekoeken, broodjes en limona-
de. Deelname kost 2.50 gulden,
te betalen bij mevrouw Keur die

weer in de 'Poort van Kwammi-
dam' (de kassa) plaatsneemt. Er
zijn vanavond ook nog kaartjes
voor 2 gulden in de voorverkoop
te krijgen, bij het volksdansen
en de poppenkast om halfzeven
in Winkelcentrum Noord en om
kwart over zeven op het Rekrea-
deplein.

Rekreadeteam komt 'overal' vandaan
De twintig teamleden van

het Zandvoortse Rekreade zijn
van allerlei leeftijden (van 18
tot achter in de dertig) en af-

komstig uit het hele land, zelfs
uit Terneuzen, Nijmegen en
Groningen.

Het zijn mensen met allerlei ver-
schillende beroepen, zoals een assis-

tent bedrijfsleider, een pedagoge,

een magazijnmeester en een compu-
terdeskundige. Maar ook veel stu-

denten, onder andere uit de richtin-

gen geschiedenis, politicologie en
PABO, de vroegere pedagogische
academie. Menigeen komt terug
voor nog eenjaar Rekreade, en soms
wel méér. Zo begon het bijvoorbeeld
ook met Antoinet van der Linde.
Voor deze docente handvaardigheid
begon het als een soort stage. Nu, 21
jaar later, komt zij nog steeds naar

(ADVERTENTIE)
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DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

BASIC INSTINCT
KAARTEN: ƒ12,50

Vanaf 16 jaar
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DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ 9-

volwassenen ƒ12,50

ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,

voor maar ƒ12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 1 6001

.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

Zandvoort om twee weken van haar
zomervakantie aan het kinderfestijn
te spenderen.

Het team heeft een hele belangrij-

ke rol bij het 'invullen' van de spel-

projecten. Zorgen de coördinatoren
voor de organisatorische kant van
Rekreade (onder andere voorberei-
ding en in de gaten houden dat alles

goed verloopt), de teamleden bepa-
len uiteindelijk hoe de spelprojecten
eruit gaan zien. Zij bedenken een
thema (bijvoorbeeld 'De Op-de-kop-
-wereld') waarmee de activiteiten

worden ingeleid: 'fantasieverhalen,
die zich een hele week lang in de
gedachte van de kinderen en de te-

amleden afspelen'. Hun ideeën ver-

werken zij wekelijks in een pro-
grammaboekje.

Voor de kinderen is hun aanzet
een grote stimulans om hun fantasie
de vrije loop te laten.

Kerstfeest bij 'Strandgenoegen
Bezoekers van het noordelijke

strand zagen zaterdag tot hun verba-
zing een Kerstman langs de vloed-

lijn lopen. De man was op uitnodi-
ging van kampeerdersvereniging
Strandgenoegen naar Zandvoort ge-

komen. Een of andere 'idioot' (een
uitspraak van één van de eigen men-
sen) had bedacht dat er maar eens
een kerstfeest op strand gevierd
moest worden.
Het blijkt een vrolijke boel bij

Strandgenoegen. „We organiseren
elk seizoen wel een paar feesten,"

bevestigt mevrouw Swijters, n van
de kampeerders op het strand. „En
je moet toch een onderwerp hebben
waar je het aan op kunt hangen?"
Afgelopen jaren werden er onder an-
dere een Neptunusfeest en een Jor-

daanfeest gehouden. „Voor volgend
jaar staat de Paasviering op het pro-
gramma," zegt Dave van de Kar. Het
lijkt erop dat hij het ter plekke ver-

zint.

Ook al wordt het onderwerp vaak
uit een geintje geboren, de feesten
worden altijd zorgvuldig voorbereid.
De kerstman was in de zomerse

'bloedhitte' zijn pak gaan ophalen
bij een verhuurbedrijf aan de Rozen-
gracht in Amsterdam. Daar werd hij

terstond voor gek verklaard, maar
de eigenaresse klom toch naar zol-

der om het - ver opgeborgen - kos-
tuum tevoorschijn te halen. Hij had
ook een echte oude arreslee meege-
nomen, waarmee hij (op een aan-
hanger achter een Jeep) door het
dorpscentrum en over het strand
werd rondgereden. 'Heute Weih-
nachtsabend?', reageerde onderweg
een verbaasde Duitser.

In de in kerstsfeer versierde tent
bij de vereniging stond zaterdag een
echte Kerstboom met lichtjes, waar-
naast als engeltjes verklede dames
hun liederen zongen. Alleen had het
'Herdertjes bij nachte' dit keer een
wat aangepaste tekst. De feestdagen
gaan echter snel bij Strandgenoe-
gen. Nog diezelfde avond om twaalf
uur werden - als vuurwerk - de ster-

retjes aangestoken om Oud-en-
-Nieuw te vieren: de tweede helft van
1992 was begonnen.
J.K.

o Clown Oleg Popov, hier met zijn levensgezellin Gabiïelle Lehmann,
'draagt' deze show van het Staatscircus van Moskou.

Korting voor lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad

Oleg Popov jubileert met grootse show
ZANDVOORT - Circuslief-

hebbers kunnen dinsdag en
woensdag hun hart ophalen
met het Staatscircus van Mos-
kou. De luchtgekoelde circus-
tent met een oppervlakte van
maar liefst 1672 vierkante me-
ter, staat op het voormalige
hoofdveld van Zandvoort-
meeuwen aan de Vondellaan.
Lezers van het Zandvoorts
Nieuwsblad krijgen vijf gulden
korting op de toegangsprijs.

Het tweedaagse bezoek aan Zand-
voort maakt deel uit van een grote
toernee door Nederland, in het te-

ken van het veertigjarig jubileum
van de wereldberoemde clown Oleg
Popov. De 'lach' is dan ook 'gul' ver-

tegenwoordigd in dit befaamde Rus-
sische sterrenprogramma. De 61 -ja-

rige clown is de man die de hele
show draagt. Naast humor staan on-
der andere kletterende paardehoe-
ven en adembenemend trapezewerk
centraal. Ruim tachtig artiesten ne-

men hieraan deel, allen geselecteerd
uit de 326 circussen uit de voormali-
ge Sovjet Unie.

Veestapel
Popov heeft een hekel aan num-

mers met leeuwen en tijgers, vol-

gens hem halen die het ritme uit het
programma. In plaats daarvan koos
hij voor een afgerichte veestapel.
Naast gedresseerde runderen en an-
dere boerderijdieren werken ook de
'komische honden van Sosin' aan-
stekelijk op de lachspieren van de
toeschouwers.

Evenals trouwens het muzikale
slapstick-nummer ven het trio

Shahnin, dat in een klassiek stuk
van Rachmaninov een komplete
chaos veroorzaakt door uit elkaar
vallende instrumenten.

Springende zalmen
Grote verrassingen zijn onder an-

dere de Kaukasische ruiteracroba-
ten van hoofdman Irbek Kantemi-
rov. Onder de titel 'De Osetische
bruiloft' zullen de stepperuiters in

vliegende galop door de piste enkele
staaltjes van hun kunnen vertonen.
Het aanzien alleszins waard, evenals
de Siberische trapezegroep Lozowik
en de achttien fabuleuze torensprin-
gers van Alexander Bondarew uit

Wladiwostok. Als menselijke kogels
laten zij zich door de circustent
schieten.
Het optreden van de trapezegroep

Lozowik is ook een hoogtepunt. Zij

zullen in een volstrekte donkerte in
fluorescerende kostuums als 'sprin-

gende zalmen in een maanverlichte
waterval' door de nok van het circus
zweven.

De man waar alles om draait, Oleg
Popov, betreedt tussendoor de piste.

Omdat dit zijn jubileumprogramma
is, brengt hij een selectie uit zijn

beste creaties waarmee hij de afgelo-

pen veertig jaar de wereld aan zijn

voeten kreeg. Het publiek ziet op-

nieuw zijn beroemde creaties met
het stelende hondje, en Popov als

illusionist, robot, punker, milieu-ii-

losoof' en natuurlijk als de clown, die
bij zijn leven al een legende werd.
De twee-en-een-half uur durende

voorstellingen beginnen om 16 30 en
20.00 uur. Kaarten zijn er van 25 tot

en met 45 gulden. Kinderen tot en
met 12 jaar en 65-plussers krijgen

vijf gulden korting. Dat geldt ook
voor lezers van het Zandvoorts
Nieuwsblad in het bezit van onder-
staande kortingsbon.

Bon voor onze lezers

Met korting naar circus

Het Staatscircus verleent aan alle lezers van het Zandvoorts
Nieuwsblad een exclusieve korting Tegen inlevering van deze bon
aan de kassa van het Staatscircus van Moskou krijgt u vijf gulden
korting per persoon op de eerste (normale prijs ƒ 35,- volw. en ƒ 30,-

kmd.) en tweede rang (normale prijs ƒ 30,- volw. en ƒ 25,- kind). Deze
bon is geldig voor maximaal vier personen.

Naam :

Adres:

Aantal kaarten (max. vier per bon):

MSÜM geeft u meer!



Aulorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle

edities van Weekmedia l.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad on

bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen!.

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en

20.00 uur. Tel. 020-6Ó5868Ó. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM. Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibaulslraat 131

Amsterdam.

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraal 33; Zandvoort,

Gasthuisplein 12.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke! die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ11 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

BMW
BMW 316, b.j.'81, nov. met kl.

sprt. vlg., APK, zien is kopen,
ƒ2950. 020-6105478.

Chevrolet

Chevrolet Malubu Coupé '81

6 cil. aut„ / 1950, APK '93,

kl. metall. 020-6146733.

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 61212

(gratis halen en brengen).

Citroen

Voor een occasion
of nieuwe CITROEN:

• -':XM, BX, ZX, AX of GSA.
Autobedrijf Wim van Aalst,

uw Citroen-specialist

02979-84366. Mijdrecht

XM D 12 Diesel '90, ƒ32.500.
XM 20 Ambiance '90, ƒ 29.500.

XM 20 Ambiance, nov. '89,

ƒ 25.000. CX 20 RE '89, sch.d.,

-LPG, ƒ15.000. CX25TGD
Break Service '89, ƒ 15.000. BX
.Break Turbo '90, ƒ27.500. BX
Break Turbo '89, ƒ 22.500. BX
TGD Break '90, ƒ 19.500. BX 19

TRS Break LPG '88, ƒ 14.500.

BX TZD '90, ƒ 18.500. BX TRD
'89, ƒ15.500. BX D '89,

ƒ 13.500. BX 19 GTI '90, LPG,
ƒ19.900. BX 19 GTI '89,

LPG.o.b., ƒ 17.500. BX 19 TRS
'89, LPG, ƒ 14.500. BX 16 TZI
'90 LPG, ƒ 18.500. BX 16 TRI
'89, LPG, ƒ 14.500. BX 16 RE
'90, LPG, ƒ 14.500. BX 14 TGE,
'90, LPG, ƒ 13.500. BX 14 '89,

LPG, ƒ11.500. BX 14 RE '90

Palmares, ƒ 12.500.

VISA GARAGE, Houtmankade
37 A'dam. Tel. 020-6278410.

Citroen 16 TRS, m. '84, nw.
APK, i.z.g.st., ƒ3950. Inruil

mog. Tel. 02990-37825.

Citroen BX 19 GT, LPG, b.j.

eind '85, APK 5/'93, zilv., st. +
rembekr. ƒ 6750. 020-6843294.

Citroen BX 1.4,

bordeaux rood,

i.z.g.st., ƒ3.950,

b.j. '84, origin,

APK, 5 bak.,

020-6105478.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Daihatsu

CUORECXödrs., b.j.nov. '91

kleur grijs met., km.st. 11.000.

Vr.pr. ƒ12.995, nog 27 mnd.
garantie. Tel.: 02908-5490.

Daihatsu Charade XTE 5,

m.'80, zwart, APK, aug.'93, z.

zuinig, ƒ 1650, 020-6105478.

Fiat

FIAT 127, 1050 cc, wit, b.j. 9-

'86, APK 1-'93, roestvrij,

ƒ3.500, i.z.g.st., 020-6435763.

FIAT PANDA 1000 CLX IE 12-

'91, zw., 13.000 km. Prijs

n.o.t.k. Tel. 02990-60702.

FIAT PANDA, 750 L, b.j.

24.000 km, prijs ƒ4500.
Tel.: 020-6448121.

'87,

Rat Uno Diesel '85, signal rood,

5-bak, get. glas ƒ 5500.-

Expocar Trading 020-6153933.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions
A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fat-

occasions. Tel.: 020-6470909

BOUCLE TAPIJT
Enorm voordelig lussentapijt geschikt voor

slaapkamer gebruik. 100% antislatisch

In roze, grijs en antraciet. Op een foamrug

Breedte 400 cm. Per strekkende meter

MEENEEMPRUS VAN

HOOGPOLIG TAPIJT *&**>«
Prachtig velours tapijt voor de slaapkamer.

Verkrijgbaar in vele kleuren o.a. blauw en grijs.

Vuilafstotend behandeld. Foamrug. Breedte

400 cm. Per strekkende meter.

GELEGD VAN

VELOURS TAPIJT
Modern kortgezet velourstapijt van 1 00%
synthetische garens. Geschikt voor slaap-

kamer gebruik. In d'werse kleuren. Foamru;

Breedte 400 cm. Per strekkende meter.

GELEGD VAN

LUSSENTAPIJT
Prachtig lussen tapijt met fraaie hoog-laag

struktuur. Voor huishoudelijk gebruik. 100%
Antistatisch. 0.a. beige en lila. Foamrug.

Breedte 400 cm. Per strekkende meter.

GELEGD VAN

FRISE TAPIJT
Modern kortgezet frisé tapijt geschikt voor

woon- en slaapkamer. Verkrijgbaar in vier

fraaie tinten. O.a. grijs en brique. Jute-rug.

Breedte 400 cm. Per strekkende meter.

GELEGD VAN

SHAG TAPIJT
Schitterend hoogpolig tapijt op een sterke

jute-rug. Woonkamergebruik. Verkrijgbaar in

diverse fraaie kleuren o.a. blauw, grijs en

cassis. Breedte 400 cm. Per strekkende mtr.

GELEGD VAN

Nergens in Europa vind je zo'n grote tapijtspecialist als Carpet-iarii

De ruimte is er enorm en onze klanten hoeven zich niet in bochténifc

wringen bij het winkelen. Al het tapijt, vinyl en de karpetten zijn:ouei

zichtelijk tentoongesteld, kompleet, met kwalrteitsomschrijvingsei

ALKMAAR Noorderkade 27 (Klercq Woonwereld) ALMELO Haven Zuidzijde 34 (naast Praxis). TeL: 05490-30333. AMERSFOORT Amsterdamseweg 27-29 (naast Gamma). Tel: 033-635999.

AMSTERDAM/CENTRUM Stadhouderskade 93 (tussen Heineken Brouwerij en Habitat), TeL: 020-6625151.AMSTERDAM/NOORD Klaprozenweg 40 (tegenover Bo-Rent). TeL: 020-6368575.AMSTERDAM/
SLOTEN * Anthony Fokkerweg (naast Praxis). Tel: 020-6176119. AMSTERDAM/AMSTEL 1* Spaklerweg 44b (ingang naast GEB gebouw). TeL: 020-6650200.AMSTERDAM/WEST Haarlemmerweg 337 (naast

Maggïabr.). TeL: 020-6881000. APELDOORN: Kanaal Noord 190 (voorheen Meubelgalerie). TeL: 055-660842. ARNHEM: Amsterdamseweg 206. Tel: 085-510655. ASSEN: Industrieweg 32 (naast Praxis en Bo-

Rent),. Tel: 05920-44941. BEVERWIJK: Parallelweg 99 (Meubelboulevard). TeL: 025KH1589. CAPELLEA/D USSR Ujlantsebaan 2 (bij Mjnders en de Klerck). TeL: 010-4516695. DEN BOSCH Retecheweg 34
(Meubelboulevard). TeL: 073-425499. DEN HAAG Binckhorstlaan 168 (bij Autopalace Binckhorst> TeL: 070-3853303. DEN HAAG Edisonstraat 170 (hoek Laan van Meerdervoort). Tel: 070-3636000.

DORDRECHT Njverheidstraat 16 (to.Wkkes Bouwmarkt). Tel: 078-310955. EINDHOVEN/SON Meubelplein Ekkersrijt 4109. TeL: 04990-75511.EMMEN Noordbargerstraat n (naast Multkopy). TeL: 0591043377. GRO®
T.k. van Fiat-medewerkster

Uno Elegant, okt. '91
, 8.000 km,

bl/gr met. Prijs ƒ 15.900. Tel.:

020-6250004/6142807.

•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Gebr. Haaker B.V.

Badhoevedorp
Company Cars:
CROMA Turbodiesel Business, 5-'92, 8.000 km., blauw metallic
airco, el. schuif/kanteldak, gedeelde achterbank, CD-speler
TEMPR(A1.6 Skyline, 4-'92, 6.500 km., blauw/groen metallic
TEMPRA 1.9 Turbodiesel S.W., 8-

'91, 20.000 km., donkergroen
metallic, roofrek, breedstralers.
TEMPRA 1.6 SX, 3-'91, 50.000 km„ donkergroen metallic
TEMPRA 1.6, 6- '91, 30.000 km., donkerblauw, ged. A-bank
TIPO 1.6 SX, 4-'92, 6.000 km., zwart, radio-cassette

Deze auto's worden verkocht met INTERESSANTE KORTINGEN
en zijn direct leverbaar.

Tevens keus uit ± 55 andere occassions.
Haastige spoed is zelden goed maar in dit geval wel

Rij Nu Betaal Later AKTIEü.

020 - 6594859

Ford

Buitenkans!» 02945-4242. Ford
Fiesta' Cheers' 192'SL:

-

6500 km.
Pr. ƒ 20.500.

Escort Bravo 1 .4, '88, z. lichte

schade, APK goed, ƒ14.000,
02993-68004/020-6745486.

Ford Esc. Br. 1.4 bl. 5 dr '87,

60.000 km, ƒ.13.000. Tel.:

02503-33903 na 19.00 u.

Ford ESCORT 1.3 C. B.j.'86,

wit, 97.000 km, APK 06-93.

Vr.pr. ƒ7.500,-. Tel. na 6 uur
02503-37237 of overdag
02503-34433 t. 204.

Ford Fiesta Van Diesel, grijs

kent., b.j. '86 i.z.g.st. Vr.pr.

ƒ6900. Tel.: 02503-35791.

Ford Taunus 1,6, '82, nw. APK,
i.pr.st., ƒ 1450. 02990-37825.

• De autorubriek

„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

Deze
Of u nu zelf een showroom heeft 'of uw auto blinkend voor de deur zet, met een advertentie in

SHOWROOM zet u uw auto pas echt In de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale

autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia in het gebied

Groot-Amsterdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage -van ca. 750.000 exemplaren:

van Weesp tot Zandvoort.

i

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schrijf hier in bloklcttcrs

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven.

Aan de hand van de daar-

naast geplaatste tarieven

kunt u zclt uitrekenen

wat uw advertentie kost.

n.
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PRAKTISCH VINYL
Praktisch vinyl met een noppen motief.

Geschikt voor licht huishoudelijk gebruik.

Verkrijgbaar in o.a. rood en zwart.

Breedte 200 cm. Per strekkende meter.

MEENEEMPRUSVAN

KAMERBREED VINYL
Kamerbreed modern vinyl met o.a. tegel-

motieven in diverse smaakvolle kleur-

stellingen. Ook geschikt voor de woonkamer.

Breedte 400 cm. Per strekkende meter.

GELEGD VAN

CMts*

Volop
pariet

ihöd.

w
prijzen. En over prijzen gesproken: die vind je nergens, echt nergens

zo laag. Het hele assortiment is supervoordelig geprijsd! En als je niet

nieer weet waar je het zoeken moet, roep er dan onze deskundige

medewerkers bij. Zij weten de voordeligste weg.

FRAAI VINYL
Prachtig vinyl in modem gedessineerde

pasteltinten o.a. roze en grijs. Geschikt voor

licht huishoudelijk gebruik. Breedte 200 cm.

Per strekkende meter.

MEENEEMPRUS VAN

DESIGN VINYL
Prachtig kamerbreed vinyl verkrijgbaar in

verschillende smaakvolle kleuren en dessins.

O.a. marmer- en tegelmotieven. Breedte

400 cm. Per strekkende meter.

I GELEGD VAN

gordijnstoffen.

*W. £'•*•• Va"3f

J

^?-:(Mct DESIGN VINYL
Kamerbreed design vinyl met grafische

motieven. Los te leggen! Verkrijgbaar, in drie

fraaie kleurstellingen. 0.a. antraciet en zalm.

Breedte 400 cm. Per strekkende meter.

GELEGD VAN

Per meter gratis
opmaat gemaakt

BOUCLE TEGEL
Sterke boude tegel geschikt voor intensief

huishoudelijk gebruik. Praktisch in onderhoud.

Verkrijgbaar in meerdere kleuren. 0.a. grijs en

blauw. Afmeting 50 x 50 cm.

PER TEGEL VAN

^,

Autofinanciering en verzekering

Autoverzekeringsmarkt.

Betaal niet méér dan nodig.
Celie Inf. 020-6416607.

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Autosloperijen

Autosloperij A. de Liede

Neem geen risico: orig.

PTT-vrijwaring RDW
(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS

Tel.: 020-6198691

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle

merken, alle bouwjaren.

Ravenstijn, 02502-5435.

Het HOOGSTE BOD?? Bel

voor vrijblijvende prijsopgaaf.

Loop, sloop en schadeauto's

m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Accessoires en Onderdelen

Onderdelen voor: Austin-Rover-

Jaguar-MG-Triumph-Landrover

KIMMAN HAARLEM
IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.

Klaar terwijl u wacht.

Ruilstarters en dynamo's.

Valkenburgerstraat 134.

Tel. 020-6240748.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle

merken, alle bouwjaren.

RAVENSTIJN, 02502-45435.

Lid Nevar. "

Rijscholen

5-sterren auto- en motorrijschool
Alle rijlessen / 34 per les

20 lessen + examenaanvraag ƒ 895

Volledig motorpakket inclusief examenaanvraag / 685

Snelcursus in 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie in 1 dag

Div. merken auto's, ook automaat
•' Halen & brengen

Theoriecursus op video gratis

Ruys de Beerenbrouckstraat 157

Telef. 020-6138473.

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'

1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.

Gratis halen en brengen.

Tel. A'dam: 020-6942145.

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ 25,-

Motorrijschool MICHEL
pakketprijs ƒ 790,- Tel.:

020-6853683, b.g.g. 6181775,

036-5321238 en 02990-34768.

TE TAPIJTSPECIALIST

ENSCHEDE" Schuttersveld 6 (Meubelplein). TeL 053-353325. GRONINGEN Hoexfiep 97c (Meubelboulevard Groningen), Tel: 050-143303. HAARLEM Spaamdamseweg 74-76. Tel: 023-272747. HEERLEN

Heerlerbaan 218a (to. Praxis). Tel: 045-428310. HEERLEN 'In den Cramer 152 (Woonboulevard). Tel: 045-754174. HOOFDDORP Kruisweg 785a (naast Brugman Keukens). Tel: 020-6533441. KOOCEVEEN

Griendtsveenweg 30 (naast Praxis) Tel: 05280-68929. HOORN v. Aabtweg n (to. Hamer). TeL- 02290-39975. LEEUWARDEN 'FrankBnstraat 50 (winkelplein "de Centrale"). Tel: 058-131013. MAASTRICHT

Spoorweglaan 20 (hoek Spoorweglaan/Akerstraat). TeL: 043-256926. MUUEN Pampusweg 1 (naast Maxis) Tel: 02940-14440. NUMEGEN Weurtseweg 150 (hoek Kanaalstraat). Tel: 080-782155.

PURMEREND Gedempte Singelgracht 5-13 (naast C v.d Linden Uzerwaren). TeL: 02990-72301 ROOSENDAAL Nispensestraat K> (to. de watertoren). Tel: 0165066160. ROTTERDAM Marconiplein (Europoint)

Tel: 010-4761317. ROTTERDAM/ZUID Stadonweg 39b (bij Feyenoord Stadion). Tel: 010-4321066. SPUKENBSE Kolkplein 9 (naast Gamma) TeL: 01880-15351. UTRECHT/NOORD * St Franciscusdreef 6062

(hdterrein Overvecht). Tel: 030-613677. UTRECHT/ZUID Europalaan 99 (Meubeboulevard Utrecht). Tel: 03CW82950. VEENENDAAL Bevrjjcfrigslaan (naast Formido en Superdoe). Tel: 08385-51770.

Suzuki

i ; .„ . , Annstelstein - Suzuki
. Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

: Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055

(gratis halen en brengen)

:.:;._, Auto Amstelstad b.v. Suzuki-Dealer
i> .

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
•Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
,:Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581

Voor een goede SUZUKI-occasion naar:

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.

Correcte service; inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.

Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Toyota

BROUWERftSüËÜA
Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829

Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Toyota Cressida Special '81,

Prima auto, APK aug.'93,

trekh., 2e eigenaar, ƒ 1750. Tel.:

02979-41828.

WEEMMSM. geeft u meer!

3-DAAGSE ZOMERTRIP NAAR
HET WITTE STADJE THORN

In samenwerking met Hostellerie "La Ville Blanche" in
Thorn biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in
de periode van 29 juni t/m 13 september te genieten van
een speciaal samengesteld 3-daags arrangement.
Thorn is een wit stadje aan de Limburgse Maas met eeu-
wenoude straatjes, witgekalkte huizen, groene tuinen ach-
ter manshoge muren, een kwikzilveren beekje onder groene
linden, authentieke historische panden en diverse musea.
U verblijft in Hostellerie "La Ville Blanche", een intiem en
comfortabel hotel met een gerenommerd restaurant, een
middeleeuwse gewelvenbar, lounge, tuinterras en koffie-

shop. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche en toilet,

KTV, radio, telefoon en minibar.

Dit 3-daags arrangement bestaat uit: 2 x overnachting met
ontbijtbuffet, 1 x een drie gangen diner, 1 x vier gangen
diner, welkomstdrankje, 1 dag fietsenhuur en een passepar-
tout voor de volgende musea: radio- en grammafoonmu-
seum, carnavalsmuseum, Panorama Thorn.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de lezers
van Weekmedia ƒ 225,00 per persoon. Voor een 1 persoons-
kamer wordt een toeslag van ƒ 30,- per dag gerekend. U
kunt dit arrangement naar keuze uitbreiden. U betaalt dan
ƒ 89,00 p.p. per dag extra op basis van half pension. Kinde-
ren tot 2 jaar gratis en kinderen van 2 tot 12 jaar krijgen 50%
korting, mits zij op de kamer bij de ouders slapen.

Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville Blanche",
Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel. 04756-2341.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:

Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

LANDCRUISER VX Custom-
Wagon 4 liter Turbo Diesel, '88,

el. sch.dak, geel kenteken,
grijs met., -1e eig., ƒ47.500.
Tel. 020-6278410/6596264.

Skoda

Skoda-
specialist

GARAGE HOLTZ
voor betaalbaar vakmanschap
M.S. van Riemsdijkweg 24-26

Amsterdam-N. (v.m. N.D.S.M.)

020-6311694

Skoda 105S '87, wit, vraagprijs

ƒ2500. In goede staat.

Tel.: 020-6473693.

Peugeot

Bon voor onze lezers
Deelname aan de 3 daagse zomertrip naar Thorn is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon
naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer.:

' Aantal pers:

Woonplaats:

Keuze data:

Aantal kinderen:

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER

Vakantie !!

en U zoekt nog snel een
Voordelige goede (de beste)

Leeuwekeur gebruikte Auto ?

Klaar voor vertrek staan

ze gereed bij:

COBUSSEN
Sinds 1930

Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg
AMSTERDAM - 020-6121824

De koffie staat klaar

!

Peugeot 505 Familiale SR,

m.'83, APK, rijdt perfect,

ƒ2.950. Tel. 020-6105478.

LOW BUDGET
Autobedrijf v.d. POUW
PEUGEOT - WEESP

Biedt aan:

20 Inruilauto's van div. merken
voorzien van geldige APK.

Prijzen van ƒ 2750.- tot ƒ 7000.-

Tel. 02940 - 15110
Amstellandlaan 1,

WEESP

Peugeot 405 SRI 1.9, bj. '88

APK 7-'93, rood, stuurbekr.

cv., w.w.glas, Ipg. Pr. ƒ 16.200

i.v.m. lease-auto. 075-177358.

Peugeot 505 GL, bj. 2-86, Lpg.,

165.000 km. HB, Prijs ƒ6950.'
Autobedrijf Wim v. Aalst

Tel.: 02979-84866

Peugeot 205 GTi 1.6, 115 PK,
b.j.'87, grijs met., electr. ramen,
centr. deurvergr., 020-6105478,

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR ,,„.-

onderh., rep., apk

Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!

Hoofddorp, 02503-14097

Seat

Autobedr. Leeweg. Zwanen-
burg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor

H.'meer-N. Tel.: 02907-3372.

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28

A'dam, tel.: 020-6763335

SEAT FURA BIJNA, '86, slechts

48.000 km, rood, APK gek.,

stereo ƒ 4800: 02990-38503.

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,

A'dam - 020-6686146.

AUTOBOULEVARD

Renault

Renault 5 Alpine orgin. '80, wit,

APK, iets apart, ƒ2.750.
Tel. 020-6105478.

.

Renault 5 TL, bj '89, 50.000 km,
als nieuw, ƒ 10.950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

Renault 9 GTL, b.j. '84, zilver

met. spoiler, i.z.g.st. ƒ3750.-
Expocar Trading 020-6153933.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie

Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

RENAULT-DEALER
biedt aan, met 1 jaar

topoccasion-garantie:

R 5 TR 3-drs 06/88

R 5 TR 3-drs Roxane . . 05/90

R 5 TR 3-drs Campus . 01/90

RCIioRN 1.4 3-drs ...06/91

R 11 GTX 3-drs 03/85

R 11 GTX5-drs 10/85

R 11 TL Chev. 3-drs ... 03/87

R21 TL 1.7 06/89

R 21 GTL 1.7 Symph. . 10/88

R21 TL HB. 1.7 06/91

R 21 GTS Nevada 12/91

R 19 GTS 5-drs 01/89

R 19 GTX 5-drs 10/89

R 19 GTR 3-drs 12/89

R 19 GTR Chamade . . . 12/89

ASTER B.V.
Amsterdam - Noord

Astenweg 14

Tel. 020-6370565/6372165

Aster zegt het met service

Hefbrug/sleutelplaats nodig?
HEINING HOBBYHAL

Tel.: 02907-6999, A'dam-W.

Zelf autospuiten of schuren?
HEINING HOBBYHAL.

Tel.: 02907-6999, A'dam-W.

APK keuringen klaar terwijl u
wacht. Garagage West-Center.
020-6122476 (zonder afspraak)

Autorijschool Ferry

1e 5 lessen voor ƒ 147,50

Tel.: 020-6932074.

AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool

Aanbieding: spoedcursus
ƒ875,- incl. examen .

* ƒ 45,- per 60 minuten
* binnen 8 weken je rijbewijs

Info: 020-6464778.

Campers

De scherpste prijzen voor

Toercaravans
60 occas. met Bovaggarantie

ook grote kampeerart.shop

Hulsker Leimuiden
01721-8913., 10 min. A.dam

T.k. 2 pers. CAMPER
MERCEDES 608 ook voor zw.

omst. Vr.pr. ƒ 53000.

Tel. 020-6332829.

Auto's te koop'

gevraagd

DE HOOGSTE PRIJS
"

elk merk auto a contant' met
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.

De hoogste prijs voor ' elke

merk auto a contant met
vrijwar.bew., tel. 02990-37625.

Te koop gevr. Peugeots 404,

504, 505, J5, 604 TD. Schade of

sloop. Autocommerce,
023-338895.

Bij

Ouke Baas.
niet duur!!!

Studenten 10 % korting'.

- koelwagen & oprijautpr.

- 9-pers. bussen en pick-iip's
- Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar.:
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen

om 8.00 uur retour ,,,v

tegen 4 uur-tarief, -",-v

020-6794842, 020-6908683.

Diversen

Te koop gevraagd: ''.:
•

SPEEDBOTEN en KRUISERS
Tel. 020-6105478.

Postcode Loterij helpt slachtoffers Joegoslavische burgeroorlog

Anderhalf miF
*

voor vl

Rover

Minor Motorcars

Rover Dealer
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

WgEBMMMIl geeft u meer!

Zuidwijk Minervalaan

AKISTERDArvl-ZUID'

NIET DE DUURSTE,
WEL DE BESTE!!

Minervalaan 86, 020-6629517.

Service en
Reparatie

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak

Feenstra & Jimmink

Asterweg 24A A'dam 6364702

De Nationale Postcode Lote-
rij heeft op 29 juli in Genève
anderhalf miljoen gulden
aangeboden aan mevrouw
Sadako Ogata, de Hoge Com-
missaris voor de Vluchtelin-
gen van de Verenigde Naties.

Ondanks alle pogingen van de
Verenigde Naties om de strij-

dende partijen tot elkaar te

brengen, duurt de burgeroorlog
in het voormalig Joegoslavië
nog steeds onverminderd
voort. Steden en dorpen zijn

llBëntumög^eènM
plfe;;déëlnémèr?|||
iïiïilariiinelieliii

veranderd in ruïnes. Honderd-
duizenden families zijn van
elkaar gescheiden.

Al meer dan 2 miljoen mensen
zijn gevlucht voor het oorlogs-

geweld. Zij hebben hun huis en
al hun bezittingen achtergela-

SWH w«

De Hoge Commissaris voor de
Vluchtelingen van de VN Ogata,
is blij met de cheque van ander-

halfmiljoen gulden voor de Joego-
slavische vluchtelingen.

ten en proberen een veilig heen-

komen te zoeken. In Bosnië-
Herzegovina zitten zo'n half milT
joen mensen gevangen temidr
den van hevige gevechten.

De burgeroorlog heeft gezorgd
voor de grootste stroom vluch-

telingen sinds de Tweede We-
reldoorlog. Voor voedsel, kle|

ding en onderdak zijn zij volj

komen afhankelijk van hulp
van buitenaf. Daarom steunt dé
Nationale Postcode Loterij de
Stichting Vluchteling met een
bedrag van anderhalf miljoen
gulden. Zodat zij - en u - ieder

op een eigen manier kunnen
bijdragen aan het verlichten

van het leed in Joegoslavië:
Want deze hulp is hard nodiglE

Al meer dan twee miljoen
mensen zijn op de vlucht

voor het oorlogsgeweld in

voormalig Joegoslavië.

Opnamen

Spelregels: Zodra u op uw rekeningatschrift van bank ol giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de lolerij. Deelname impliceert aanvaarding van het regle-
ment. Maximaal 99 loten per postcode. Als u het met een afschrijving niet eens Pent, dan kunt u binnen een maand opdracht geven liet bedrag terug te boeken Opzeggen kan
ieder moment. Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Eeghenstraat at, 1071 EX Amslerdam. Trekking is iedere maand en
wordt verricht door Notaris mr. P.J.N, van Os te Amslerdam. Trekkingsliislen en reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen worden automatisch op uw bank- of
girorekening gestort. Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting, oe loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer 1.0'.

390/098/177.69 d.d. 20-10-1989.

go
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u

de postcodecijfers 1091
(Amsterdam), 1566 (Assen-
delft), 2253 (Voorschoten),

3454 (De Meern) of 5737
(Lieshout)? Dan kunt u zich

aanmelden voor de vol-

gende opnamen van Hit-

bingo. Bel op weekdagen
tijdens kantooruren 02977-
47006 en ga een gezellig

tv-dagje uit!

De winnende
Hitbïngo-

nummers van
4 augustus:

1 7 19 25 39
2 10 20 35 40
3 16 21 36 41
4 17 22 37 43
6 18 24 38

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op één van de vele prijzen.

. - Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
'9 onderstaande rekening af te schrijven. Deelnameaan de Nationale Postcode Lolerij impliceert aanvaarding

van hel reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

1 lot (ƒ 10,-) per maand loten (a ƒ 10,-) per maand
De loten worden voor drie maanden tegelijk geind.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam: U dhr. Q mevr.

Adres:

Postcode:
| |_ j |

Plaats:

150.92.08

Postbanknummer:

Datum:

Banknummer:

Handtekening:

NATIONALE I

LF®@Tr(g(Q)[D)[

lil LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:

Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Wie wil ons helpen
met

LICHT ONDERHOUD
en

Tuify-

MOKZAAMHEDEN
B.v. 65+ of vutter.

19483

Te huur

. v. 1 pers,

boven
discotheek
huur ƒ850,-

all-in

Tel. 14095

Gevr. in

Zandvoort

hsoneei
Tel. 02507-14882

tussen
10.00-17.00 uur

VERMIST
Sinds 4 aug., 7 jr.

oude whippet (reu),

muisgrijs, met iets

donkere vlekken.

Roepnaam:
Pippy

Omg. Middenduin
- Inl. tel. 13497

Veilinggebouw

Be Witte Zwaan

EERSTVOLGENDE
VESLING OP 9

|
SEPTEMBER A.S.

I
WETTE GOEDEREN
KUNNEN NOG

INGEBRACHT OF
OPGEHAALD.
Tel. 12164,

Gasthuisplein.

Sililfgiji

Celsiusstraat 192

Alsu'nswistwatVandcrVlugt in huis heeft!!!
Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw woonkomfort te verhogen!

Kom eens naar onze showroom aan
- de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

wenr Gl ASRamen+Deuren ^«J» %mP \*mJf

wsee&mmmmm

ANTWOORDCOUPON
a Stuurt u mij meer Informatie over (s.v.p. invullen)

O Neemt ukonlakt op voor het maken van een afspraak over I

(s.v.p. Invullen)

D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN

P HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU

KUNSTSTOF FIAAMSVSTEEM)

D WERU AKF-SYSTEEM

D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
O HÓRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS
U THERMOPLUSSUPERUTEGLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWERENDGLAS
D ZONREFLEKTERENDGLAS
Q DAKKAPELLEN \l

O SERRE'S 1

D SUBSIDIE-MOGELIJKHEDEN 0\

vj™er maken een

VEU/ïï"eM*ele
%.

""•%?
T»/. *

NAAM:_

ADRES:

.

POSTKODE+PLAATS:

.

TELEFOON:

I

U kun! deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel

zenden aan: Van der Vlugt, Antwoordnummer 314, 1970 VB Umuiden

^^»fln*Sk

Alle merken
Gashaarden en gasfomuia&n

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Gezellig uit voor
ongebonden mensen

Soc. de MANEGE
ZANDVOORT

heeft daarvoor de gelegenheid.

ledere zat.avond een wisselend
programma met live entertainment,
D.J.'s en div. bands tot 3.00 uur

in de nacht.

Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.

Entree ƒ 15,-, koffie en
bittergarnituur inbegrepen.

Info 16023

Industrieel personeel m/v
Wij zijn op zoek naar: standbouwers, schoonmakers,

cateringmedewerkers, magazijnbedienden, koks, inpakkers,

kassamedewerkers en verkopers. Er zijn zowel full-time als

part-time vele mogelijkheden.

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,

Heemstede, Binnenweg 49.

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,

vakantie en sociale verzekeringen geregeld.

-ir randstad uitzendbureau

Wij willen hierbij iedereen bedanken voor de
bloemen, cadeaus en de fantastische reakties

die wij hebben mogen ontvangen met de
viering van ons 50-jarig bestaan!!!!

VREEBURG
Haltestraat 54 Zandvoort tel. 12451

Benelux Topslager kampioen
leverworstsoorten 1992

Geen 5x olympisch goud maar wel
5x I.A.S. GOUD in 1992

HET RESULTAAT VAN 50 JAAR VAKMANSCHAP !!!

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOMON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- m AFWERKINGSBEDRUF AUG. V.d. MME
Marisstraaf 13a. Tel. 15186

Wegens gestage groei van ons
makelaarskantoor

zoeken wij met spoed een

OPROEPBARE SECRETARESSE,

RECEPTIONISTE, TYPISTE etc.
Kortom iemand die bij

PIEKBELASTING en in

VAKANTIEPERIODES e.d. ingewerkt
en onmiddellijk inzetbaar is voor een
breed front van werkzaamheden.

Wij denken hierbij aan iemand tussen
de 20 en 35 jaar met kantoorervaring
en die gewend is op de computer te

werken.
Gaarne ontvangen wij een reactie per brief te
richten aan:

CENSE MAKELAARS O.G.
Jhr. P. N. Quarles v. Uffordlaan 2
2042 PR ZANDVOORT

'NIÜÉÏJ6ELQVEN!
I JE BETAALT DESCHERPSTE PRIJS VOOR JE ROLAND KEYBOARD,

HHWMMAMilriifflia»

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Tot en met ! 5 september loopt bij vijf grote muziekzaken

in Nederland een fantastische aktie.Deze zaken hanteren

altijd al de laagste prijzen voor instrumenten en apparatuur,

"maar er gaat nu nog een sensationeel schepje bovenop! '

Wie vóór 1 5september zo'n fantastisch Roland E 1 5. E35 of

E70 keyboard aanschaft, gaat om z'n aankoop te vieren,

gezellig met een partner dineren. Helemaal gratis!

Maar dat is nog niet alles: iedere koper kan ook nog eens mee-

dingen naar een weekend Parijs voor twee personen. In elk van de
vijf muziekzaken valt deze prijs, dus die kans is echt niet zo klein!

De voorraad is echter beperkt, dus wie wel trek heeft in

zo'n buitenkans belt nu snel naar de hieronder genoemde muziekzaak,

dan kunnen ze vast een tafel voorje reserveren. .

Roland El 5
van J^óS".- voor 1 670f

-

Roland E35 Roland E70
van ^130.-.- voor 2660,- van 5300",- voor 41 65,-

^ ;^;DÏRJC:Vy.lTTE Vy;
' y)j7éfstr,i;it-53-Amsu.Tdam. Tel. 02ö-6i>6'16C

WEEKAANBIEDING

350
o

BOLLEN

ZANDV00RTSE n__
B0M öp°

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

GENIET
VAN ONZE
ZOMERBLOEMEN
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw bloemwerken

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Apeberi

^iniaakb**'^

Glazenwasserij
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

LAATSTE WEEK
Diverse restanten

29,- per stuk

(2 stuks voor 49,-)

SPECIALE AKTIE
winterbroeken halve prijs!

MODE
Grote
Krocht 23

Tel. 02507-18412.
Ook zondag geopend.

De enige echte special shop in

Zandvoort.

FITNESS - AEROBICS - CALLANETICS - KONDITIETRAINING

AEROBICS!
STEPS!

CALLANETICS!
Vanaf 1 september beschikken wij over een
aparte ruimte met een echte aerobicvloer

(kinderspeelruimte + box aanwezig)

Gaarne tijdig inschrijven

FITNESS PARADISE
PARADIJSWEG 1

TEL. 02507-17742
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SAUNA / TURKS BAD - ZONNESTUDIO - VITAMINEN

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcenfrum Zandvoorf-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

ESA-BEDRIJFSOPLEIDINGEN maakt deel uit van de Eco-
nomische School Amstelpoort. Jaarlijks wordt een nog steeds
groeiend aantal opleidingen en cursussen aangeboden, be-
stemd voor zowel beginnende als gevorderde werknemers
en (startende) ondernemers.

EEN GREEP UIT ONZE AVONDOPLEIDINGEN:

NIMA-A(9mnd)
NIMA-A (examentraining)

PRAKTIJKDIPLOMA MARKETING
HANDELSVERTEGENWOORDIGER
DISTRICTSMANAGER/RAYONLEIDER
PRAKTISCH LEIDINGGEVEN
DESKTOP PUBLISHING

LOTUS 123 (basis+gevorderden)

MS-DOS (basis+gevorderden)

MIDDENSTANDSDIPLOMA
BASISKENNIS BOEKHOUDEN
PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN
M.B.A.

HORECA VAKDIPLOMA
ETALEREN/PLAKKAATSCHRIJVEN
WORDPERFECT 5.!

COMPUTERBOEKHOUDEN
D.BASE 3 en 4 (basis)

Na ontvangst van uw naam, adres en cursus waarin u geïnte-
resseerd bent, zenden wij u de uitgebreide cursusinformatie
toe.

ESA-BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Antwoordnummer 1 9375
1000 WD AMSTERDAM
(geen postzegel nodig)

m BEDRIJFSOPLEIDINGEN

SMERENOPZATERDAGOCHTEND
Introductie PC-gebruiic, Werken metMS-DÖS

:

Tekstverwerken met WordPerfect

PDI modules MG.1, MG.2, MG.3 enMD.1

.

AMBI modules HE.0 en HE.I

Basiscursus public relations

Public relations, NGPR-A en NGPR-B

Praktijkdipioma marketing

Marketing NIMA-A en NIMA-B

Management-assistent(e)

Management middenkader I en II

'Logistiek management

Basiskennis boekhouden

Prököjkdiploma boekhouden

(ook deelcertificaten)

Moderne bedrijfsadministratie

H (ook deelcertificaten)

PraMjkdjplorria loonadministratie

H Basisdiploma belastingrecht

. Praktijkdipiorna distributie

Toerisme/recreatie (SEPR I en SEPR II)

De cursussen worden gegeven in de plaatsen

Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag,
Eindhoven, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,

Zaandam en Zwolle en vangen aan vanaf

19 september.

^v^T^tudieg.ds 1992»
j

VISIE B.V. Vermande - IVIO Samenwerkend in Educatie

De Zaterdagacademie verzorgt (mondelinge) cursussen op de zaterdagochtend van
9 tot 12 uur. Er wordt opgeleid voor erkende diploma's en certificaten. Voor de examen-
gerichte opleidingen wordt examengarantie geboden. Verder is er een telefonisch spreek-

uur voor problemen met het huiswerk.
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Openluchttheater
Bloemendaal
^ZANDVOORT - De Haarlemse

groep Batida treedt woensdag 19 au-
gustus op in het Openluchttheater
in: Bloemendaal. Batida brengt Bra-
ziliaanse muziek met stevige jazz-,

funk- en roek-invloeden: ritmische,
maar ook lyrische muziek. Tijdens
het optreden wordt de nieuwe CD
van Batida, 'Tudo Bern' gepresen-
teerd. Op deze CD staan naast eigen
composities, ook andere liedjes zo-

als 'Zimbumba', het lied dat door de
beroemde Braziliaanse saxofonist
Paulo Moura voor Batida is gecom-
poneerd. Batida bestaat uit zangeres
Jó;sé Koning en de bandleden Martin
Verdonk, Eddie Conrad, Peter
Schön, Marcel Schimscheiner, Pe-
ter Tiehuis en Marcel Serierse. Het
optreden begint om half negen en de
entreeprijs bedraagt twintig gulden.

•Op donderdagmiddag 20 augustus
treedt om twee uur het bekende
jeügdcircus Santelli met 'Circus
Zónder Grenzen' op. Het jeügdcir-
cus neemt het publiek deze keer
mee op een reis rond de wereld.
Oost-Europa, Zuid-Amerika, het
Verre Oosten en de Stille Oceaan
zijn de plaatsen waar Santelli de in-

spiratie vandaan haade voor een
sprankelende show. Het program-
ma bevat onder meer een massal
acrobatieknummer, een spectacu-
laire Latin America show, een muzi-
kale clown, gloednieuwe illusie-acts

en fraaie staaltjes dressuur. Er zijn

ook trapeze-accrobaten, jongleurs,
koorddansers, kogellopers, clowns
en eenwielrijders. Entree kost 7,50
gulden en dat is inclusief een kinde-
rijsje.

The Deep River Quartet treedt op
vrijdag 21 augustus op in het Open-
luchttheater. Geïnspireerd door de
Amerikaanse 'vocalgroups' laten
Dick Rietveld, Placido Hazel, Wal-
ter Byker en Sybrandus Pinck, geas-
sisteerd door pianist Joop van Deu-
ren, een traditionele manier van clo-

se harmony zang herleven. De toe-

gangsprijs bedraagt twintig gulden.

Voor alle evenementen van het
openluchttheater geldt dat kaarten
verkrijgbaar zijn bij de VW's in
Haarlem en Zandvoort.

TC kust Od keur QL
tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Kort

Stuntvliegershow op
strand van Zandvoort
ZANDVOORT - Het Sisi Be-

ach Team voert op zondag 16
augustus een spectaculaire
vliegershow op voor paviljoen
'Club Nautique' op het Zand-
voortse strand.

De strandvliegershow doet na der-
tien eerdere shows het strand van
Zandvoort aan. Het stuntvliegeren
is de afgelopen twintig jaar razend
populair geworden. Vooral sinds de
Brit Peter Powell in 1975 zijn 'Stun-

ter' bracht, lijkt het stuntvliegeren
in een stroomversnelling terechtge-
komen. De vliegeraars werken met
steeds wendbaarder modellen en de
grenzen aan de mogelijkheden van
de vlieger lijken nog lang niet be-
reikt.

Een voorlopig hoogtepunt in het
stuntvliegeren werd bereikt in 1988,

toen de Amerikaanse broers Hadzic-
ki een vlieger ontwierpen, die wordt
bestuurd met vier lijnen en die zo-

wel voor- als achterwaarts kan vlie-

gen, kan spinnen als een propeller of
in een duikvlucht in één keer tot

stilstand kan komen. Deze 'Revolu-
tion' is alleen te besturen door ge-

louterde veteranen.

Met de 'Speedwing', ook uit 1988,

is het stuntvliegeren definitief voor
het grote publiek toegankelijk ge-

worden. Deze vlieger verenigt alle

—TTT-T

• Het Sisi Beach Team in actie tij-

dens een vliegerdemonstratie op
het strand.

eigenschappen in zich die van een
gewone vlieger een stuntvlieger ma-
ken: hij is wendbaar, heeft een for-

midabele trekkracht en kan bij

windkracht zes snelheden van ruim
hondervijftig kilometer per uur ont-

wikkelen.
Tijdens de stuntvliegershow

wordt gevliegerd met Stealths, Re-
volutions en Acros-vliegers die in se-

rie worden geschakeld. De shows
worden opgevoerd om elf uur, één
uur en drie uur. Na de shows wordt
het publiek uitgenodigd om onder
begeleiding van één van de vliege-

raars het stunvliegeren met een een-

voudige vlieger zelf te proberen.

• Vanwege het succes van 'Tsjechov'
vindt de tweede toernee van deze
theaterproduktie door Nederland
plaats. De eerste voorstelling van die
toernee vindt woensdag plaats in de
Stadsschouwburg Velsen. De musi-
cal is geschreven door Robert Long
en Dimitri Frenkel Frank. Zange-
r/acteur Boudewijn de Groot ver-

tolkt de hoofdrol. Kaarten kosten
vijftien gulden en zijn verkrijgbaar
aan de kassa van de schouwburg.
Informatie: 02550-15789. De voor-
stelling begint om kwart over acht.

• De Stichting Kunstkring Thorbec-
ke organiseert tot en met 20 augus-
tus een wekelijkse kunstmarkt op
de Grote Markt in Haarlem. De
kunstmarkt wordt op donderdag ge-

houden van twaalf tot negen uur.
• Galerie Aeckerstijn exposeert tot

en met 23 augustus werk van vier

kunstenaars: Harry van Beek
(mensfiguren in brons), Suzanne
Duijf (acrylschilderingen op doek-
/gemengde technieken op Japans
karton), Corpas (schilderijen) en
Jan van der Putten (schilderijen).

• Zandvoorters zijn op woensdag 19

augustus vanaf zes uur 's avonds
welkom bij de activiteiten op het
Gran Terras en op Gran Place in het
Gran Dorado bungalowpark. Er zijn

verschillende kraampjes met een
glasblazer, portrettekenaar, spiegel-

kunstenaar, iemand met droog-
bloemcreaties en nog veel meer.
Voor de kinderen is de clown Billy

aanwezig. Voor hen is er ook een
luchtspringkussen en een schmink-
hoek. De kindershow, die opgevoerd
wordt door de kinderen van Club
Billy start om kwart over zes.

• Het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein heeft tot en met zon-
dag 13 september de expositie 'De
nalatenschap van Jan Duyvetter'. Te
zien zijn miniaturen en gouaches
van Duyvetter. Het Cultureel Cen-
trum is dagelijks geopend van half
twee tot vijf uur.
• De collectie tekeningen en grafie-

ken van Teylers Museum in Haar-
lem is het uitgangspunt voor een
bloemrijke tentoonstelling over tui-

nen en parken uit de zestiende tot en
met de twintigste eeuw. De tentoon-
stelling is te bezichtigen tot 6 sep-

tember.

Internationale

races op circuit
ZANDVOORT - Het Circuit
Park Zandvoort staat komend
weekend in het teken van in-

ternationale races.

De racedag begint om één uur, als

de Opel Ascona's voor hun race aan
de start verschijnen. Om vijf over
half twee zijn de Formule Opeis aan
de beurt. Bolides die in snelheid niet

veel onderdoen voor de Formule 3,

die begin deze maand op het circuit

te bewonderen was. Om tien over
twee rijden de Renaults Elf Clio hun
ronden voor de Samson Cup.

Spektakel mag er zeker worden
verwacht van de Koni Produktiewa-
gens onder de 1400 en de 2000 cc. Zij

komen om kwart voor drie tegelij-

kertijd aan de start voor het verrij-

den van twee heats. Een uur later is

het de beurt aan de Formule Re-
nault.

Er wordt in die race gestreden om
het Nederlands Kamioenschap
maar ook om de Britse titel. Om half
vijf gaan de Koni Produktiewagens
boven de 2000 cc van start, gevolgd
door de Formule Ford 2000 en de
Formule Vee om vijf over vijf.

De racedag wordt om tien over
half zes afgesloten met de Squadra
Bianca.

Schaken in de

open lucht
ZANDVOORT - Het open

lucht schaaktoernooi vindt
maandagavond 17 augustus
voor de laatste keer van dit sei-

zoen plaats.

De locatie is zoals elke keer het
Raadhuisplein. Het toernooi begint
om half acht.

Informatie bij Hans Drost, tele-

foon 18430.

Optimisme bij AS 4711/Zandvoort over

kansen op handhaving in Eredivisie

• Esmir Hoogendoorn had in haar
partij tegen Sandra Wasserman
geen geluk. Door een netbal verloor
zij de tie-break in de beslissende
set.

Foto:Bram Stijnen

ZANDVOORT - AS 4711/Zand-
voort krabbelt langzaam maar
zeker op uit de kelder van de
hoogste tennisklasse. On-
danks de lage klassering - het
team staat op de- één na laatste
plaats - heerst er optimisme
over handhaving in deze klas-
se; Afgelopen weekend werden
de twee partijen „tegen ELTV
en Amstelpark met 4-2 gewon-
nen.

Alle leden en sympathisanten van
de Zandvoortse tennisvereniging
hebben een schrijven van het be-
stuur ontvangen. Zij worden drin-

gend gevraagd hun topteam in de
laatste twee wedstrijden vocaal bij te

staan, waardoor degradatie nog kan
worden afgewend. Zaterdag spelen
de Zandvoorters tegen hekkesluiter
Thor RoodWit in Rotterdam en zon-
jdag staat de ontmoeting met De Ma-
nege op het programma in Eindho-
|ven. Een flinke overwinning op za-

j
terdag en een paar punten op zondag
moeten voor Zandvoort genoeg zijn

'om zich te handhaven.
i

|
De 'revival' van de Zandvoortse

j

tennissers komt net op tijd. Hoewel
het team nog steeds de gevolgen on-

I dervindt van de flinke nederlagen in

j
het begin van het seizoen (6-0 tegen
koploper Popeye Goldstar en 5-1 te-

gen De Metselaars) lijkt Zandvoort
|Op de weg terug. Dat is vooral te

|
merken aan de resultaten van de he-

iren-duels. Fernon Wibier en Vincent
ivan Gelderen lijken zich hersteld te

Ihebben van hun zwakke vorm aan
jhet begin van de competitie. Zij be-
'ginnen nu hun singelpartijen te win-
Inen.

I
Nipte zege

!
Wibier was zaterdag te sterk voor

;ELTV-er Jacco van Duyn (6-4, 6-2)

:'en zondag zegevierde hij ook over
(Marcel Reuter van Amstelpark (6-3,

|3-6, 6-3). Vincent van Gelderen weet
look weer wat winnen is. Zaterdag
jbehaade hij een nipte zege op Noote-
' boom (6-0, 2-6, 7-6) en zondag won hij

van Van der Zande (6-4, 4-6, 6-3). Het
herendubbel bleek ook oppermach-
tig. Beide partijen werden gewonnen
door de Zandvoorters. De dames in

het Zandvoortse team blijven regel-

matig presteren. Dat is zeker het ge-

val bij Monique Kiene. Zij wist alle

enkelspelen in de competitie te win-
nen. Tegen ELTV won zij van San-
dra van der Aa (4-6, 6-1, 6-1) en tegen
Amstelpark van de Australische Mi-
chelle Jaggard (7-5, 6-2). Esmir

Volgend jaar toch jeugdkamp'
j
ZANDVOORT - Het tennis-

i-jeugdkamp wordt volgend
Maar gewoon gehouden. Dat
'zegt Rini Cappel, die vorige

|
week afscheid nam van de ten-
nisafdeling van Casino/ZVM.
Hij reageert met deze uit-

spraak op het bericht, vorige
week in het Zandvoorts
Nieuwsblad, dat het sportkamp
volgend jaar niet doorgaat in
verband met ruimtegebrek.

„Ik was bij mijn afscheid van het
tennis natuurlijk onaangenaam ver-
rast door de opmerking dat er vol-

gendjaar geen kamp meer gehouden
wordt. Het blijkt gelukkig allemaal
op een misverstand te berusten. Ik
wil er verder niet over uitwijden,
maar voor mij en trouwens ook voor
alle medewerkers en kinderen staat
het vast dat er volgend jaar weer
'zo'n kamp georganiseerd moet wor-
den," aldus Cappel. „Het liefst blij-

ven we natuurlijk te gast bij Casi-
no/ZVM, dat altijd een beetje mijn

'. hereniging blijft. Ik denk dat dat ook
wel zal lukken. Als het absoluut niet
anders kan, zullen wij naar een an-

dere lokatie moeten uitwijken. In ie-

der geval zal ik er hard aan werken
om het kamp volgend jaar weer van
de grond te krijgen."
Cappel wil het kamp zelfs uitbrei-

den: „De basisgedachte van het ten-

niskamp blijft voorop staan. Wel
gaan we proberen nog meer spekta-
kel aan het geheel toe te voegen. Wat
dat wordt, moeten de kinderen nog
maar even afwachten."

'Eis'

De deelnemers, de jeugd van ne-

gen tot en met zestien jaar, lieten er

geen twijfel over bestaan. Zij 'eisten'

dat het kamp volgend jaar terug-

komt. Nadat het informatieboekje
was uitgekomen, bleek het succes al.

Binnen een week was het kamp al

volgeboekt en ontstond er een lange
wachtlijst. Omdat het een experi-

ment was, konden slechts 36 kinde-
ren meedoen.

Vele Zandvoortse verenigingen
hebben hun medewerking verleend.
Zo werd het voetbal georganiseerd
door Zandvoort'75 en was Afafa ver-

antwoordelijk voor het kanoën,
waarvoor overigens Dries Zonne-

veld zijn zwembad ter beschikking
had gesteld. De handbal- en hockey-
vereniging hadden hun velden ter

beschikking gesteld zodat daar ver-

schillende sporten beoefend konden
worden zoals voetbal, hockey, golf

en natuurlijk tennis. Het tennis, de
hoofdmoot, werd begeleid door Jaap
Methorst en Marieke Acda. Verder
konden de kinderen meedoen met
de scoutinggroep en paardrijden en
zwemmen. Financieel werd een en
ander dit jaar mogelijk gemaakt
door de ondersteuning van AB-
N-Amro, Establo en Sentinel Bevei-
liging, plus de medewerking van de
plaatselijke taxicentrale en traiterie

Albatros.

Toernooi
Op de laatste dag van het kamp

organiseerden de trainers van de
tennisafdeling van Casino/ZVM een
tennistoernooi, waar de jeugd op het
scherpst van de snede om de bekers
streed. De prijswinnaars bij het
eindtoernooi waren: Ploeg 1:1) Wen-
dy Vastenhouw, 2) Maarten Mink-
man; ploeg 2: 1) Simon Korper, 2)

Arnold Jongejan; ploeg 3: 1) Wouter
Schuiten, 2) Arjen Schuiten.

Hoogendoorn heeft het moeilijk. Zij

komt als eerste dame per definitie

tegen sterke tegenstandsters uit. Te-
gen ELTV-speelster Sandra Wasser-
man ontbrak het de Zandvoortse
aan geluk. Zij verloor in de beslis-

sende set in de tie-break via een on-

gelukkige netbal. De vorige sets wa-
ren in 6-4 en 1-6 geëindigd. Zondag
trad zij in het strijdperk tegen Nico-
le Muns-Jagerman, die inmiddels tot

de wereldtop gerekend wordt. Hoog-
endoorn deed het zeker niet slecht.

De eerste set was zij kansloos (1-6),

maar in de tweede spelreeks kon zij

aardig meekomen. De zege ging met
5-7 toch naar Nicole Muns.

Resultaten
De vorm waarin de Zandvoortse

spelers en speelsters verkeren, geeft

de tennisliefhebber in de badplaats
hoop. Begeleider Paul van Geuns is

optimistisch. „We zien dat ploegen,
waar wij van gewonnen hebben, goe-

de resultaten behalen tegen Thor

Rood Wit. Daarom denk ik dat we
veel punten kunnen halen in Rotter-
dam. Met een grote zege in Rotter-
dam en een aantal punten in Eind-
hoven tegen De Manege moeten we
in de hoogste klasse kunnen blij-

ven." Het resultaat tegen de Eindho-
venaren hangt voor een groot deel af

van Fernon Wibier en Vincent van
Gelderen. Zij zullen zondag al hun
krachten moeten aanspreken om
Jacco Eltingh en Tom Kempers te

bestrijden.

Met oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

'Een rubriek vol kneuterigheid',
zo wordt dit epistel door sommige
lezers genoemd. Ze hebben gelijk.

Hoewel het woordenboek aan-
geeft dat het woord 'kneuterig' ge-

zellig of prettig betekent, heeft
deze uitdrukking in de volksmond
vaak een andere betekenis. Neem
nu deze badplaats. Als je zegt dat
dit een kneuterig dorp is, staat de
helft van onze bevolking op z'n

achterste benen. Die opmerking
wordt dan 'denigrerend' genoemd.
Zandvoort: nog steeds schrijven
we dit woord met een hoofdletter.
Met zijn zestienduizend inwoners
is dit een van de bekendste ge-

meenten van Nederland.

Of we daar trots op moeten zijn,

valt te betwijfelen. De tijden ver-

anderen. Vroeger, in een tijd die ik

mij niet kan herinneren, zag dit

dorp er heel anders uit. De histo-

rie verhaalt hoe de groten der aar-

de hier hun vertier zochten. Kei-
zer Wilhelm en keizerin Elisabeth
de eerste van Oostenrijk waren
voor WO II haast dagelijkse kost
in deze, toen nog mondaine bad-
plaats. Na de visvangst moest
Zandvoort het hebben van het toe-

risme. Hotels en pensions rezen
als paddestoelen uit de grond. Met
de komst van de (slechte) Duit-
sers kwam de klad er in. In ver-

band met een vrij schootsveld
werd het merendeel van de bebou-
wing afgebroken. Beducht voor
een invasie ruimden de nazi's dat-

gene op, wat onze voorouders had-
den opgebouwd.

Na de oorlog werd er een onver-
geeflijke fout gemaakt. In plaats
van de boel in de oude staat te

herstellen, bouwde Friedhoff op
de kaalslag een battjrij flatgebou-
wen. Nu, na meer dan veertig jaar,

staan ze er nog steeds.

Marshallhulp
De badplaats van weleer holde

zienderogen achteruit. 'Der Wil-
helm' legde het loodje en ook 'Sis-

si' verruilde haar aardse bestaan
voor een riantere 'zit' in het hier-

namaals. Zandvoort werd weer ge-

zellige), de lokale bevolking was
weer op zichzelf aangewezen. Er
werden verwoede pogingen onder-
nomen om de toeristen opnieuw
naar hier te halen. Met Marshall-
hulp werd destijds hotel Bouwes
uit de grond gestampt. Dit Euro-
pees herstelprogramma kon ech-
ter niet verhinderen dat Zand-
voort als badplaats verloederde.
De groten der aarde bleken de
Cote d'Azur te prefereren boven
een winderige Noordzeekust. Toe-
risten met een goed gevulde beurs
trokken naar Benidorm of Alican-

te.

De tijd van plannen maken was
nu aangebroken. Veel te laat zag
Zandvoort in dat het de boot had
gemist, in de race om gunst van de
toeristen. Scheveningen werd
Neerlands badplaats nummer
één. Een gegeven dat men hier
maar moeilijk kon verkroppen.
Decennia lang lag men te bakke-
leien over hoe de zaken ten gunste
van dit dorp aangepakt konden
worden. Aan plannenmakers geen
gebrek.
Hun hersenspinsels getuigden

evenwel van weinig realisme.
Charlatan Hordo kwam, zag en be-
sloot deze badplaats weer meer
allure te geven. Verder dan dit

voornemen kwam hij echter niet.

Nog voor zijn 'upgrading' de te-

kentafel had verlaten, verdween
hij spoorslags achter de horizon.
Het geacht gemeentebestuur
bleef, een illusie armer, achter.
Anderen kwamen en gingen. Ook
zij namen deze badplaats in ogen-
schouw, schudden hun hoofd en
lichtten eveneens hun hielen.

'Nee, hier valt geen eer te behalen,'
moet daarbij hun gedachte ge-

weest zijn. De plaatselijke onder-
nemersvereniging had ook nog
een duit in het zakje gedaan met
het 'Terp-rapport', maar dat ver-

dween naar de zolder van het
raadhuis.
Het Zandvoortse gemeentebe-

stuur houdt echter vol. Voor veel

geld werden 'Goudhaantje' en Cof-

feng ingehuurd. Evenals Van He-
zik en Partners gingen deze pro-
jectontwikkelaars onverdroten
door met het bedenken van aller-

lei alternatieven om Zandvoort
weer in de lift te krijgen. Verder
dan het opnieuw plaveien van de
noord-boulevard kwam men ech-
ter niet. Het eiland voor de kust,
de pier en alle verdere plannen
verdwenen voor goed in een of an-

dere bureaula. Enkele jr en gele-

den werd Bouwes afgebroken.
Veertig jaar na dato bleek het ho-

tel niet meer rendabel.

Inkomsten
Ondanks de komst van het Be-

ach Hotel, het Gran Dorado bun-
galowpark en het nog immer om-
streden gokpaleis op het Gast-
huisplein, blijken de investeer-

ders en projectontwikkelaars het
nog steeds niet aan te durven in

Zandvoort wat op poten te zetten.

Kijk maar naar de lege plek naast
het casino. Met de komst van bur-
gemeester Van der Heijden, wel-
willend naar nieuwe initiatieven,

leek het er even op dat de bad-
plaats in de oude glorie zou wor-
den hersteld. Van der Heijden ver-

gat echter een ding: hij was te laat,

het karakter van Zandvoort was al

gevormd.
Alle goede bedoelingen ten spijt,

blijven de gefortuneerde badgas-
ten nog steeds weg. Daar helpt
geen moedertje lief aan. Nu weten
u en ik natuurlijk allang hoe dat
komt. Ons dorp heeft ten ene male
geen ene moer te bieden. De lokale
bevolking blijkt dit al langer door
te hebben. In plaats van het toeris-

me heeft men in de loop van de
jaren gezocht naar een andere
bron van inkomsten.
Wie nu nog beweert dat de

meeste Zandvoorters hun brood
verdienen in de toeristenbranche,
liegt dat het gedrukt staat. Kijk
maar om u heen. Veel strandpach-
ters komen van elders en ook de
meeste winkeliers blijken niet

'van hier'. Bij de Kamer van Koop-
handel in Haarlem weten ze daar
alles van. Het verloop bij onze on-
dernemers is nergens zo groot.

Om u een voorbeeld te noemen
verwijs ik u even naar de Kerk-
straat en omgeving. Diverse hore-
cabedrijven zijn daar al opge-
doekt. Jaren geleden al Petrovitch
en Zomerlust, nog maar kort gele-

den verdwenen La Reine, lunch-
room American en hotel/restau-
rant Delicia van het toneel. Een
veeg teken vormt nu ook het plan
van Loutje Balledux om Visres-
taurant 'Schut', op Kerkstraat
nummer 21, van de hand te doen.

Kneuterig
Wie mij beschuldigt van pessi-

misme moet de realiteit maar
eens onder ogen zien. De tijd van
glamour is voorbij. Voorgoed. Ver-
der dan plannen maken komen
wij nooit. Ik vertelde het reeds:
Zandvoort heeft de boot gemist.
Slechts de plannenmakers varen
hier wel bij. Onlangs heeft het ge-

meentebestuur een nieuwe struc-

tuurschets op laten stellen. De
kosten hiervan bedragen enkele
tonnen. Evenals het nieuwe ver-

keersplan dreigt ook dit nieuwe
alternatief gedoemd in de prullen-
bak te verdwijnen. Geen hond,
laat staan een projectontwikke-
laar, waagt het nog, zijn centen in

deze plaats te investeren.

De meeste Zandvoorters zal dat
een zorg zijn. Zij willen slechts in

alle rust hier blijven wonen. In
tegenstelling tot sommige politici

zien zij de realiteit wel onder ogen.
Vooruitstrevendheid is een goede
karaktertrek. Zo gauw dit echter
gaat ontaarden in arrogantie gaat
het mis. Goed mis zelfs. Laten we
dus blij zijn met hetgeen we heb-
ben. Een kneuterig dorp, dat al-

leen in trek is bij het gewone patat
etende, ijsjes likkende en bier

drinkende volk uit het achterland
en de eenvoudige Duitser uit

West-Falen. Hopelijk vallen de
schellen snel van de ogen van onze
vroede vaderen. De plaatselijke

bevolking zou daar zeer bij gebaat
zijn. De bewoners van ons dorp, en
vooral die op- en rond de noord-
-boulevard en in de Zuidbuurt,
kunnen dan weer rustig slapen.
Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

Snorfiets gestolen
ZANDVOORT - Twee mannen

hebben maandagmiddag op het
Gasthuisplein een snorfiets ont-

vreemd. De brommer werd in een
open aanhangwagen gegooid waarna
het duo er snel vandoor wilde gaan.
De mannen namen een dreigende
houding aan, toen enkele jongens
hun aftocht wilden belemmeren.
Daarna stoven zij alsnog weg. Hoe-
wel de politie snel door een voorbij-

ganger is gewaarschuwd, zijn de die-

ven niet gepakt. Op de aanhangwa-
gen zat geen kentekenplaat.

Duizendste bezoeker op tentoonstelling
• De tentoonstelling in het Cultu-

reel Centrum Zandvoort, over het
werk van Jan Duyvetter, wordt bij-

zonder druk bezocht. Binnen twee
weken tijd kon directeur Emmy van
Vrijberghe de Coningh de duizendste
bezoeker ontvangen. Het was Ma-
rion Zuidam uit Zandvoort. Zij be-

trad voor het eerst het cultureel cen-

trum en werd meteen in de bloeme-
tjes gezet. Zij was op het idee geko-
men toen zij samen met een vriendin
op een nabijgelegen terrasje zat en
zich realiseerde dat zij - 'gek genoeg' -

nog nooit in het cultureel centrum
was geweest. Resultaat van dit eerste

bezoekje? Zij vond het enig!

De tentoonstelling, met veel oude
klederdrachten waaronder ook een
zondagse dracht uit Zandvoort, is tot

en met 13 september te zien. Het
Cultureel Centrum Zandvoort is da-

gelijks van half twee tot vier uur
geopend.

Foto Bram Stijnen
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GAARD
Grote Krocht 26, 2042 LX Zandvoort. Tel. 02507-13529

^

Balletstudio 118 Conny Lodewijk
(lid N.B.D.K.)

Toegewijd aan de danskunst

Jazz - Klassiek ballet - Tapdance
Kinderjazz

(Conditioning op hedendaagse muziek buikspieroef.
- lichaamshouding etc. etc.)

Van beginner tot prof.

Alle leeftijden v.a. 4 jaar pré ballet

Inschrijvingen vanaf nu van 16.00 uur tot 18.00 uur
tel. 02507-12598, b.g.g. 17789.

Studio-adres: Corn. Slegersstraat 2A, Zandvoort.

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

! BE1MLTU
NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HËTZEtfl>E

PR0DUKT

Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ 1 .92

Diesel ƒ 1 .06

IfW SERVICESTATION
J(bi[ Palace Hotel)

Fritures
d'Anvers
Kosterstraat 15

Zandvoort

vraagt

jongens
v.a. 16 jaar
voor de weekends

EXPORT

MACH IN ES
ON DER SCHEPT

EXTRA
VOORDELIG

TEMPO 70

nprmaalI»UVt7

KORTING _
'

:* nu
SINGERi
Voor'eens cri altijd

OTSW1IAM PRINSENHOFSTRAAT 7

PRIJSKNALLER

25 lessen incl.

examenaanvraag

ƒ 1295,-

Autorijschool

Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70

Tel. 02507-12071

* geldig t/m 15-8-'92

VOGELTJE
GEVLOGEN?
Kooi verschoond, raam open laten staan. Dag kanarie, beo ofpraatgrage

papegaai! Wat nu? Vlug even de krant doorgevlogen om te kijken ofuw
vrolijke gevleugelde flierefluiter misschien ergens aangefladderd is. U vangt

'm vast en zeker in een MICRO advertentie van de dierenvrienden) die

aardig gebekt is. Dus vliegensvlug naar de rubriek:

Weggelopen of gevonden dieren.

MiCRO's
in deze krant
tel: 020-5626271
fax:020-6656321

WEEM!iI[EC& geeft u meer!

VLIEGEN BOVEN NEDERLAND
Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NL-Ex-
cursies een onvergetelijke rondvlucht van een uur boven
Nederland op zaterdag 10 oktober 1992.

Op Schiphol gaat u aan boord van de Air-Holland Boeing
757 oi 737 en maakt u een rondvlucht van een uur boven
Nederland. De vlieghoogte is zo laag mogelijk als haalbaar
op het moment van uitvoering. Afhankelijk van eventuele
bewolking en andere weersomstandigheden s.telt de gezag-
voerder een zo interessant mogelijke route vast. De vertrek-

tijden vanaf Schiphol liggen tussen ca. 8.30 en 17.30 uur.

Tijdens de vlucht wordt u een drankje en een versnapering
aangeboden.

KOSTEN
De kosten voor deze vlucht bedragen ƒ 1 15,- p.p. Kinderen
t/m 1 jaar gaan gratis mee. Deelnemers dienen in het bezit

te zijn van een toeristenkaart of paspoort. De rondvlucht is

gebonden aan een minimum aantal deelnemers. Er zijn

geen taxfree-faciliteiten.

DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door inzenden van onder-
staande volledig ingevulde bon aan: Secretariaat Weekme-
dia, Postbus 2104, 1000 CC AMSTERDAM.
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en een
faktuur, die u per omgaande dient te betalen. Ca. 7 dagen
voor vertrek ontvangt u via Toer-NL-Excursies de deelna-
mebewijzen en alle relevante informatie.

Bon voor onze lezers
Op zaterdag 10 oktober 1992 gaan wij met Weekmedia een
rondvlucht boven Nederland maken.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer

Namen

Telefoon:

Woonplaats:

Namen overige deelnemers (voor kinderen t/:

leeftijd vermelden):
'm 12 jaar ook

WEEBMBDES, geeft u meer!

uwvakantie

// Audio Sonic
', draagbare CD-speler
CD7I "bass-boost systeem *LCD display

"mcl dnagriem, tasje en netadapter.

Sony
radiorecorder met CD

CFDI00 *FM, MG en LG analoge tuner

dubbel cassettedeck met high speed dubbing

CD-speler met shuffle play, introscan en
• • •" — * repen funkties

INCLUSIEF
AFSTANDSBEDIENING

OP-OP

JVC videorecorder
HR DX20 *l jaar/8 opnamen

programmeerbare timer *ge-

heugen voor 48 voorkeuze-

zenders overblijvende band-

tijd in display *stilstaand beeld/

pauze/beeld voor beeld*shuttle

search *electronisch kinderslot.

599.-

Philips midiset
AS30I *CD-speler programmeerbaar

voor 32nummers *introscan en random

*tuner met FM, MG en LG "Versterker

mu 2x20 Wi - mzicl-v.ino-'cii

ei bbc' c-iSS(-ttcd.CR nc' spcikeis

Aristona KTV
37KVI232 *37 cm beeldbuis *on-screen

display *40 voorkeuzezenders *sleeptimer

*incl. afstandsbediening.

Bosch stofzuiger
BBSS543* 1100 Watt

"

automatische

snoeroproller

metalen

zuigbuizen drie-

voudig hygiëne

filter systeem.

Zanussi wasautomaat
ZE I000S centrifugeert 1000 toeren per

Voestvrij stalen kuip bovenblad van

krasvast kunststof *sopcirculatiesysteem

economisch

Blue Air
dubbeldeurs
koelkast
DP240 *inhoud

koelruimte

188 liter inhoud

vriesruimte 46 liter

automatische

ontdooiing

koelgedeelte deur

links of rechts

draaiend te maken.

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 22 augustus 1992, zolang de voorraad strekt

Prijs- en drukfouten voorbehouden. ADG D.T7V 33-92

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier

Micro-atlverlerities voor znkciunan en particulier kunne»

worden gezel over 1 of 2 kolommen breedle in diverse

lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speriale bon op de

pagina „MICRO'S".

Plaatsing is mogelijk in (Ie volgende editie:

ZANDVOOHTS NIKUWSIII.AI) ƒ 0,42 per millimeter.

Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.

U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of

afgeven/zenden aan:

* Zandvoorts Nieuwsblad, Gaslhuisplein 12,

2042 JM Zandvoort;

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:

Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Amslelveens Weekblad, Uil-

hoomse Courant, De Ronde Vener. Aalsmeerder Cou-

rant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad. De

Nieuwe Wcesper. ƒ 6,67 per millimeter.

Sluitingslijd: maandag 15.00 uur.

* Informatie over onze overige aantrekkelijke adverten-

liccombinaties in de Micro's zijn up aanvraag op onze

kantoren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in

rekening gebracht, alsmede ƒ 6.00 adm.kosten.

* Hij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnummers

verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten

het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor

wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-adverlenliecombiiialie Z

telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is niel voor bezorgklachten) of zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,

levens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.

Tel. 02507-16123.

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975

voor ƒ 250 en ƒ 500
MODEHUIS DESIREE

Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

Schoonmaak-
personeel
gevraagd

Schoonmaakbedrijf
"CLEAN" vraagt voor de och-

tenduren di. en vrij., jongen of

60+ om het huisvuil bij div.

fl.geb. buiten te zetten. Voor
info, tel.: 075-161851.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr. flinke hulp in de huis-

houding voor 4 uur per week.

Tel. 's avonds na 19 u.: 31050.

Horecapersoneel
gevraagd

Gevr. vrl. HULP in Chin. rest

v.d. weekenden, 17-21 jr. Tel.

02507-17897 na 16.00 uur.

Oppas gevraagd/
aangeboden

OPPAS gevr. voor na school

opvang voor 3x p.w. Tel.:

02507-13595.

Muziek-
instrumenten

Te koop DRUMSTEL ƒ750.

Tel.: 02507-20152.

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Woninginrichting

Divers personeel gevraagd

Restaurant Queenie
vraagt per direct

INTERIEUR VERZORGSTER, ma. t/m do., ± 8 uur per week.
TERRASMEDEWERKER, RESTAURANTMEDEWERKER.

Voor info mevr. Holleman. Tel.: 13599.

Gez. Ambachtslui v. bijz.

woningdec. B.v. trompe l'oeil,

ornamentiek. Schrijf naar:

S. Bakker, Herengr. 194,

1016 BS A'dam.

Wij bieden studenten en
scholieren nog 3 wkn het

HOOGST BETAALDE vakan-
tiewerkvan Nederland. Ben je

min. 17 jr„ bel dan 03404-

57478 tussen 17 en 20 uur.

(Para)medisch
personeel
gevraagd

Gevraagd voor direkt:

TANDARTSASSISTENTE
liefst m. ervaring, leeftijd tot +
22 jr. Buitenveldert,

tel. 020-6420785/6424218.

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Oproepen
Mededelingen

• De Klink, wie o wie heeft

jrg. 1 nr. 1 t/m 4, jrg 2 nr. 2 t/m

4, jrg 3 nr. 1 t/m 4, jrg 4 nr. 2.

H. Opheikens 02507-18116.

Zoekt u nog eens.

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Inl.: tel. 02907-5235.

• Houdt u/jij van handwer-

ken? Kantklossen is ook een
leuke hobby. Proberen? Bel

16952.

* Lieve mensen, hartelijk be-

dankt voor alle kaarten, bloe-

men, reacties enz. op mijn

verjaardag. ONTROEREND!
Bedankt!!! Lenie Faber.

• nog 3 weken en dan gaan
we naar

Prijswinnaars loterij korte-

baandraverij dd. 16 juli 1992.

Nummers 451, 279,792,972,
1000, 446, 706, 663, 762 en
725. Informatie tel. 15178.

• Schaken in Zandvoort?
Donderdag 10 sept. in Gem.
Huis. Info 13224 of 14120.

• Tiny, Gre, Lavine, Hellen en
Helma gefeliciteerd met het

voltooien van de vierdaagse

in Nijmegen.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Welke goede naaister kan

voor mij een zonnetopje na-

maken. Tel.: 19559 b.g.g.

02520-21378.

Zomer of winter. Het is altijd

gezellig bij de Vrouwen Van
Nu. Bel eens met nr. 13765 en
word iia' voor/ 17,50 tot 1993.

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

Verloren en
gevonden

* T.k. allerlei planten v.a.

ƒ 2,-; tafel Ikea ƒ 40,-; wand-
meubel ƒ35,-; nachtkastjes

ƒ75,-; video meubel ƒ40,-.

Tel.: 02507-19647.

T.k.a. eiken ledikant met lat-

tenbodem, achterwand + 2
nachtkastjes met spiegel,

binnenveringsmatras,

140x200, 1 jr. oud, alles tesa-

men ƒ 500. Tel. 02507-12449.

• Vermist omg. Bentveld,

Zandvoortselaan, 11 mnd
oud zw. poesje, roepnaam
Mara. Tel.: 023-245255.

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26.

Tel. 13529.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CElT/E makelaars o.g. LgJ

Tel. 02507-12614 NVM

voor de particulier

5 regels

Gratis f

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• • inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

o het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en

woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

K. Vet - Amsterdam

Mw. A. van Wieringen - Amstelveen

W. van Royen - Amsterdam

Mw. J. P. van Haaren - Abcoude

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398

Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125

Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Hoofddorp, Kruisweg 1061

CUIM30
een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

• T.k.a. channelmaster richt-

antenne/75,-; Monacor tafel-

mike ƒ 75,-; preamplifier voor
AM/SSB van Zetagi, nieuw
ƒ50,-. Tel.: 18829/12856.

Lessen en clubs

• Donderdag 10 sept. eerste

clubavond Zandvoortse
schaakclub. Bel nu 14120.

Engels voor beginners en
half-gevorderden, ƒ5,- p/u.

Begin 31/8 en 3/9. PRO-
GRESS, tel.: 020-6738412.

• Schaaklessen bij de Zand-

voortse schaakclub. Bel nu

voor info 13224 of 14120.

Dieren en
dieren-

benodigdheden

T.k. perzische kittens zwart/-

smoke en blauw/smoke. Tel.:

15772.

Huwelijk en
kennismaking

Zandvoorts Nieuwsblad éd. 22-



SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trimt

ron beeldbuis euroscart ste

reo teletekst en afstandbe
diening Adviespri]s'2550

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

JVC55CM KLEUREN TV
AFSTANDBEDIENING

SONY CAMCORDER
F450 Topperi3lux 8xzoom
Hi Fi autofocus afstandbe
diend var sluitertnd *2550

91749.
SONY CAMCORDER
F375 Luxe 8x zoom hl fi,

autofocus Adviesprijs "2220

91449.
PHILIPS CAMCORDER
VKR6843 (=PanasonicMC20)
VHS Cinkl accessoires ^CÖS

PHILIPS MIDI-CD SET +SUBWOOFERSYSTEEM
Unieke vormgeving' Versterker 2x30 + 1x20 Watt
4-bands equalizer, digitale tuner 30 voorkeuze-
zenders, dubbel-cassettedeck, Dolby-B, 2-weg
luidsprekers met aparte Bantone' Basbox voor sublieme

weergave van de lage tonen Infrarood afstand

bediening Adviesprijs "1365-

BAUKNECHT 800 TOEREN WASAUTOMAAT tVPewa6900

Voorlader wasautomaat, inhoud 4,5kg Droog wasgoed, varo-schakelmg
voor traploze temperatuurkeuze, centrifugegang 800 toeren per minuut,

vele basis programma's (o a 2 snel programma's) en zeer zuinig

Adviespnjs'1339-j

TOPMERK CAMCORDER
£10 8mm systeem 4 lux 6x
zoom HiFi stereo "2799

91599.-
JVC CAMCORDER
VHS Super kompakt' '2099

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GB5760 63cm flat

square m hne quikstart beeld

buis stereo teletekst en af

standbediening Adv '2075mm
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

^ 63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

1295.

91499.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502 VHS High Quality

8 timers Hi Fi stereo '1599

JVC HI-FI VIDEO
830 TOPKLASSE' VHS HO.
Hi Fi stereo geluid '1899

1149.
BLAUPUNKT HI-FI
RTV740 3 koppen VHS HQ
Hl Fl stereo geluid '2095m 1149,
PANASONIC HI-FI
F65 4 koppen VHS HQ '1894

91299.-

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750 Voorlader RVS
trommel EN kuip centrifugeert

tot 1150 toeren p/m buiten

mantel tweezijdig geemail
leerd Adviesprijs '2199

m*Mc.<
SIEMENS WM3380
1000 toeren Adviespnjs*1878m 1295.-
WAS/DROOGKOMBINATIE
PHIL C0104 RVS 1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in een machine

91395.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen i Wat zegt u van
deze AEG/BCC stuntaanbie

ding? Adviesprijs "1549

1195.-
PHILIPS 800 TOEREN

855.-
BAUKNECHT WA6500

795.-

1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

91095.-
PHILIPS 63 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1095.-
PHILIPS 21 GR2550
55 CM TELETEKST9 885.-
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

SONY VHS-HIFI VIDEO
SLV615 VHS HQ 4 koppen
8 uur shuttle adv '1990

1399.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS510 HQ Super Vision in

gebouwdeTELETEKST *1549

799.-

485.-
37 CM KLEUREN-TV

iMè 365.

STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717 Adviesprijs*2275

91498.-
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

91398.-
BLAUPUNKT 55 CM
STEREO TELETEKST

m
GRUN DIG 63 CM TXT

91098.-
ARIÖTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

I GRUNDIG 51 CM TXT

m

ARISTONA51 CM

23E
51 CM TELETEKST

GRUNDIG P37-440

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302 3 koppen perfekt beeld

LCD afstandbediening *1295

699.-
PHILIPSVHS-HQ VIDEO
VR200,Afstandbediend '825

569.-
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 HQ afstbed Adv'1095

569.
JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders' *1099 -

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl afstandbediening 1

INDESIT1200TOEREN
|

Voorlader centrifugegang
i1200trn/min rvs trommel

|
zeer zuinig Adviesprijs* 1299

1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk "1199

SONY VHS-HQ VIDEO
3KOPPENiPerfektbeeld LCD
afstandbediening Adv '1220-

799-
SONY VHS-KQ VIDEO
V210 afstandbediend "11109 659.-

HOLL 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI WASAUTOM.

699.-
[
STUNT! 550 TOEREN

599.-

KOEL/VRIES
Geen twee deurs koelkast
maar een echte 280 liter 2

deurs koel/vries kombinatie
Koelruimte op ooghoogte
Adviespnjs*979

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

779,
PHILIPS /WHIRLPOOL9 819.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

869.-

2
O

MAGNETRON OVEN

ft

r

ft

n

ft

Snel ontdooien en verwarmen ftm 209.- :
SAMSUNG RE570 29 229.-
20 LITER 700WATT A9 259.- S
MOULINEX FM1115 *

279.- ï
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610 20 liter Adv V69

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL9 399.-
BROTHER ER7341
29 liter digitale bediening en
draaiplateau Adviesprijs*8999 449.-
1000WATT DIGITAAL

499.

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom
pakte afmetingen Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer

Adviesprijs "848

HITACHI VHS VIDEO
M730 HQ 3 kopper '1299W 769. "tl
HITACHI VHS VIDEO
M720 LCD afstandbed "9999 669.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570 VHS HQ 3 koppen
afstandbed +leespen '14459 699.-
PANASONIC VIDEO
J30 VHSHQ3kooDen "1157

759
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
Intelligent VHS HQ perfekt

beeld afst bed Adv "988

9ieM4s;
AKAI VHS-IHQ VIDEOm 569.-

TECHNBCS M8NS-SETLOSSE
(COMPONENTEN!
Versterker 50W, bt amp,
9-bands equalizer,
digitale tuner; dubbel-
reverse cassettedeck,
CD speler, Bl-wlred
2-weg boxen Afstand-
bediening Adv '1992-

mmm

475.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023, Tweedeurs 4
sterren kombikast Adv "899

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

675.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV, De nieuwe met 260
litennhoud Adviesprijs*1199

m\tMc,
SIEMENS KS2648

895.

KOMBI MAGNETRON
STUNT" 3 in 1 " Magnetron
+ hete lucht oven + grill9 549.

N 1 KOMBI
att+draaiplate;

699.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180 750 Watt + draaiplateau

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 Liter inhoud 800 Watt
vermogen en digitale tijdklok

899.-

vINDESIT
FORNUIS

,

Type KN5402WO Adv "849

Wooooo

^3

548.-
ETNA FORNUIS 14.00m 598.-

ftl

ft

fi

té

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

4

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404 Gas elektra "1049

698.-

130 LTR. KOELKA
Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad Officiële garantie

265.
160 LTR. KOELKAST
160 liter 2 sterren vriesvak

365.-

ETNA GAS-ELEKTRO
1650 Jasmijn Adv "14059 898.
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV Gas elektra fornuis In

kl grill draaispit en mixed
grill set Adviespnjs*1425

ft]

H

9 998.-
ATAG ELEKTRISCH
FE025A/EFF225/234
Adviesprijs "144b

91098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452 Luxe gas elektro

fornuis met hete luchtoven
grill kookwekker en gratis

kookboek Adviespnjs*1735

PHILIPS 140 LITER
Type AFB075 Tafelmodel,

krasvast bovenblad vriesvak

395.
ZANUSS1 140 LITER

455.-
60SCH KTF1540J

575.
PHILIPS 160 LITER

545.
BAUKNECHT 160 LITER
Advie sprijs *869 -

645.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje waar
altijd een plaatsje voor te

vinden i s Adviesprijs *595W 378.-
NDES IT 120 LITER9 448.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095 Adv "665

498.-
BOSCH VRIESKAST
rypeGSD1311 Adv "848

STOONl

S|S£oorteWm9«-

628.-
STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

1398.-

SUPER KOOKPLAAT
4 pits gaskookplaat "2989 198
ATAG KOOKPLAAT
GKF 334 4 pits Adv "445

348.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15 Adviespnjs*24"59 108.-
ATAG WASEMKAP
OWA425AN 3 standen *3809 168

INDESIT D3Ï0WF
LUXE VAATWASSER
6 programma s 12couverts||
en geruisarm Advies
pnjs*1 099

BAUKNECHT VW3PR
m 699.-

ft

ft

ft

ft

ft'

Sü

is

m 799.-1
BOSCH VWPS21 00m 849.
MIELE VW G521

1479,

Uw aanvraag-foldar ligt klaarj'n onza winkals. vC: ó Riviaradraaf 37

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD :

.-SSSfeiKft:*
Winkelcentrum Schalkwijk IWinkalcentrum Da tavarhof I BADHOEVEDORP

,
I LEIDSCHENDAM - zoals aangegeven door officiëla I Maarssanbroïk vrijdag ........... 7 tot 9 uur

mviaradraat 37
^ rievarhof 16 (alleen witgoed) I HILVERSUM I MAARSEIMBROEK I importeur of fabrikant loverige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Commissie wil

meer geld

voor politie
ZANDVOORT - Een van de

redenen van de tekorten op de
politiebegroting is dat de Zand-
voortse politie teveel heeft
overgewerkt in 1991 "Hoe
moet dat in de toekomst, als je
beseft dat 1991 een rustig jaar
was en het korps in de toe-

komst moet inkrimpen," vra-
gen de raadsleden zich af
VVD er Tates en CDA-ster Bos-
man denken er over m het be-
leidsplan te laten opnemen ex-
tra geld uit te trekken voor het
Zandvoortse korps

Moeten we niet extra geld reserve
ren voor de politie in het beleidsplan
en op de komende begroting', vroeg
CDA raadslid Bosman zich af in de
commissie Financien die maandag
plaatsvond Ook de andere raadsle
den, zoals Fheringa van Gemeente
Belangen Zandvoort, maakten zich
ongerust over de capaciteit van de
politie "We hebben toch ambitieuze
plannen met Zandvoort9

, hoe kun
nen we het dorp omhoog stoten als
de politie ontbreekt," aldus het
GBZ raadslid WD er Tates stelde

' 1992 is een goed seizoen We heb
ben meer inkomsten vanuit het toe
nsme Denk maar aan de parkeer-
gelden Daarentegen is er extra druk

Man vervoerd
in kofferbak
ZANDVOORT Als je maar goed

stouwt, dan kunnen er heel wat men
sen m een auto, moet de Tsjech die
de politie zaterdag aanhield gedacht
hebben De in Duitsland wonende
Tjech ontving een bekeuring, omdat
hij in de kofferbak van zijn auto een
man vervoerde Het passagiersge
deelte van de wagen zat al vol met
andere passagiers

op het politiekorps uitgeoefend We
zouden voor 1992 best een extra be
drag voor de politie kunnen veilig

stellen
"

Keuzes
Burgemeester Van der Heyden

stelde dat er in de toekomst nog
zwaarder gekeken moet worden
naar de keuzes die gemaakt worden
"We moeten de inzet van de politie

beperken tot datgene wat strikt

noodzakelijk is De burger moet we
ten dat de politie er is De politie

moet dus met een druk op de knop
oproepbaar zijn Maar dat betekent
dat andere zaken blijven liggen " De
burgemeester zei 'het reserveren
van meer middelen van harte af te

wachten'
Niet alle raadsleden zagen hier

heil in D66-er Annema gaf al direct

aan zo'n voorstel niet te ondersteu-
nen "Ik ben veel te bang dat we de
regiopolitie gaan sponsoren " Anne
ma is er wel voorstander van om
geld voor de politie los te maken bij

de organisatoren van evenementen
"Omdat er hier een jazzfestival, Tro
picana, Midsummermghtsfestival
etcetera plaatsvinden, is er extra toe
zicht van de politie nodig Die festi

vals zijn er voor de toeristen Als ze
er niet waren, konden we met mm
der politie toe Het is toch redelijk

om de politiekosten te verhalen bij

de organisatoren van deze evene
menten Of wellicht kunnen ze een
eigen ordedienst aanstellen", sugge
reerde hij Raadslid Kuijken van de
PvdA voelde ook wel iets voor dit

idee
Van der Heyden sloot niet uit dat

dit in de toekomst zou gebeuren "In
het najaar wordt hierover een dis

cussie gevoerdm de Tweede Kamer
Als de kamerleden groen licht ge
ven, dan kunnen we daar later op
terugkomen Maar voorlopig is het
onmogelijk om politiekosten te ver
halen op derden, of via een heffing
van leges Dat staat de wet niet toe "

Poolse kinderen komen bij in Zandvoort

• Een spuitgast geeft uitleg aan Poolse kinderen. Rien Couvreur (rechts) kijkt toe Het bezoek aan de Zandvoortse brandweer is een traditie geworden
Folo Bram Sljnen

ZANDVOORT - De 38 Poolse
kinderen, die tijdelijk op be-
zoek zijn bij gastgezinnen van
de Stichting Een hart voor Po-
len, afdeling Haarlem, gaan za-

terdag weer weg Zij zijn dan
drie weken geweest
Ook in Zandvoort hebben gastge

zinnen Poolse kinderen opgevan
gen Rien en Anneke Couvreur heb
ben voor d" °rde keer Poolse kmde
ren in huis Rien Couvreur over hoe
het begonnen is „We zijn er zelf bij

betrokken geraakt na een artikel in

de krant over een crèche We hebben
toen geld voor hulp op een rekening
gestort Daarna zijn we in contact
gekomen met de landelijke organi
satie, die vroeg of we gastgezin wil

den zijn Dat hebben we gedaan en
het beviel goed"
Inmiddels is er een regionale afde

ling, maar Couvreur zou liever zien
dat er een Zandvoortse afdeling
komt „De kinderen komen graag
naar Zandvoort Ze zijn gek op de
zee en het strand We hebben alleen

nog meer gastgezinnen nodig en
sponsors De Poolse kinderen zijn

afkomstig uit een industriegebied
bij de stad Chorzow, in het zuiden
van Polen Couvreur „Het leven is

daar heel ongezond Er zijn 98 kolen
mijnen acht hoogovens en een pe
trochemische fabriek Veel kmde
ren hebben Cara en groeimoeilijkhe
den " De familie Couvreur had de
afgelopen drie weken de zusjes Iwo
na (12) en Justyna (7^ op i ~zoek
Rien „Ze komen uit een straatarm
gezin met acht kinderen Ze komen

in Polen niet om van de honger,
maar gezond voedsel is er te duur
De bedoeling is dat gastouders con
tact houden met de kinderen Zo wil

len we kinderen die hier al eens ge
weest zijn, weer laten terugkomen
Ook worden kleren en andere spul
len gestuurd, zodat ze in Polen zelf

ook wat geholpen worden
Voor de Poolse bezoekertjes zijn

verschillende activiteiten georgani
seerd Het bezoek aan de Zandvoort
se brandweer is zo langzamerhand
een traditie geworden

imzmwËm
Excuses
Burgemeester Van der Hei) *%
den heeft de commissiele O
den excuses aangeboden voor ór
trage afhandeling van hot tekort op
de begroting van de politie

Gasboren
Als er een tanker strandt n
komener ook mensen kijken «3
Maar dat wil nog niet zeggen dal er

sprake is van een toeristische at

tractie vindt strandpachter Paap

Reddingsactie
Zandvoorts Nieuwsblad mee j~

met Reddingsbrigade O
Stuntvliegeren
Stuntvliegeren is meer dan j-

alleen een ding omhoog O
7ien Ie krijgen vindt Carla Eppmga

Circus
Russisch Staatscircus op be -y
zoek in Zandvoort l

Amerika
Komende zaterdag is het the "7
American Origmal Day Het f

circuit geeft een kijk op Amerikaan
se attracties en gewoonten

Vragen over bezorging'

vrijdag 9-12 uur . tel 17166
Advertenties tel 17166

Redactie . . tel 18648

(ADVERTENTIE)

-;keukenarchitektuür

HILVERSUM, 2e LOSWAL 12,
1216 BC, TEL. 035-211575

AMSTERDAM, PARNASSUSWEG
213, 1077 DG, TEL 020-6754835

/

Ouders Mariaschool moete]

kinderen helpen oversteken
ZANDVOORT - De meeste

raadsleden zijn er geen voor-
stander een krediet beschik-
baar te stellen voor de aanleg
van een oversteekplaats bij de
Mariabasisschool. 7De ouders
kunnen best zelf hun kinderen
begeleiden', is hun mening
Komende vergadering zal de ge-

meenteraad zich buigen over het al

dan met reserveren van 13 350 gul
den voor de aanleg van een over-
steekplaats bij de Mariaschool Zo-
als het er nu naar uitziet, zal de raad
het voorstel afwijzen "Het gaat mij
met om die ruim dertienduizend
gulden, maar meer om het feit dat ik
vind dat de ouders best verantwoor
dehjkheid voor hun kinderen kun-
nen nemen en ze naar school kun
nen brengen," is de mening van
VVD raadslid Methorst

Ouderwets
Ook de PvdA is die mening toege-

daan "Het is misschien ouderwets,
maar ik vind dat de veiligheid van de
kinderen je iets waard moet zijn en
ouders zelf de kinderen kunnen hel
pen met oversteken Het is te Tgoed
koop' om een oversteekplaats aan te

leggen", reageerde W Kuijken Net
als de VVD zal de PvdA nog in de
fractie bespreken, wat het stand
punt uiteindelijk zal worden

Politie zet

Roemeen land uit
ZANDVOORT De vreemdehn

gendienst van de politie heeft een
31-jange Roemeen aangehouden, die
illegaal verblijft in ons land De
dienst trof hem eerder, m juli, aan
tijdens werkzaamheden op een ter
ras bij een restaurant in het een
trum De man is woensdag het land
uitgezet
De Roemeen startte in 1990 een

asielprocedure, maar verliet vrijwil
lig het land voor de procedure rond
was In 1991 startte hij de procedure
opnieuw, maar wachtte hij het resul
taat hiervan met af

j Waterstanden 1
Datum HW LW HW LW
20 aug 08 12 03 54 20 35 1615
21 aug 08 55 04 35 21 20 17 06
22 aug 09 56 05 14 22 24 17 44
23 aug 11 26 0615 -- 19 06
24 aug 00 06 07 45 12 43 2015
25 aug 01 26 09 51 14 05 21 55
26 aug 02 29 11 06 15 05 23 05
27 aug 03 21 11 45 15 48 23 35
28 aug 04 06 -- - 16 36 14 12
Maanstand
MM vnjd 28 aug 04 43 u

Sprmgtij 30 aug 05 29 u NAP+135cm

Fheringa van Gemeentebelangen
gaf aan dat als er een oversteek
plaats moet komen, die bij het post
kantoor aangelegd moet worden en
niet pal tegenover de Mariaschool
"Dan leidt deze nog ergens naartoe "

D66 en CDA zullen wel akkoord gaan
met het voorstel
Volgens de leiding van de Maria

school wordt op markt en drukke
stranddagen de busbaan als par
keerplaats gebruikt, waai door het
uitzicht voor de overstekende kmde
ren belemmerd wordt Het school
hoofd heeft de mogelijkheid onder
zocht om een klaaroverdienst op te

zetten, maar dit bleek niet te organi
seren

Filmfestival

ZANDVOORT In Nieuw Uni
cum vindt van dinsdag 25 tot en
met vrijdag 28 augustus een
Speelfilm Festival plaats Op
een groot scherm worden dins
dag 'Cape Fear', woensdag 'Dan
ces with Wolves', donderdag
'Hot Shots' en vrijdag 'Pnnce of
Tides' vertoond
De films worden gedraaid in

de Brmck aanvang half acht
Iedereen is welkom, de toegang
is gratis

Bentvelders kwaad over start van
werkzaamheden Zandvoortselaan
BENTVELD Het Waterleidingbedrijf Zuid Kennemerland is

deze week begonnen met werkzaamheden aan de Zandvoortse
laan Bewoners van Bentveld zijn kwaad op de gemeente Zand-
voort omdat zij vergunning heeft verleend voor de werkzaamhe-
den, terwijl er nog een hoorzitting moest plaatsvinden

De Vereniging Bentveld Zuid Be
langen is verontwaangd over de
start van de werkzaamheden Op 14

augustus vond er namelijk een hoor

'Sommige nemen liever de trai
ZANDVOORT - Sommige

mensen nemen nog steeds lie-

ver de trap, maar de meesten
zijn er al aan gewend Dat zegt
'liftboy' Lucien, in dienst van
woningbouwvereniging Een-
dracht Maakt Macht De bouw-
lift, aan de buitenzijde van de
flat in de Lorentzstraat, vol-

doet uitstekend Hele inte-

rieurs zijn er afgelopen weken
al verhuisd via de stalen kabi-
ne

door Joan Kurpershoek

Bijna bovenaan gekomen, schudt
de lift flink heen en weer Maar op
dat moment waait het dan ook ste

vig Toch verloopt de reis naar de
zesde etage soepeitjes en ook het
uitstappen hoeft geen problemen te

geven Het spleetje tussen de lift en
de galerij, waardoor je zo'n twintig
meter naar beneden kunt kijken, is

minimaal Het valt nauwelijks op
Sommige bewoners hebben wel be
hoorhjk moeten wennen aan deze
luchtreis aan de buitenkant van hun
flat, vertelt 'liftboy' Lucien „Een ou
dere vrouw van een van de bovenste
etages, wou eerst voor geen goud
mee Maar nu gaat ze voor alles mee
op en neer "

Bankstellen
Op eenwillekeurige ochtend blijkt

het druk in de lift, er wordt van alles

vervoerd „Hele bankstellen en kas
ten gaan er mee," zegt Lucien Zijn

woordpn worden al snel bevestigd
Binnen een half uur verhuizen er

drie kasten naar boven, waaronder
een zwaar eiken model „Die had an
ders een tijdbeneden moeten blijven

staan," aldus de eigenaar, die op de
zesde etage woont „Maar het is ook
makkelijk voor mijn vader," zegt de
man „Hij loopt moeilijk trappen "

Maximaal mag de lift 1500 kilo heb
ben Maar met de zware kast en vier

volwassenen loopt de snelheid bij

het stijgen bijna met de helft terug
De 'zesde' wordt echter zonder pro

• 'Liftboy' Lucien: „Ik dacht eerst dat het voor een lift in een hotel was
Maar ook dit vind ik hartstikke leuk." Foto Bram stiinen

blemen bereikt
Op de terugweg gaat een zoemei

tje in de lift Tijdens de afdaling kijkt

Lucien bij elke etage nauwlettend
door de raampjes in de schmtdeui of

hij iemand ziet staan De lift is niet

zo luxe dat er een etagenummer op
licht als de zoemei gaat
Op de vierde verdieping staat een

jonge vrouw met haai kind op de

arm De schuifdeur gaat omhoog en
de houten deuren op de galerij wor
den geopend Zonder aarzelen stapt
zij in Ook zij is bij met deze tijdelij

ke oplossing, voor zolang de norma
Ie lift nog sindb een brandje in

reparatie is Het is makkelijk voor
de kinderwagen En net als vele an
deren maakt zij er gebruik van om
de boodschappen of ae vuilniszak te

vervoeren

Het 'liftverkeei gaat dan ook de
hele dag dooi Soms is het druk
soms is het rustig de goed gehu
meurde Lucien vindt het allemaal
best , Als het stil is en het is mooi
weer dan sta ik hier soms lekkei m
het zonnetje, ' zegt hl] Uit de casset
terecordei op de stool in de cabine
klinkt popmuziek Hij is m een paai
weken tijd al helemaal mgeburgei d
Als een bewonei bij hem binnen
stapt stuurt hij zondei iets te vra
gen de lift feilloos naai de goede
verdieping , Ik heb je gisteren ge
mist 1 roept een nieuwe klant bij

het betreden \ an de lift Lucien had
een vrije dag Toch gaat de liftdienst

dan door, dan staat EMM mede
werkster Addie Witteman klaar om
hem te vervangen

Kindertekeningen
Bij de kindei en uit de tlat is hij

duidelijk populair In de lift hangen
kindertekeningen en een papieren
hartje met 'Dayenne V Luchen ,In

het begin gingen ei heel veel kmde
ren mee, die zagen het meei als een
attractie Maai daai heb ik een punt
achter gezet Ik heb gezegd ik ben
hier om te werken en niet om te

spelen ' En dat v.oidt gewaardeerd
dooi de flatbewoners blijkt wel , En
nou zouden we nog een flatbeheer
der moeten hebben ' aldus een van
hen
Een liftboy vooi een flat is waar

schijnlijk een unicum in Nederland
De jonge Amstei dammei kreeg op
een uitzendbui eau doze baan aange
boden ,Ik hoorde dat er een liftboy

werd gezocht Eerst dacht ik dat het
vooi een hotel was maar ze vertel

den al snel dat het om een bouwhft
ging En ik moet zeggen ook dit vind
ik haitstikke leuk

'

zitting plaats maar de gemeente
had toen de aanlegvergunning van
de bestemmmgsplanwijziging al af

gegeven, waardoor het waterleiding
bedrijf met de werkzaamheden kon
starten

Ongeloofwaardig
Advocate Mr Grothuis vindt dat

de gemeente zich hiermee ongeloof
waardig maakt , Aan de ene kant
laat je de mensen geloven dat ze nog
inspraak hebben maar aan de ande
re kant begm je al met de werkzaam
heden Dan laatje zien datje je niet

veel van de argumenten van de be
woners aan trekt '

De vereniging heeft ook een ver
zoek tot schorsing ingediend Dat
veizoek wordt volgende week be
handeld bij de Raad \ an State , Als
de Raad van State inderdaad tot

schorsing besluit dar moet het wa
teleidmgbednjf stoppen met de
werkzaamheden en de kosten zijn

dan voor de gemeente aldus mr
Grothuis

De bewoners zijn vooral tegen een
tweetal punten m de plannen Zij

verzetten zich tegen het verleggen
van het fietspad De bomenrij blijft

gehandhaafd maar volgens mr
Grothuis worden de bomen toch be
schadigd

Ver\olg op pagina 3

Badgaste aangerand

op naakstrand
ZANDVOORT Een 28 jarige m

\\ oonster uit Keulen werd maandag
aangerand op het naakstrand Toen
zij uit zee kwam werd zij besprongen
door een man van ongeveer dertig
jaar Er ontstond een worsteling
waarbij haar vastgreep op intieme
plaatsen Toen een vriendin gillend
de vrouw uit Keulen te hulp kwam
rende de man het weg
De politie is nog op zoek naar de

aanrander De man was onge\eer
1 80 meter lang had een krachtig
postuur en golvend achterover ge
kamd, donkerblond haar

<y^\ ^o\<ï\]
A

\y

die krant moet ik hebben
L? Omdat ik graag wil weten wat /iüi in mijn

omgeving afspf-clt lei kennismaking onuang ik het /anchoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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Daarna woid ik abonnee en betail per

Dkwailaal f16 00 Dhalf jaar ƒ29,00 D|aar ƒ52

'Vooi postabonnects gelden andeie tane\en

l kunt uw abonnement ook telefonisch .i.\n ons

opgeun 020 66SBO0
SUitn dc/c bon in ten open cmelop na u

Wcckmedii \ntwooidnummei 10051 1000 in
Vmstcidam l hoclt geen post/cgtl te plakken 710371"017003
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Wij gaan trouwen!!
en

Op vrijdag 21 augustus <Y>

om 14 00 uur in het en
Gemeentehuis van en

Zandvoort. c'l

(o
Schelpenplein 16 en

Randolph Spierieus en
Marja Brugman

Vracjfi niet,

uaur 't uur \an gistren is gebleven.

Vraag niet

waai t uur vun heden hanengaat
Geniet Vw le\en lang van 'L goede leven.

I en Oogenblik verzuimd
is \oor reuwifi te laat.

Nd een kortstondig ziekbed is, voor ons toch nog
geheel onverwacht, in haar slaap overleden onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Sophia Cathalina Kreijger-de Schipper
weduwe van Jogchem Kreijger

op de leeftijd van 86 jaar.

Dunendrecht:
P. Kreijger

1 Kreijger-van der Hulst

Jogchem en Barbara
Mand>
Nicole

Perth, West-Australië:
D. Stassen-Kreijger

P. Stassen
Peter

John

Heemstede, 13 augustus 1992
Brederodestraat 88,

2042 BJ Zandvoort.

De crematieplechtigheid heeft op maandag 17

augustus plaatsgevonden.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat is overleden, onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Wilhelmina Gabrielle Catharina (Willy)

ter Weer-Voss
weduwe van Bussy ter Weer

in de leeftijd van 75 jaar.

Heiny Goll-Klein
Bob Goll

Paul
Cathy en Mark

Haarlem, 16 augustus 1992
Verpleeghuis „Zuiderhout",
Beelslaan 9

Correspondentieadres: Fam. L. B. Goll
Burg. van Fenemaplein 22-1
2042 TH Zandvoort

De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 20
augustus om 13.00 uur op de algemene begraaf-
plaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Vertrek van de rouwkamer om 12.40 uur.

1
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Werkgroep blij met onderzoek
ZANDVOORT - Werkgroep

Wateroverlast is blij met het
nieuwe onderzoek, dat de ge-
meente wil laten verrichten
naar de benodigde capaciteit
van het riool. „De beoorde-
lingsfouten in het verleden zijn
ontstaan door verkeerde zui-
nigheid," aldus woordvoerder
Martha Burger. De meerder-
heid van de commissie voor
Ruimtelijke Ordening gaat ak-
koord met een nieuw onder-
zoek.

„Doordat DHV constant op het
onderzoek moest bezuinigen, zijn er
grote beoordelingsfouten gemaakt,"
zegt Martha Burger. Die conclusie
trekt zij uit het laatste rapport van
het adviesbureau. „DHV voelde tij-

dens het onderzoek constant de hete
adem van het bezuimgingsspook in
de nek." Zij vindt het jammer dat er
weer een bedrag besteed moet wor-
den voor een nieuw onderzoek,
„maar ik vind wel dat het er moet
komen."

Voldoende
Het laatste rapport van DHV, be-

gin ditjaar opgesteld, krijgt van haar
en de raadsleden in de commissie
Ruimtelijke Ordening een ruime
voldoende. Hierin wordt een aantal
kritische kanttekeningen gemaakt
ten opzichte van eerdere uitgangs-
punten.

Uitbreiden
Toch gelooft geen van de raadsle-

den er echt in dat de gemeente Zand-
voort zo'n rioleringsstelsel kan laten
aanleggen, dat de wateroverlast defi-

nitief tot het verleden behoort. Hoe
groot de capaciteit ook is, er kan
altijd nog wel eens een bui vallen
waardoor het dorp toch onderloopt.
De suggesties om toch een oplossing
te vinden, lopen nog uiteen. Verstee-
ge, CDA, pleit voor een parkeergara-
ge op het Zwarte Veld, met daaron-
der een 'bunkerkelder' waar het te-

veel aan regenwater geloosd kan
worden. De garage kan gedeeltelijk
gefinancierd worden door mensen

• Ondanks alle mooie plannen hebben de raadsleden er weinig vertrouwen in dat de wateroverlast in Zandvoort
ooit *onder de knie te krijgen'. »„„.,„,, „'a Archieffoto Weekmedia

nog wel een potje voor te vinden."
Daarnaast moet er een plan zijn om -

na een overstroming - samen de boel
zo snel mogelijk op te ruimen. „Zo-
dat het weer snel voorbij is." Anne-
ma (D66) ziet daarin nog een te

groot mankement. „Zo'n actieplan
treedt pas in werking als het ge-

beurd is En dat is natuurlijk niet de
bedoeling."
Wethouder Van Caspel legt de

eindverantwoordelijkheid van het
toekomstige rioleringsstelsel bij de
gemeenteraad. Die zal moeten be-

slissen hoeveel geld hieraan besteed
wordt. „Het is aan de gemeenteraad
om te beslissen of alle fases worden
uitgevoerd."

uit de omgeving die interesse heb-
ben voor een parkeerplaats.
Volgens de fractievoorzitter van

D66, Annema, moet er in ieder geval
gezocht worden naar mogelijkheden
om de capaciteit van het riolerings-

stelsel zoveel mogelijk uit te brei-

den. Hij vraagt zich overigens af of
een nieuw onderzoek wel nodig is:

de uitgangspunten van het basisno-
lenngsplan zijn volgens hem niet zo
slecht geweest. Daarin werd wel een
rioleringstelsel met een hoge afvoer-
capaciteit genoemd, maar dat ver-

mogen is bij de uitvoering niet ver-

wezenlijkt. In die visie werd hij ge-

steund door Van Gelder, PvdA.
Volgens Landman, GBZ, moet de

afvoer van het hogere deel van Zand-
voort veranderd worden. Tates is

echter van mening dat de laatste fa-

ses van het basisnoleringsplan niet
uitgevoerd kunnen worden „Dat
kost vier miljoen, en dat hebben we
met. Daarom denk ik dat we onze
inspanningen een andere richting
moeten geven: de schade tot een mi-
nimum beperken."

Actieplan
Volgens hem moet de gemeente

samen met de bewoners zulke maat-
regelen treffen, dat er zo min moge-
lijk water de huizen kan binnendrin-
gen. „Als we inventief zijn, is daar

Bentvelders

kwaad over start

werkzaamheden
Vervolg van voorpagina

Een ander punt van discussie is de
aanleg van zeventien parkeerplaat-
sen aan de noordkant van de Zand-
voortselaan

Niet nodig
Mr. Grothuis: „Uit onderzoek is

gebleken dat er zo'n tien auto's fout
parkeren bij grote drukte Het is dan
ook niet nodig om zeventien par-
keerplaatsen aan te leggen Zoveel
zijn er met nodig."
Gemeentelijk woordvoerder Egon

Snelders laat weten dat de gemeente
juist heeft gehandeld „Bij de in

spraakprocedure is de gemeente
niet verplicht de werkzaamheden te

staken of uit te stellen. Dat moet
alleen als er een schorsmgsverzoek
wordt toegewezen en daarover is

nog mets bekend "

Bewonersbrief
De gemeente heeft de omwonen-

den in een bewonersbrief laten we-
ten dat de reconstructiewerkzaam-
heden aan de Zandvoortselaan op 1

september starten. De werkzaamhe-
den bestaan onder meer uit het aan-
passen van het wegdek en verlegging
van het fietspad. Het riool wordt ook
aangepast. Vooruitlopend daarop is

het waterleidingbedrijf op 15 augus-
tus met werkzaamheden begonnen.

Even rust voor pachters
Altijd stralend weer is ook met ie

van het Dat hebben de stiandpach
ters afgelopen weken ei varen
Strandpachtur Jan Paap van pavil

]oen De Wurf zegt "Je mag het ei-

genlijk niet zeegen, want dan roepen
ze weer' 'o, die zijn al weer binnon',
maar als je in mijn hart kijk moet ik

toegeven dat ik wel blij ben met een
weekje rust Je komt even bij en het
personeel kan ook uitblazen Boven
dien is het voor de toeristen ook wel
lekker, dan kunnen ze even iets an-

ders doen Het gaat mensen ook de
keel uit hangen als er lang achter
elkaar zon is Eigenlijk willen ze met
naar het strand, maar het is de enige
plek waar het uit te houden is, dus ze
moeten wel Maar omdat ze met echt
voor het strand komen, worden ze
vervelend Ik verwacht bovendien
na een 'rustpauze' van het mooie
weer, extra drukte als de zon zich

weer laat zien
Dat de gasten vervelend worden is

ook de ervaring van medewerker
Aldo Halderman van paviljoen Club
Nautique. Hij vertelt "Het mooiste
is het als je drie dagen mooi weer
hebt en een dag slecht Maar dat kan
natuurlijk met Op zich mogen we
met klagen, met zo'n mooie zomei

.

Maai er zitten ook nadelige kanten
aan Als het te lang at hter elkaar
waim blijft, dan woiden de badgas
ten vei velend
"Sommige drinken te veel biei en

dooi de hitte valt het dan ook nog
eens vei keerd Dan woi den /e agi es
sief Maar het gcbeuit ook dat, men
sen gewoon gaan zeuren Er woidt
tegenwoordig veel gevliegerd op het
strand Dal woi dt echt een rage Die
vhegei s maken een zoemgcluid Dan
gaan ze daai bijvooi beeld ovci kla

gen Wij vragen dan aan de vhege-
i aars of ze vei dei op willen staan en
dan is het euvel opgelost

"

Halderman wei kt als vakantie
werker bij het paviljoen Hij is op
zijn plaats bij Nautique, want hij is

gek op watersport Hij kanoed onder
andere m zee Dat vereist een specia-
le techniek als er een giote goll aan
komt, moet je oppassen dat je niet

omslaat
Kanovaien is niet eng Als je om-

slaat gebeurt er weinig "Ik was in

het begin wel bang dat je, als je op
zijn kop onder een kano ligt, niet

meer kon ademen Maar je oefent
eerst in het zwembad Dan ontdek je

dat als je omslaat, je wel kunt ade-
men als je je hoofd opzij legt

"

Van der Heijden zelfpas laat ingelicht

Politici accepteren excuses

over tekort bij politie
ZANDVOORT - De raadsle-

den maken zich bezorgd over
de toekomst van de Zandvoort-
se politie. Het korps over-
schreed de begroting met

Gemeente verkoopt
karakteristiek pand
ZANDVOORT - De gemeen-

tewoning Marisstraat 7 wordt
waarschijnlijk voor 165.100
gulden verkocht. Dit was het
hoogste bod, toen het pandje
enige tijd geleden te koop werd
aangeboden: De waarde was
getaxeerd op 120.000 gulden.

De woning is indertijd bij inschrij-
ving te koop aangeboden. Gezien de
aard en ligging, op een steenworp
afstand van het strand, had de ge-

meente al verwacht dat het pandje
meer zou opbrengen dan de geta-

xeerde waarde. De prijs van een huis
hangt immers af van de economi-
sche marktwaarde van een pand en
m deze regio is die aanzienlijk hoger
dan de taxatiewaarde.

Marktmechanisme
Daarom is het gemeentebestuur

destijds afgestapt van de gebruikelij-
ke verkoopprocedure, van toepas-
sing op gemeentewoningen die door
huuropzegging vrijkomen. Normali-
ter worden deze tegen de getaxeerde
waarde te koop aangeboden, de toe-

wijzing geschiedt dan op basis van

urgentiepunten. Op deze wijze wor-
den mensen met een laag inkomen
en/of weinig eigen geld ook m staat
gesteld om een woning aan te schaf-

fen. Het financiële nadeel van die
procedure is echter,

s
dat het markt-

mechanisme wordt uigeschakeld.
Bovendien moet de koper ook over
voldoende middelen beschikken om
de noodzakelijke verbeteringen te
laten uitvoeren.

Karakteristiek
Het zwaar verwaarloosde pandje

is een van de oudste woninkjes van
Zandvoort, het stamt uit de tijd rond
1850. Daarom heeft het gemeentebe-
stuur besloten de woning, ondanks
de vervallen staat, niet te slopen.
Wel zijn inmiddels door de - aan-
staande - koper de aanbouwen ge-

sloopt. Dat scheelt de gemeente een
bedrag van elfduizend gulden. Het
college had de aanbouwen eerste
zelf willen laten slopen om de karak-
teristieke waarde van het pand te

versterken.
Na aftrek van alle kosten ver-

wacht het college van burgemeester
en wethouders een netto opbrengst
van 163.885 gulden.

*V~--V§^'vï"-i',
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De gemeente is van plan dit pandje, een van de oudste woninkjes van Zandvoort, van de hand te doen.
Foto Bram Slijnen

237.000 gulden. Daarover werd
de korpsbeheerder, burge-
meester Van der Heyden, veel
te laat ingelicht en de raadsle-
den nog later. Het tekort was
onder andere veroorzaakt
doordat het korps teveel over-
uren gemaakt had. "Hoe moet
dat in de toekomst, als het
korps nog meer moet inkrim-
pen?" En: "Als we nu al weinig
grip op het politiekorps heb-
ben, hoe moet dan dan als de
regiopolitie wordt ingevoerd. "

Dat waren de vragen die maan-
dagavond aan de orde kwamen
in de gecombineerde commis-
sie Financien en Bestuurlijke
Zaken.

"Mijn verontschuldigingen,"
sprak burgemeester Van der Hey-
den de raadsleden van de commis-
sies Financien en Bestuurlijke Za-

ken toe. De raadsleden voelden de
korpsbeheerder aan de tand, omdat
zij zo lang verstoken waren van in-

formatie over het tekort op de begro-
ting van de politie. "Ik werd daar zelf

ook pas in april van op de hoogte
gesteld," aldus de burgemeester.
"Vervolgens hebben we vier, vijf

keer overleg gevoerd tussen college
en korpsleiding en korpsleiding en
korpsbeheerder. Daarna brak de va-

kantietijd aan."
De raadsleden accepteerden de ex-

cuses, maar waren met gerust op de
toekomst Volgens Van der Heyden
heeft het korps beterschap beloofd
"En we moeten erop vertrouwen dat
de politie, die geld krijgt van het
Rijk, als een goed rentmeester dat
geld beheert en een goede boekhou-
ding voert." In de toekomst zal de
burgemeester wekelijks overleg voe-

Kerkdiensten ]
Weekend 22/23 aug. 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen, Zendingsbussenzondag
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het
Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J. Seeleman,
Rozenburg
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag dienst 10.30 uur.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th.W.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij-
ves
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Zandvoorts
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Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

Burgerlijke stand H
Periode:
11 - 17 augustus 1992

Ondertrouwd:
Dersigni, Petrus Franciscus Corne-
lis en: Luiten, Sylvia Monique.
Geboren:
Rachelle Dolores, dochter van: Drie-
huizen, Arend Jacob en: Stolten-
borgh, Yolanda Louise Dolores.
Lesley, dochter van: Loos, Peter en:

Kroon, Esther.
Kirsten Nelleke, dochier van:
Brandse, Peter Gerard en: Schreu-
der, Grietje.

Joep, zoon van: van Steeden, Jacob
Leendert en: van der Krron, Sonja
Roselinde.
Overleden:
Bekenkamp geb. Ket, Elisabeth Ma-
ria, oud 84 jaar.

Klees, Herman, oud 58 jaar.

Kreijger geb. de Schipper, Sophia
Cathalina, oud 86 jaar.

Uw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17 16 6

1 Weekenddiensten

Weekend:
22/23 augustus 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.

Weemnk. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Ehzabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens

pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk-

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15 00 uur.

Belbus: Om van de belbus (voor be-

woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991.

ƒ1,50 voor een enkele rit, f2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20 00 uur Ver-

der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19 00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-

sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreek-
uur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeen-
schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.

023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf, tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, dl. 14-17.30,

woe. 10-17 30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Boortoren voor

kust niet welkom
ZANDVOORT - De gemeente

Zandvoort is van plan samen
met de gemeenten Velsen en
Bloemendaal een bezwaar-
schrift op te stellen tegen de
plannen van Mobil. De olie- en
gasgigant wil op ruim een kilo-

meter voor de kust een boorto-
ren neerzetten, om proefborin-
gen naar gas te verrichten. Ook
de strandpachters zijn veront-
rust over de plannen van Mo-
bil.

"Geofysicus Flink kan mij nog
meer vertellen," verwijst strand-
pachter Jan Paap van paviljoen De
Wurt de uitspraken die geofysicus
Flink twee weken geleden deed in
het Zandvoorts Nieuiusblad naar het
rijk der fabelen Flink stelde toen

Tasjesdieven
gauw tevreden
ZANDVOORT - Een 66-jarige

vrouw uit Nieuwegein werd zaterdag
rond elf uur beroofd van haar foto-

toestel en zonnebril De vrouw stond
rond elf uur op de Grote Krocht te

wachten bij de oversteekplaats, toen
er twee mannen kwamen aanrijden
op een bromfiets De mannen tracht-

ten haar handtas te ontfutselen,

maar dat lukte ze niet. Daarop na-

men ze genoegen met haar fototoe-

stel en zonnebril.
De bestuurder van de brommer

was gekleed in een fel gekleurd jack
en een zwarte broek. De passagier
had een zwart jack en een zwarte
broek aan. Beide 'heren' droegen een
zwarte integraalhelm. Zij reden op
een oude zwarte bromfiets, die op-

vallend veel herrie maakte.
De politie verzoekt getuigen con-

tact op te nemen via 13043.

dat een boortoren voor de kust een
toeristische attractie zou kunnen
zijn, omdat een boortoren voor Kijk-

duin ook extra drukte opleverde
Volgens Flink is het goed mogelijk
om de boortoren m het najaar te

installeren, zodat de hinder vooi de
toeristen beperkt bhjtt

Jan Paap ï eageei t "Als er een tan
ker vastloopt, komen er ook meer
mensen kijken Maai dat vinden we
toch ook met leuk Zo zie ik het ook
met die booi toren Misschien is het
even interessant om naar dat ding te

kijken, maar volgens mij kijken de
mensen liever naar de golven dan
naar zo'n installatie Het ding be
deift het uitzicht Bovendien maak
je mij niet wijs dat er geen gevaai is

vooi het milieu Volgens mii lekt

zo'n toren altijd En we waren juist

blij dat de Noordzee wat schonei
werd "

Explosie
Actiegroep Gieenpeace is het met

hem eens Volgens Greenpeace is er

bij het boren naar gas altijd kans op
een blow out, een ongeconttoleerde
gasontsnapping. of een explosie Bo
vendien stelt de actiegroep dat ver-

zekeringsmaatschappijen boorto-
rens net zo gevaarlijk vinden als

kerncentrales

Volgens geofysicus Flink van Mo
bil loopt dat wel los en is er sinds de
jaren zestig nooit meer een blow out
geweest, omdat er tegenwoordig
scherpe veiligheidseisen gelden Hij

sluit echter mets uit, omdat er altijd

een zeker risico blijft Ook de gevol
gen voor het milieu blijven volgens
hem beperkt omdat het water waar-
mee gespoeld wordt en waai in zich
boorgruis bevindt, hergebruikt
wordt, of wordt afgevoerd naar het
land

ren over de begroting, met de korps-
leiding Daarnaast wordt er elk
kwartaal een analyse gemaakt

Geen controle
Het begrotingstekort was onder

andere ontstaan doordat 'de interne
controle bij de politie ontbrak' Ook
was er aan sommige medewerkers
teveel overwerktoeslag uitgekeerd
en hadden de agenten teveel uren
gemaakt. Volgens plaatsvervangend
korpsleider Bruntink, waren de fou-

ten ontstaan doordat sommige beta-
lingen bijvoorbeeld per vier weken
en niet per maand berekend waren.
De perikelen met betrekking op de

begroting werden duidelijk nadat
het accountantsbureau VBA het
stuk tegen het licht had gehouden.
VBA ontdekte dat sommige mede-
werkers teveel salaris hadden ont-

vangen Het korps heeft zelf geen
menskracht om de financiën m de
gaten te houden De administratief
medewerker heeft elders een baan
gevonden en vanwege de bezuini-
gingsplannen mag de ontstane vaca-
ture met meer opgevolgd worden.
Vandaar dat er op de begroting
15 000 gulden extra is uitgetrokken
om de boekhouding extern uit te be-
steden, zodat het totale tekort dat de
gemeente moet aanvullen 35 000 gul-

den bedraagt. De politie vult zelf

ruim twee ton aan

Geen vertrouwen
De raadsleden hadden weinig ver-

trouwen in de toekomst. "Wie zegt
ons dat het beter gaat Hoe weten we
zeker dat we het regiokorps met
gaan sponsoren, terwijl de Zand-
voortse politie ondergesneeuwd
raakt9 ," vroeg D66-er Annema zich
af

Van dei Heyden moest het ant
woord schuldig blijven "Het doel
van de regiopolitie is om soepeler
om te gaan met aanbod en behoefte
Als het hier rustig is, kunnen wij

mensen uitbesteden en als het hier
druk is kunnen we hopelijk rekenen
op bijstand van elders Of het zo
werkt moet de toekomst leren " Vol
gens Brunting wordt er ook over een
zomer- en winterbezetting nage-
dacht

(ADVERTENTIE)

Elektrisch schuifdak

1 Handbediend schuifdak

SS Schuifpuien/vouwwanden

VANDErVsJLUGT
Cornwallstraat 6

1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624

i MEER WETEN?

I
Maakt u een afspraak \ oor vrijblnvende offerte

j
Sluurt u mi| dokumentat e

i Naam

l
Adres — — — _

]
Postkode Plaats .

t Telefoon

Svp opsturen naar het

hierboven vermelde adres

/
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Divers personeel gevraagd

Holland Optical Company B.V.

Het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek

zoekt voor haar magazijn, waar de orderverwerking en ver-

zending plaatsvindt van onderhoudsprodukten voor contact-
lenzen, een

magazijnmedewerker m/v
de werktijden zijn van 8 30 tot 17 15 uur

WIJ VRAGEN
- accuraat en netjes kunnen werken,
- leeftijd tot 25 jaar,

- goede gezondheid

WIJ BIEDEN
- werk in een prettig snelgroeiend bedrijf,

- een passend salaris

SOLLICITATIES TE RICHTEN AAN
HOLLAND OPTICAL COMPANY B V
Verrijn Stuartweg 42, Postbus 234, 1110 AE DIEMEN.
INFORMATIE, dagelijks tussen 10 00 en 12 00 uur
bij Mw A. Timmerman (tel 020-690 33 31).

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel 020-6125558

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff

Tel 02507-16123
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• ZANDVOORTS NIEUWSBLAD •

ZOEKT PER 1 SEPTEMBER A.S. EEN

BEZORGER/STER
VOOR OUD NOORD

Telefoon 17166

Wij bieden studenten en
scholieren nog 3 wkn het

HOOGST BETAALDE vakan-
tiewerk van Nederland. Ben je

mm. 17 jr, bel dan 03404-

57478 tussen 17 en 20 uur

E.X. discountclub Nieuw in

Nederland waarbij men ook
op speelse wijze hoog kan
(by)verdienen Tel 020-

6957895 (24 uur)

(Para)medisch
personeel
gevraagd

bevraagd voor direkt

TANDARTSASSISTENTE
liefst m ervaring, leeftijd tot +
22 jr Buitenveldert,

tel 020-6420785/6424218

Oppas gevraagd/
aangeboden

OPPAS gevr voor af en toe 's

avonds, mm 18 jaar, 13962

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij-

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

• T k Eiken BOEKENKAST, 5

planken, 187x80x40 cm Tel

02507-12255

Tk Eiken tafel, 80 x 180, + 6

stoelen, teab Tel. 17078

• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng voor veiling

31 aug + 1 sept Frans Hals-

laan 33 Tel 020-6473004

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

aratis achtergrondmuziek

Computerapparatuur
en software

Nieuwe computers en onder-
delen voor een bodemprijs,
ook repareer ik Tel. 30902

• Tk Nintendo GAMEBOY 2
mnd oud ƒ 125, 02507-12255

Aanneming en
vernieuwbouwing

MK INTERIEUR voor sloop-

werk en kleine verbouwingen.
Tel ' 02507-30572

Dieren en
dieren-

benodigdheden

• Ik, rode poes, 16 mnd
,

ben op zoek naar een goed
tehuis Wie wil voor mij zor-

gen7 Tel 02507-17377

't Catshuijs heeft t.k. mooie
perzische kittens, div. kleuren
o a chocolate en bleu tabbij,

prima stamboom, 16 weken,
geheel ingeënt en ontwormd,
ƒ400. Tel 02993-71419.

Te k. aang. tweede hands
KAMEEL, in prima staat, loopt

als een trein. Kan 2 weken
zonder water Te bevragen bij

de Dierenboetiek.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfLfE makelaars o.g. M
Tel. 02507-12614 NVM

£<AK£lA/tn

voor de particulier

5 regels

Gratis '

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

na\ olgende \ onrw aarden:

t • inzenden uitsluitend \ ia

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/\ liegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gehruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ:300

uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opstuien (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

01 afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12.

2041 .I.M Zandvoort

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u omvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan dooi onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen ol niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijK

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad èti;22
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Bemanning Louwes neemt leiding bij reddingsacties
ZANDVOORT - Het Zand-

voortse station van de KNRM
neemt voortaan de leiding bij

het organiseren van reddings-
acties. Dat is maandagavond
besloten in overleg met de
plaatselijke politie en de Zand-
voortse reddingsbrigade. De
voornaamste reden is, dat de
medewerkers van de redding-
naatschappij dag en nacht, zo-

mer en winter, direct te berei-
ken zijn. Het besluit viel tij-

dens de evaluatie van een
grootscheepse oefening, die
'zondagavond werd gehouden.

door Joan Kurpershoek

De politie heeft bij calamiteiten op
zee behoefte aan een duidelijk aan-
spreekpunt. Dat bleek zondaga-
ond, tijdens een grootscheepse oe-

fening op zee. Daaraan werd deelge-
nomen door station Zandvoort van
de Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij (KNRM), de
Zandvoortse Reddings Brigade
ZRB), de Bloemendaalse reddings-
brigade, Watersport Vereniging
Zandvoort en de Kustwacht met de
RP 25 van de Rijkspolitie te water.
Ook de Zandvoortse strandpolitie

werd ingeschakeld, maar zij moest
haar actie al in een vroeg stadium
staken. De agenten hebben wel tot

hun enkels in het water gestaan,
maar daar bleef het bij. Net toen zij

met hun boot het water in wilden
s;aan, brak een stuurkabel.

'Oppiepen'
De plaatselijke medewerkers van

de KNRM komen het meest in aan-
merking om bij het organiseren van
een reddingsactie de leiding op zich
te nemen. De vrijwilligers kunnen
immers dag en nacht rechtstreeks

' via het alarmeringssysteem 'opge-
piep ' worden en bovendien heeft de
redcungboot Dr.Ir. S.L. Louwes de

• Theo Bussing, met de mobilofoon
in de hand, onderhoudt op de Dr.Ir.

S.L. Louwes het contact met de
reddingsbrigades.

apparatuur om met alle deelnemers
te communiceren.
De onderlinge communicatie

stond centraal tijdens de oefening
van afgelopen zondagavond, waar-
mee alle deelnemers enkele in de
weer zijn geweest. „Organisatorisch
is het uitstekend verlopen," zegt
Rolf Kuiper van de Zandvoortse
Reddings Brigade. Samen met
ZRB-lid Paul Roosendaal heeft hij

de oefening al zo'n anderhalf jaar
geleden bedacht. Om een aantal re-

denen kon deze echter nog niet uit-

gevoerd worden.

Enkele weken geleden, na de ver-
drinkingsdood van een zeiler van de
plaatselijke watersportvereniging,
werd in overleg met alle betrokke-
nen besloten de oefening verder uit

te werken en in het programma in te

lassen. Die moest - voor het eerst -

plaatsvinden na zonsondergang.
Omdat zij niet over de benodigde
navigatiemiddelen beschikken,
moesten de reddingsbrigades inder-

tijd toen het duister inviel hun zoek-
actie naar de zeiler staken.
De communicatie verliep zondag-

avond nog niet helemaal gladjes. Op

dat punt moet er nog wel wat verbe-
teren, zegt Kuiper. Dat ligt voorna-
melijk aan het feit dat de Rijkspoli-
tie te water geen apparatuur heeft
om rechtstreeks met de reddingsbri-
gades te communiceren. Nu ver-

loopt dat contact via de Louwes, die
zowel marifoon (voor RP) als mobi-
lofoon (voor reddingsbrigades) aan
boord heeft. Dat was voor de RP
zondagavond reden om de leiding
van de actie aan de Louwes over te

dragen.

Oplossingen
In de nabespreking kwamen twee

bruikbare oplossingen naar voren.
De KNRM houdt voortaan contact
met de reddingsbrigades via kanaal
drie, het enige kanaal dat de boten
van Bloemendaal rechtstreeks kun-
nen ontvangen. Ook de bemannin-
gen van de ZRB kunnen op dit ka-
naal afstemmen.

Een andere oplossing is dat de
Rijkspolitie een mobilofoon aan-
schaft, waarmee rechtstreeks con-
tact met de reddingsbrigades moge-
lijk wordt. „We hebben er allemaal

• Henk Sol (I.) van de KNRM en
Peter Boot van Reddingsbrigade
Bloemendaal gaan 's avonds om
acht uur als 'vermiste vissers' de

zee op.

veel van geleerd," zegt Chris Kemp,
secretaris van de KNRM station
Zandvoort, na afloop. „Daarom was
het een uitstekende oefening."

Zoekslagen
Daaruit kwam ook naar voren, dat

de boten van de reddingsbrigades

(in totaal deden er negen mee) 's

avonds uitgerust moeten worden
met verlichting.

Voor de schipper van de Louwes,
Jan van der Ploeg, en zijn leerling

Dirk Draaijer was het een zware
dobber om de brandingboten in de
gaten te houden, om aanvaringen te
voorkomen. De deelnemende boten

moesten bij elkaar in de buurt blij-

ven om het zeeoppervlak systema-
tisch, in zogenaamde zoekslagen, af

te kunnen zoeken. Dat laatste zal

nog eens bij daglicht geoefend wor-
den, de bemanningen van Bloemen-
daal hebben hiermee te weinig erva-
ring. Voor de reddingsbrigades was
dit overigens de eerste oefening in
het donker.

Rubberbootje
KNRM 'vuurleider' (voorheen

'vuurpijlrichter') Henk Sol was voor
deze actie 's avonds rond acht uur
samen met Peter Boot uit Bloemen-
daal in een rubberbootje de zee op-
gegaan.
Bijna een uur later belde organisa-

tor Rolf Kuiper de politie met de
mededeling dat er 'een bootje met
twee vissers vermist was. De motor
was pas gerepareerd, de trailer van
de boot stond nog bij strandpavil-
joen Sandy Hill'.

Overbelast
Terwijl de politie de kustwacht

waarschuwde en de nummers van

de eigen alarm-telefoonlijst belde,
was voor de Boulevard Paulus Loot
een vuurpijl waar te nemen. Het ge-

volg was dat op het politiebureau
een tiental telefoontjes binnen-
kwam van bewoners van de boule-
vard en de centrale overbelast raak-
te.

Toch konden alle deelnemende in-

stanties gewaarschuwd worden. Me-
nigeen was op de hoogte dat er 'bin-

nenkort' een oefening zou plaatsvin-
den, maar dag en tijdstip waren voor
de meesten geheim gebleven.

Zinvol
Een aantal leden van de ZRB, nog

aanwezig op reddmgspost Ernst
Brockmeier, had de vuurpijl gezien
en was daardoor binnen twaalf mi-
nuten bij het 'vermiste' bootje.

Om de oefening echter voor ieder-

een zinvol te laten verlopen, zochten
de 'vermiste vissers' daarop toch
nog maar een nieuwe, geheime posi-
tie. Daar werden zij om half elf door
de gezamenlijke redders gevonden.
Een half uur later was iedereen weer
veilig aan wal.

R. McDonald-huis

AMSTERDAM - Vijf jon-
gens en twee meisjes gaan
op 2, 3, 4 en 5 september de
uitdaging aan om een ton
bij elkaar te steppen voor
hét Ronald McDonald Kin-
derfonds. In vier dagen tijd

zullen zij steppen van
Amersfoort naar Scheve-
ningen. In Zandvoort is er
op 3 september een feest ge-

organiseerd.

Het is voor de tweede keer dat

dit initiatie! wordt genomen. Vo
ng jaar werd de ton net niet ge-

haald, maar de groep stoppers is

er van overtuigd dat het dit jaar

wel gaat lukken De route van
Step'92, zoals de groep officieel

heet, gaat van Amersfooit via

Muiden, Amsterdam, Zandvoort
naar Schevcningen. Bij iedere
stopplaats zullen geldbussen
klaar staan ten behoeve van de
Ronald McDonald Huizen m Ne-
derland. In Muiden is dat op
donderdag 3 september om 10 45
uur bij Ome Ko. Op dezelfde dag
is er bij caié de Blauwe Druil m
de Binnen Brouwersstraat in

Amsterdam om 13 uur een stop
plaats. In Zandvoort is er dezelf-

de dag een feestmiddag op hot
Gasthuisplem om 14 uur.
Om de verschillende 'stops'

luister bij te zetten is het Step-
-team nog op zoek naar artiesten

(amateurs), drumbands, spon-
sors en donateurs. Inlichtingen
kan men krijgen bij de organisa-
tor: produktiebureau Luuk Has-
selman, tel. 020-6390932.

Zowel het Kinderfonds als de
Ronald McDonald Huizen func-
tioneren zonder overheidssteun
en zijn volledig afhankelijk van
opbrengsten van particulieren
en bedrijven. De Ronald McDo-
nald Huizen zijn destijds opge-
zet voor ouders die een kind heb-
ben dat langdurig verzorgd moet
worden in een kinderziekenhuis.
Bijdragen kunnen worden ge-

stort op bankrekeningnummer:
NMB Almere 662747992, of giro-

nummer van de bank 834586.

Ëuser moet Coronel voor laten gaan
ZANDVOORT - De jeugd heeft het zondag gewonnen van de

ervaring in de toerwagenrace op het Circuit Park Zandvoort. Bij

de Koni Produktiewagens tot twee liter moest Cor Euser de
twintigjarige Huizenaar Tom Coronel voor laten gaan. Bij de
Renault Clio ging de zege naar Frans Verschuur. Ondanks een
waarschuwing van de Nederlandse Autorensport Vereniging
(NAV) kwamen veel auto's geschonden over de eindstreep.

(ADVERTENTIE)
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CONCORDE FILM0?

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

BASIC INSTINCT
KAARTEN: ƒ12,50

65+:/ 9,00
Vanaf 16 jaar
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NEDERLANDS
GESPROKEN
EN GEZONGEN!

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ9,-

volwassenen ƒ12,50
65+ ƒ9,00

ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,

voor maar ƒ 12,50 p.p.
Reserveringen en informatie bij Cinema Circs 18686

of bij Mc. Donalds 16001

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

Bij de Koni Produktiewagens re-

den de klassen tot 1400 en 2000 cc
een gemengde race. De strijd werd
verreden over twee heats, geschei-
den door een korte bandenwissel.
Cor Euser, die bij het Marlboro
BMW Team de plaats heeft ingeno-
men van Paul van Splunteren, gaf
direct zijn visitekaartje af door het
rijden van een snelle trainingstijd.

Hij moest Tom Coronel echter voor
laten gaan.

In de race was de overmacht van
BMW overduidelijk. Alleen Tom
Meijlink kon Coronel en Euser bij-

houden met zijn Alfa 33. De 5500
toeschouwers waren getuige van
twee spannende races. In de eerste
heat won Euser, maar de tweede
heat was voor Coronel. Bij een gelijk

aantal punten was het resultaat in
de tweede heat doorslaggevend en
daarom nam Coronel de eindzege
mee naar Huizen.

Contactsport
Bij de 1.4-liters, die tegelijktijd re-

den, waren Kees Kreijne, Egbert
Top en Amee de Jong goed aan el-

kaar gewaagd. Met z'n drieën stoven
ze elke ronde naast elkaar richting
Tarzanbocht. De vrouw in het gezel-

schap bleek over de sterkste zenu-
wen te beschikken. Na twee keer
vijftien ronden stond Amee de Jong
op de hoogste trede van het podium.
Kreijne werd tweede, Top derde. Bij

de Koni Produktiewagens boven de

twee liter zegevierde Marcel van
Vliet.

De NAV had de Renault Clio-rij-

ders opgedragen zich rustiger te ge-

dragen op de racebaan. „Racen is

geen contactsport", was de NAV van
mening. Eenmaal achter het stuur
van hun wagens waren de coureurs
de woorden van de NAV vergeten.
Het ging er stevig aan toe en heel wat
Clio's liepen schade op. In de strijd

om de topplaatsen verliep de strijd

wel eerlijk. Frans Verschuur ging er
met de grootste beker vandoor. Hij
had een wagenlengte voorsprong op
Michael Bleekemolen, die weer een
fractie sneller was dan Patrick van
Dissel, die de snelste trainingstijd
gereden had. Door zijn vijfde over-
winning staat Verschuur er goed
voor. Met nog twee races te gaan
heeft hij in het klassement een voor-
sprong van 27 punten op Dirk Wag-
ner.

Bij de Formule Opel-rijders was
Jos Verstappen weer een klasse
apart. Van start tot finish reed hij

souverein aan kop en alleen Alain
van Wordragen kon enigszins in zijn

spoor blijven. De wedstrijd krijgt

echter een staartje: tegen een aantal
rijders is protest aangetekend, om-
dat hun motoren teveel vermogen
zouden leveren. Deze motoren,
waaronder die van winnaar Verstap-
pen, gaan deze week nog naar Opel
in Duitsland om getest te worden.
De motoren zijn standaard verze-
geld, dus de kans op een schokkende
uitslag is gering.

Zandvoortse tennissers

degraderen uit Eredivisie
ZANDVOORT - AS/4711

Zandvoort is er niet geslaagd
zich te handhaven in de eredi-
visie van de tenniscompetitie.
De behaalde resultaten in het
laatste speelweekend bleken te
mager om degradatie af te wen-
den. Tegen Thor R/W werd 3-3

gelijkgespeeld. De Zandvoor-
ters verloren vervolgens van
De Manege waardoor degrada-
tie een feit is.

Het was alsof het lot ermee speel-

de. Op het tennispark waar Zand-
voort twee jaar geleden wist te pro-
moveren naar de hoogste tennis-
klasse, kreeg de degradatie zaterdag
gestalte. Om zeker te zijn van hand-
having in de eredivisie moest er met
ruime cijfers in Rotterdam van Thor
gewonnen worden. Het pakte echter
anders uit.

Het ging al mis bij de partij van
Esmir Hoogendoorn. Zij verloor in
twee sets (7-5, 7-5) van Seda de Vries.
Monique Kiene wist haar ongesla-
gen status in het enkelspel te hand-
haven en won in twee sets van Eva
Haslinghuis (5-7, 2-6). Fernon Wi-
bier moest de punten binnen halen
in de partij tegen de voormalige Joe-
goslaaf Daniël Orsanic. Wibier had
echter de hele week ziek op bed gele-

gen en had zodanig aan kracht inge-

boet dat hij kansloos was tegen Or-
sanic. Met 6-2 en 6-1 kregen de Rot-
terdammers het tweede punt in de
schoot geworpen. Vincent van Gel-
deren leek door de verliespartij van
zijn teamgenoot mentaal aangesla-
gen. Thor-speler Martijn Belgraver
liet hem alle hoeken van het veld
zien en won de eerste set met 6-0. De
tweede set herstelde de Zandvoorter
zich, 7-6, waardoor een beslissende
derde set noodzakelijk werd. Van
Gelderen wist die eenvoudig te win-
nen, 1-6, waardoor de stand op 2-2

kwam.
Er volgde toen een vreemde da-

mes-dubbelpartij. Het duo Hoogen-
doorn/Kiene kwam in de eerste set

met 3-0 achter tegen Haslinghuis/De
Vries, maar trok de set met 3-6 toch
naar zich toe. In de tweede reeks
verkreeg Zandvoort een 2-4 voor-
sprong. Die werd echter uit handen
gegeven (7-6). De derde set was ook
voor de Rotterdamsen, 6-2. Dat de
herendubbel-partij gewonnen werd
(6-7, 3-6) was slechts een doekje voor
het bloeden. Het besef leefde bij de
Zandvoorters dat de 3-3 eindstand
eigenlijk te weinig was.

Kansloos
Zondag togen de Zandvoortse ten-

nissers naar Eindhoven voor de
zware wedstrijd tegen De Manege.
Esmir Hoogendoorn won haar par-
tij tegen Caroline Vis (6-2, 4-6, 2-6) en
Monique Kiene was te sterk voor
Ann Simkin (6-4, 3-6, 0-6). Wibier
was echter kansloos tegen Jacco El-
tingh (6-3, 7-6) en Vincent van Gelde-
ren verloor in drie sets van Tom
Kempers (4-6, 6-4, 6-1).

De stand was toen 2-2 en dit bood
op zich wel enig perspectief. Toen
echter bleek dat mede-concurrent
ELTV een 3-1 voorsprong had be-
reikt bij Z'67 stonden de Zandvoor-
ters voor een bijna onmogelijk opga-
ve.

De twee dubbelpartijen gingen
vervolgens verloren waardoor degr-
datie een feit was. Thor R/W degra-
deert ook. Popeye GS, De Manege,
Z'76 en Amstelpark gaan in de play
offs uitmaken wie de sterkste is.

Zandvoort gaat haar wonden likken.

Zandvoorts
Nieuwsblad
nieuws uit de buurt!

• Juist omdat de wind het 's morgens liet afweten, kwam het stuntvliegeren op vakmanschap aan. Foto Bram stenen

Een vliegerom eenjeugdfrustratie te verhelpen

4Dog fighting' voor de kust
ZANDVOORT - Hoewel de

wind en de zon het lieten afwe-
ten, tijdens het stuntvliegeren
zondagmorgen, viel er toch
veel te genieten tijdens de de-
monstratie. Een viertal vlie-

gers veranderde bijvoorbeeld
in vier 'dogfightende' straalja-

gers. Ze joegen achter elkaar
aan, maakten duikvluchten en
sneden elkaar de loef af.

door Marianne Timmer

Het Sisi-stuntvliegerteam had al

eens eerder Zandvoort aangedaan,
voor een demonstratie voor het pa-

viljoen van Freddy en Paul. Toen
waren de weerscondities optimaal.
Een lekkere stevige wind vanuit het
westen en een zonnetje erbij. Wat
wil een stuntvliegeraar nog meer?
Maar afgelopen zondag tijdens de
demonstratie voor paviljoen Club
Nautique was het pech hebben, 's

Morgens lieten wind en zon het af-

weten. Het kwam daardoor extra
aan op vakmanschap. Des te jam-
mer daarom dat er veel minder kij-

kers waren (enkele honderden), dan
tijdens de eerdere demonstratie,
toen duizenden badgasten het spel
aanschouwden.

Jeugdfrustratie
Het Sisi stuntvliegerteam bestaat

vier jaar en telt zes vliegeraars.

Sinds een kleine twee jaar maakt
Carla Eppinga deel uit van het team.
Zij is een van de weinige vrouwelijke
vliegeraars. Haar liefde voor het
stuntvliegeren is eigenlijk ontstaan
uit een jeugdfrustratie, vertelt ze.

"Ik wilde als kind altijd al een vlie-

ger, maar kreeg die niet van mijn
ouders. Dat vonden ze te duur. Ik
kon zeuren wat ik wilde, maar kreeg
slechts een klein plastic vliegtuigje,

maar daar vond ik eigenlijk niets

aan. Toen ik 25 was had ik het met
mijn moeder over mijn opvoeding,
of die wel goed genoeg was geweest.

Ik vertelde mijn moeder dat ik wel
tevreden was, maar dat er een ding
was waar ik het nog altijd moeilijk
mee had: 'ik had nooit een vlieger

gehad'.
Toen kreeg ik alsnog geld om een

goede vlieger te kopen. Aldus ge-

schiedde. Ik kocht voor vijftig gul-

den een tweelijnsvlieger met drie
ruiten achter elkaar. En het vliege-

ren beviel mij ontzettend goed. Ik
vond het hartstikke leuk en van het
een kwam het ander. De vliegers
werden steeds groter en gekker."
Op een gegeven moment ontmoet-

te Carla wat jongens die aan het
stuntvliegeren waren. Zij deed mee
en werd opgenomen in het team. Erg
veel vrouwelijke stuntvliegeraars
zijn er niet. Carla denkt dat dat komt
omdat er nogal wat kracht bij komt
kijken. "Sommige van die vliegers
zijn groot en zwaar. Als het dan ook
nog stevig waait, dan sjouw en trek
je je rot."

Geen competitie
De Alkmaarse stuntvliegeraar -

sters is dan ook altijd de eerste die

uitvalt, maar vindt dat met erg. "Ons
team heeft weleens meegedaan aan
wedstrijden, maar we zijn er mee
gestopt. We vliegeren voor de lol en
houden niet van competitie."
Dat het team gewaardeerd wordt

blijkt uit de reacties van de spon-
sors. Eppinga ontmoet ze in de vlie-

gerwinkels en weet ze over te halen
om juist hun team te sponsoren.
"Niet om mezelf op de borst te klop-
pen, maar ik denk dat het goed is

voor het Alkmaarse team dat ik erbij

ben gekomen. Vroeger was er wat
minder discipline en werd er minder
geoefend. Ik zorg ervoor dat dit re-

gelmatig gebeurt. We trainen nu
elke zondag. Ik heb er ook voor ge-

zorgd dat het team identieke trai-

ningspakken draagt, zodat het een
eenheid is. Sponsors vinden dat ui-

teraard belangrijk."
Een van de zes vliegeraars waaruit

het team bestaat, is de rcaptam'. Hij
geeft de commando's en regisseert
het stuntvliegeren. "Zonder captain
gaat het niet. Er moet er een zijn die

zegt wie wat moet doen. Je moet
trouwens hoe dan ook goed op el-

kaar ingespeeld zijn," weet de vliege-

raarster.

Als het maar vliegt

Stuntvliegeren gebeurt met twee-
lijnsvhegers. De meeste vliegerfesti-

vals zijn bestemd voor de eenlijnv
vliegers. Die groep mag de stuntvhe-
geraars niet zo. Eppinga vertelt: "Ik
kan me dat wel voorstellen. Een
stuntvhegeraar heeft veel ruimte no-
dig. Waar acht eenhjns-vhegeraars
kunnen staan, kan maar eén twec-
hjns-vliegeraar staan. Bi] de een
lijnsvhegeraars gaat het erom een
mooi model te maken, dat op te la

ten stijgen en als het vliegt zijn ze
tevreden. Bij ons gaat het erom om
zoveel mogelijk te doen met de vlio

gers. Achter elkaar aanjagen, salto's

maken, duiken enzovoort. Het is

echt een sport," besluit ze. En zo
leidt eenjeugdfrustratie toch nog tot

iets moois.

City Marathon
AMSTERDAM - Het duurt nog

wel even, 27 september om precies te

zijn, maar dan vindt voor de zeven-

tiende maal de Amsterdam City Ma-
rathon plaats. Start en finisch vindt

plaats op het Museumplein.
Om deze loop ongestoord te laten

verlopen worden achthonderd vrij-

willigers ingezet. Ook de politie

draagt haar steentje bij en zal die dag
342 mensen op de been brengen. Om
het publiek te vermaken, zullen op
verschillende plekken langs het par-

cours orkestjes spelen. Info:

663.0781.

AMSTERDAM - De Jac. P. Thijs-

severeniging zoekt vrijwilligers voor
diverse werkzaamheden, waaronder
het begeleiden van natuurexcursies
in en om Amsterdam. Men wordt
ingewerkt, maar enige kennis van en
intresse voor de natuur is wel een
noodzaak. Voor inlichtingen kan
men tijdens kantooruren nummer
698066Ö draaien.
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Hyundai

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buifenvoldertse Courant, Diemor Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
luitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen).
De advertenties uit do rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó658Ó8Ó. Fax 020-Ó65Ó32).
Schrifteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus l 5ó, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kon ook: Hel Parool, Wibautstraat 131

Amsterdam.

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraal 33; Zandvoort,
Gasthuisplein ) 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dog in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Meer Garage
•HYUNDAI DEALERE
.5.:.:Ook , vóóruw'-y;ï'"

1

ï^ OCCASIONS ^1
.;
; Linnaeuskade\5-7,< .,.

ivJU'l-Arnsterdarrv •- :s%

020-6929548

Alfa Romeo
Alfa 33, Quadri. verde, Origin.
'86. Fer. rood. Electr. ramen,
Apk, ƒ 5.950.- Tel. 020-6105478.

BMW
BMW 316, origin. '84, APK, met
kl. sprt.velg., Lpg. Als nieuw

/ 6.950.- Tel 020-6105478.

BMW 316, bj. 10-'84, d.zwart,

i.z.g.st., APK 11-'92, ƒ6500.
Tel. 02990-48859.

Audi

AUDI 80 LS bj. '85, LPG, per-

fekte staat ƒ 5950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

Chevrolet

Chevrolet Citation '79, groen,

68.000 km, i.z.g.st., prijs

± ƒ 3500. Tel. 02996-1945.

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ponde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 61212

(gratis halen en brengen).

Citroen

Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

specialist in Zaanstad.

Garage Rene Spaan, tel.

075-281193/353788.

XM 2 L. inj. comfort .... 5.90

BX TRD Turbo 6.89

BX 14 inj 6.90

Autobedrijf Wim van Aalst,

02979-84866. Mijdrecht

Fiat

Fiat Ritmo 60. Bj. '83., Apk. '93.

Rijdt als nieuw ƒ 1950.-

Tel. 020-6105478.

Fiat Uno Diesel '85, signal rood,

5-bak, get. glas ƒ 5500.-

Expocar Trading 020-6153933.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Daihatsu

Cuore TG, wit, 10/87. Charade
VAN Diesel, 11/85. Charade
CS, 5-drs. aut„ '87. NIEROP-
DAIHATSU, Vancouverstraat 2-

12, A'dam-West, 020-6183951.

Ford

Ford Escort XR3i, '84, 88.000

km., blauw met., i.z.g.s., APK
maart '93, prijs ƒ8.500. Tel:

02503-41036

Ford Granada 2.3., Autom.,

Lpg., origin. '83. Apk. pracht

auto ƒ 2.750.-. 020-6105478.

T.k. Ford Escort, 4-drs., 1,6 CL,

m. '87, ƒ 8.450, met LPG, APK-
'93, perf. staat. 020-6968216.

Mercedes-Benz

Mercedes 240 T.D., m. '79, bl.

met. I.z.g.st. Rijdt als nieuw

/ 4750.- Tel. 020-6105478.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.: 020-6433733.

Mitsubishi Colt, m. '83, Nieuwe
APK, in prima staat / 1.950.-

Tel. 02990-37825.

Mitsubishi Sapporo, m. '82,

5-bak, Lpg., sunroof, ƒ 2950.-

Expocar Trading 020-6153933.

Peugeot

COBUSSEN
PEUGEOT - DEALER

Vakantie !!

en

U zoekt nog snel

een
Voordelige

Goede (de Beste)

Leeuwekeur gebruikte

Auto ?

Klaar voor vertrek staan

ze gereed bij

COBUSSEN
Sinds 1930

Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg

AMSTERDAM - 020-6121824

De koffie staat klaar !

Renault

RENAULT 9 TL i.z.g.st., nw.

APK, LPG, m. '87. ƒ 5950. Inruil

mog. Tel. 02990-37825.

Renault 5 Alpine orgin. '80, wit,

APK, iets apart, ƒ 2.750.-.

Tel.: 020-6105478.

Renault 21 GTS 1988, kl. met.

blauw, 96.000 km, prijs

ƒ11.500. Tel: 02984-3798.

Renault 9 GTL, b.j. '84, zilver

met. spoiler, i.z.g.st. ƒ3750.-
Expocar Trading 020-6153933.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie

Wibautstraat 224
020-561 96 11

Schade-auto Renault 5 voor

onderdelen, nieuwe uitlaat, pri-

ma motor, tel. 02984-3684.

Seat

Autobedr. Leeweg. Zwanen
burg. Ind.terr. 'De Weeren
Leeweg 11. Seat-dealer voor

H.'meer-N. Tel.: 02907-3372.

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28

A'dam, tel.: 020-6763335

SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,

A'dam - 020-6686146.

AUTOBOULEVARD

Subaru

;MQÖY EN ZOGN;
v H

;

Museum' autobedrijven

wenst u een prettige vakantie

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853

.

Lada

Lada 2105, m. '88, nwe Apk.,

Perfekte auto / 2950.-

Tel. 02990-37825.

Mazda

Mazda 626, GLX diesel, 5-bak,

getint glas 10/84, ƒ4950.-.

Expocar Trading 020-6153933.

Mazda 929, Legata, hardtop

m. '88. Rijdt perfect. I.z.g.st.

ƒ1.450.-. Tel.: 020-6105478.

• Auto te koop? Plaats een

SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het

resultaat.

Opel

Kadett 1 .6 D, luxe 4 drs. uitvoe-

ring '88, dubb, spiegels, 5 ver-

snell., GT-wielen, striping enz.

In nw.st. ƒ 9750. 020-6893393.

Kadett 1.6i+kat., apk-gekeurd,

bj.1989, zw.met,, 42.000 km.,

vr.pr. ƒ 18.000. 02908-5835.

Kadett Caravan 1.3S, b.j. '85,5

versn., 5 drs., APK nov. '92,

ƒ 7300. 020-6476238/6494650.

Opel Kadett 1.6D, jan. '85,

3 drs, trekh., met, groen.

Na 18.00 uur: 02979-89059.

Opel Kadett CABRIOLET 2.0i

GSI, juni '90, 12.000 km., rood

met., crème kap, stuurbekr., el.

ramen, cv., alarm, alum. vel-

gen. Nieuw st. Moet weg we-

gens lease. Tel. 020-6902916.

Opel Kadett Station, bj. '83,

prima auto, nieuwe APK,
ƒ3450. Tel. 02990-37825.

T.k. OPEL KADETT 1,3 S aut„

bj. '84, kl. bruin, APK, i.z.g.st.,

vr.pr. ƒ 4000. Tel. 02908-4483.

OPEL KADETT 1,6 S '86, LPG,
i.z.g.st. nw. APK ƒ 6950. Inruil

mog. Tel. 02990-37825.

Rover

Minor Motorcars

Rover Dealer
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

Saab

Audi 80 GLD, m. '81, 4-drs.

I.z.g.st. Rijdt als nieuw.

Nwe Apk. ƒ 2.250.-

Tel. 020-6105478.

Saab 900 GLE, m. '82. Groen
met. Een plaatje. In nieuwstaat,

Nwe Apk. ƒ 2450.-

Tel. 020-6105478.

SAAB SERVICE
MOLENAAR

onderh., rep., apk

Royal Class Saab's
v.a. ƒ 20.500,-ü

Hoofddorp, 02503-.14097

Skoda

Skoda-
specialist

GARAGE HOLTZ
voor betaalbaar vakmanschap
M.S. van Riemsdijkweg 24-26

Amsterdam-N. (v.m. N.D.S.M.)

020-6311694

Suzuki

Swift 1.0 GL 7.89

Alto GL '87 en '88

Autobedrijf Wim van Aalst,

02979-84866. Mijdrecht

Te koop Suzuki Alto Aut.,

b.j.'84 org„ 60.000 km, nw.
staat, ƒ4250 incl. gar./nwe.

APK, tel. 02992-1253.

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055

(gratis halen en brengen)

Auto Amstelstad b.v. Suzuki -Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,

Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.

Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581

Voor een goede SUZUKI-occasion naar:

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuideindo 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.

Correcte service; inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e. o.

Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Toyota

BROUWER^3lEö<\
Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829

Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

TOYOTA TERCEL m. '83, nw.
APK, rijdt prima, ƒ 1950. Tel.

02990-37825.

Prachtige Corolla HB 1.6 XL,

sept, 9-'89, sportuitv., rood, 1e
eig. Oh.boekjes t.i. Pr. ƒ 17.950.

Tel.: 020-6200666/6153710.

Volvo

Volvo-occaslons, ± 35 in voorraad
o.a.:

Volvo 740 GL, blackline, zilver m„ 35.500 km, 1990 .ƒ36.750
Volvo 740 GL, blackline, autom. + schuifd. I989 . . .ƒ27.950
Volvo 740 GL, Aut, Estate + schuifd. 1986 ƒ24.950
Volvo 240 DL 2.3 + LPG 1990 ƒ29.950
Volvo 460 GL, zilver, 1991 ƒ28.750
Volvo 440 DL, 14000 km, rood 1991 ƒ24.950
Volvo 440 GL, d.grijs, 1989 ƒ 19.950
Volvo 340 sp. Automaat, rood, 1990 ƒ 19,750

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Tel. 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord,
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.

340 DL 1.7, 5-drs„ km. 30.000,

'90. 340 GL spec. aut., km,

7600, '91. 440 rood LPG, '90.

440 GL grijs LPG, '89. 440 GL
grijs, '89. 340 1.4, 3-drs. '89.

360 GLS sedan '84-'85. 360 DL
5-drs. LPG '85. 343/345 aut.

v.a. '83 t/m '85 tegen netto

inruil prijzen.

VOLVO-NIEROP
Vancouverstraat 2-12,

A'dam-West, 020-6183951.

Volvo 345, 5-drs„

'83, puntgaaf, nieuwe Apk.,

f 2450.- Tel 02990-37825.

Bedrijfsauto's

SUZUKI ALTO FX '83, 4-drs,

sunroof, APK 8-'93, i.z.g.st.,

ƒ 3900. Tel.: 02979-88944.

Service en
Reparatie

Zelf autospuiten of schuren?
HEINING HOBBYHAL.

Tel.: 02907-6999, A'dam-W.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.-

DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;-

cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,

Industrieweg 27, Duivendrecht,

Tel.: 020-6980639.

APK keuringen klaar terwijl u

wacht. Garagage West-Center.
020-6122476 (zonder afspraak)

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak

Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Hefbrug/sleutelplaats nodig?
HEINING HOBBYHAL

Tel.: 02907-6999, A'dam-W.

Autofinanciering

en verzekering

Autoverzekeringsmarkt.

Betaal niet méér dan nodig.

Celie Inf. 020-6416607.

P
Deze bon brengt cfe loop inuw 3

showrdWi
Of u nu zelf cen showroom heeft of uw auto blinkend voor de deur zet, met een adverrl;||ie1|ri;

SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de spe^le-:^-.^
autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia in Ëf|:

:

gi||ecï
:

|

Groot-Amsterdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage van ca. 750.000 exënlplafiril

van Weesp tot Zandvoort.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schrijf hier in hloklctrcrs

uw tcksc. 1 Iccti-r per

linkje. CijriT\ leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven.

A.m de hand van de d.ur-

n.i.isf geplaatste tarieven

kunt u 7x\\ uitrekenen

wat uw advertentie kost.

Naam:

.

Adres: -.

n.
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Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ1.92
Diesel ƒ 1 .06

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair

Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,

enz

Deskundig advies

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Drogisteril „BOUWMAN"
B Hamminga/G Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort Tel 1 2327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Hij/zij zocht
Elektronicamonteur m/v
Heb je ervaring met het onderhouden van speelautomaten en

ben je beschikbaar voor 2 ploegendienst gedurende minimaal

6 maanden neem dan contact met ons op

Kraanmachinist m/v
Wij zoeken met grote spoed een ervaren machinist die in

september beschikbaar is

Informatie bij Paul van Bijsterveldt tel 023 29 19 39
Heemstede Binnenweg 49

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris

vakantie en sociale verzekeringen geregeld

Ik vond
~ir randstad uitzendbureau

DIT WEEKEND

vruchten-
schnitt

HOGEWEG 28. TEL 12989

SIMT LUCAS ZIEKENHUIS

AiViSTERBABVi

O.S.S. GYMNASTIEKVERENIGING

VANAF MAANDAG 31 AUGUSTUS BE-
GINNEN DE GYMNASTIEKLESSEN WEER

ONTSPANNINGSGYMNASTIEK:
MA OCHTEND 9 00-10 00 UUR
SPORTSCHOOL BUCHEL

20 00-21 00 UUR

20 00-21 00 UUR

MA AVOND
PAGEEHAL

Dl AVOND
PRINSESSEHAL

TURNEN VANAF 6 JAAR
(JONGENS/MEISJES)
IN DE PAGEEHAL (ZANDVOORT NOORD)

MA AVOND 18 00-19 00
19 00-20 00

TURNEN VANAF 6 JAAR
MEISJES
IN DE PRINSESSEHAL (CENTRUM)

DO AVOND 17 30-18 30
18 30-19 30
19 30-20 30

PEUTER/
KLEUTERGYMNASTIEK
VANAF 3 T/M 4 JAAR

WO MIDDAG 15 00-16 00

IN DE PRINSESSEHAL
VANAF 5 T/M 6 JAAR
WO MIDDAG 16 00-17 00

VOOR VERDERE INFO.
TEL: 18910 OF TEL: 12196

FITNESS - AEROBICS - CALLANETICS - KONDITIETRAINING

AEROBICS!
STEPS!

CALLANETICS!
Vanaf 1 september beschikken wij over een
aparte ruimte met een echte aerobicvloer

(kinderspeelruimte + box aanwezig)

Gaarne tijdig inschrijven

FITNESS PARADISE
PARADIJSWEG 1

TEL. 02507-17742

SAUNA / TURKS BAD - ZONNESTUDIO - VITAMINEN

<$>

„«ft»™**,

*̂

(De QuCCe Toine

div. vis- en vleesspecialiteiten

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel 12932
v a 25 augustus iedere woensdag gesloten

SPAR
levért; het .'.bewijs:/-,-

„Vers en
::Vppi^elig'?;;:

tegen 'ri lage prijs

Celsiuèstraat 192

videocursussen

Basis-, vervolg- en
specialistische

cursussen

zoals camera,

montage, regie,

geluid, akteren v.d.

camera e.v.a.

starten weer in

september

Bel voor brochure

9>euaio
V1DEOCENTRUM
020 6243720

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
1 stuks stofferen voor v a Z9üf

-

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v a . 5r

"

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor 9,9u

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEURELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPERESTRAAT 10
of tel afspraak

02507-19347

ESA-BEDRIJFSOPLEIDINGEN maakt deel uit van de Eco-

nomische School Amstelpoort Jaarlijks wordt een nog steeds

groeiend aantal opleidingen en cursussen aangeboden, be-

stemd voor zowel beginnende als gevorderde werknemers
en (startende) ondernemers

EEN GREEP UIT ONZE AVONDOPLEIDINGEN

NIMA-A (9 mnd)

NIMA-A (examentraining)

PRAKTIJKDIPLOMA MARKETING
HANDELSVERTEGENWOORDIGER
DISTRICTSMANAGER/RAYONLEIDER
PRAKTISCH LEIDINGGEVEN

DESKTOP PUBLISHING

LOTUS 123 (basis+gevorderden)

MS-DOS (basis+gevorderden)

MIDDENSTANDSDIPLOMA
BASISKENNIS BOEKHOUDEN
PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN
MBA
HORECA VAKDIPLOMA
ETALEREN/PLAKKAATSCHRIJVEN
WORDPERFECT 51

COMPUTERBOEKHOUDEN
D BASE 3 en 4 (basis)

Na ontvangst van uw naam, adres en cursus waarin u geïnte-

resseerd bent, zenden wij u de uitgebreide cursusinformatie

toe

ESA-BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Antwoordnummer 19375
1000 WD AMSTERDAM
(geen postzegel nodig)

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Umond
Col ege

AVONDCURSUSSEN
INFORMATIE-AVOND dinsdag 25 augustus, aanvang 19.00 uur

lokatie IJMOND-MTS, Roos en Beeklaan 4, Santpoort-Noord.

lokatie IJMOND-MTS, Roos en

Beeklaan 4, Santpoort-Noord:

MTS Procestechniek
5 jaar, 3 middag-avonden/week

MTS Elektrotechniek
5 jaar, 3 avonden/week

Elektrotechnisch Installateur

1 jaar, 2 avonden/week

Meet- en Regeltechniek/Besturings-
techniek 2 jaar, 2 middag-avonden/week

Praktijk Diploma Informatica I en II

2 jaar, 1 avond/week

Technische Informatica
2 jaar, 1 avond/week

Autocad modules, Inleiding, Werken
met Autocad, Maken menu's en
Programmeren binnen Autocad
totaal 28 weken, 1 avond/week

Schakelcursus Middelbare
Lastechniek 1 jaar, 1 avond per 14 dagen

Middelbare Lastechnicus
1 jaar, 2 avonden/week

Logistiek 1 jaar, 1 avond/week

Integrale Kwaliteitszorg
1 jaar,1 avond/week

Milieukunde modules, Inleiding,

Bodem, Water, Geluid en Lucht
2 jaar, 2 avonden/week

Milieuzorg en Milieuzorgsystemen
1 jaar, 1 avond/week

Milieutechniek voor de Proces-
industrie en de Overheid
1 jaar, 1 avond/week

dBase IV 10 weken, 1 avond/week

Lotus 1,2,3 8 weken, 1 avond/week

Informatiebrochures verkrijgbaar bij de
lokatie, bel 023-383134

lokatie Wenckebach-MTS,
Parallelweg 126, Beverwijk:

MTS Elektrotechniek
5 jaar, 3 avonden /week

MTS Werktuigbouwkunde
5 jaar, 3 avonden/week

Werktuigbouwkundig Constructeur
2 jaar, 2 avonden/week

Autocad 13 weken, 1 avond/week

Informatiebrochures verkrijgbaar bij de
lokatie, bel 02510-27589

lokatie Maritiem Instituut Umond,
Kanaalstraat 7, Umuiden:

Visfileren 3 maanden, 2 avonden/week

Viskunde en Visverwerking A
4 maanden, 2 avonden/week

Viskunde en Visverwerking B
Kustnavigatie
6 maanden, 1 avond/week

Marcom A 5 maanden, 1 avond/week

Marcom B 2 maanden, 1 avond/week

Radarcursus 10 weken, 1 avond/week

Pre Sea 4 dagen

Overleven op zee 2 dagen

Informatiebrochures verkrijgbaar bij de
lokatie, bel 02550-19016

Het Sint Lucas Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een opname-
kapaciteit voor 524 patiënten

Ten behoeve van diverse poliklinieken van ons ziekenhuis waaronder
Interne Geneeskunde en Orthopaedie vragen wi| op korte termijn

ti©i€tei'ssissistenters m/v
80 a 100%

Er zijn zowel mogelijkheden voor een tijdelijk als voor een vast dienst-
verband De werktijden zijn van 08 00 tot 16 45 uur maandag tot en met
vrijdag

U dient in het bezit te zijn van het diploma doktersassistent(e)

De arbeidsvoorwaarden zijn konform de CAO voor het Ziekenhuiswezen

Nadere funktie informatie wordt u gaarne verstrekt door mevrouw
A deBruijn hoofd Poliklinieken telefoon 020 5108911 sein 239

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan mevrouw
A H M van Velzen Lambregts van de afdeling Personeelszaken
Jan Tooropstraat 164 1061 AE Amsterdam

92 31

rrlOLLANre^
"rASINOlftlJ
ANDVOORT
EEUWEN
HANDBAL

Lijkt handballen je leuk en
ben je tussen de 8 en 11

jaar, kom dan dinsdag a.s.

eens kijken.

Van 4-5 uur voor 8/9 jarigen

van 5-6 uur voor 10/11 jarigen

De eerste drie

trainingen zijn gratis.

STUDERENW ZMERDAGOCHTENÖ
Intraducüe PC-gebruik, Wetten metMS-DOS Logistiek management

Tekstverwerken met WordPertect H Basiskennis boekhouden

PD1 modulesMG. 1, MG1,MG 3 enMD.1 Praktijkdiploma boekhouden

AMBI modules HE en HE 1 £| (ook deelcertificaten)

Basiscursus public relations Moderne bedrijfsadministratie

Public relations NGPR-A en NGPR-B B (ook deelcertificaten)

De tursussen worden gegeven in de plaatsen

Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag,

Eindhoven, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht,

Zaandam en Zwolle en vangen aan vanaf

1 9 september.

Prateijkdipiorna marketing

Marketing NIMA-A en NIMA-B

Managemcnt-assistent(e)

Management middenkader 1 en II

Praküjfahplorna loonadministratie

H Basisdtploma belastingrecht

PfaMjkdiploma distributie

g Toerisme/recreatie (SEPR I en SEPR II)

„,„der postel,
yenden aan

'\01 Mik antwoordr

•tod™,»™wi«»
d* 8"""

VISIE B.V. Vermande - IVIO Samenwerkend in Educatie

De Zaterdagacademie verzorgt (mondelinge) cursussen op de zaterdagochtend van
9 tot 12 uur. Er wordt opgeleid voor erkende diploma's en certificaten. Voor de examen-
gerichte opleidingen wordt cxaniengarantic geboden. Verder is er een telefonisch spreek-

uur voor problemen met het huiswerk.

Iv iisiiie ZATERDAG ACADEMIE
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Georgische zoekt halfbroer
ZANDVOORT Via het programma 'Adres Onbekend' van de KRO

poogt Keti Khaindrava uit het Georgische Tbilisi haar Nederlandse
halfbroer op te sporen Er gaan geruchten dat deze halfbroer, wiens
voornaam mogelijk Jan is en die getrouwd is met een Nederlandse
vrouw, in Zandvoort woont

Jan Khaindrava (zijn voornaam kan ook anders zijn) is een zoon van
Nicolaj Khaindrava Nikolaj verbleef in 1943 in Zandvoort, toen hl) als

krijgsgevangene verplicht werd dienst te nemen in het Duitse leger Hij
verbleef hier totjanuari 1945, waarna hij naar Texel werd overgebracht
In deze periode leerde hij een Zandvoortse vi ouw kennen, die hem een
zoon, Jan schonk
In 1949 moest Nicolaj echter terug naar Georgië Daar werd hij

gearresteerd omdat de Russen dachten dat hij een spion was en pas in

1953 kwam hij vrij Nicolaj hertrouwde in 1958 in Georgië en kreeg een
dochter Keti Zij hoorde pas m 1988 dat ze een halfbroer had In 1990
overleed Khaindrava
Keti wil dolgraag haar halfbroer ontmoeten Wie weet of Jan Khain

drava (de naam kan ook als Chaindrava of Ghaindrava geschreven
worden) in Zandvoort woont, of gewoond heeft, kan contact opnemen
met de KRO, via telefoonnummer 035 713911

Zandvoorter richt 'anti-platform' op
ZANDVOORT - Eugene Weusten is be-

zig een 'platform tegen het platform' op te

richten De Zandvoorter wil actie onder-
nemen tegen de plannen van Mobil om
gas te boren Hij is nu bezig met het op-
stellen van een bezwaarschrift namens de
bevolking van Zandvoort en hoopt dat zo-
veel mogelijk inwoners dat ondertekenen
Daarnaast heeft hij ook andere ideeën
Eugene Weusten maakt zich zorgen over het

gasboren en wil een actiegroep oprichten "Ik
denk aan een raad die bestaat uit een aantal
Zandvoorters, die de plannen goed in de gaten
houden en erover nadenken op welke manier we
het boren kunnen voorkomen Een soort brain
stormgroep De groep moet ook contact houden
met andere organisaties, zoals diverse milieu
groeperingen en drinkwaterbedrijven Daarnaast
hoopt Weusten op praktische steun van de Zand
voorters "Ik ben van plan een bezwaarschrift op
te stellen Ik wil dat zoveel mogelijk mensen zo'n

bezwaarschrift ondertekenen, immers 'hoe meer
protest, hoe kleiner de kans dat Mobil mag bo
ren ' Zandvoorters die dat willen kunnen een ko
pie van het bezwaarschift opvragen bij Eugene en
hoeven het alleen maai te ondertekenen De be
zwaren moeten voor 4 september in Den Haag
zijn

Milieu
De strijdvaardige Zandvoorter is ook van plan

de kopieën te verspreiden op het strand, in de
straat, via het terras en huis aan huis Daarvoor
zoekt hij mensen die hem willen helpen bij de
verspreiding hiervan Opgeven kan telefonisch
via nummer 18584 en schriftelijk via Postbus
30091, 2040 AJ Zandvoort Ook mensen die de
rdenktank' willen vormen, kunnen zich via dit

adres en telefoonnummer aanmelden
Weusten is tegen het boren omdat het milieu

aangetast wordt 'In ieder geval worden de zee
en kustvogels gestoord Door de proefbormgen

op de banken verdwijnen de mossels en kokkels
en dit is weer voedsel voor de zee eenden Daar
naast is ei volgens Weusten kans op een ongeluk
"Het is een druk bevaren route ' Ook ziet de
Zandvoorter liever een "fraaie kustlijn dan een
boortoren'
Mobil sluit volgens Weusten boren in de dm

nen met uit Maar volgens hem mag Mobil hele
maal niet boien in de duinen "In de Provinciale
Verordening staat dat de duinen een grondwater
beschermingsgebied zijn Er staat dat elke boor
activiteit verboden is " De duinen zijn bovendien
door het Rijk als natuurgebied erkend en in bet
streekplan AZKG aangewezen als stiltegebied
Enkele dagen geleden is er een platform gein

stalleerd voor de kust Dat is niet van Mobil, maar
van Wintershell (dochter van het Duitse BASF
concern) Het platform bevindt zich in het zoge
heten Qll gebied oftewel het gebied waar geen
vergunning voor nodig is "Het geeft weer aan hoe
interessant het gebied is,' stelt geofysicus Flink
van Mobil

WÉzmmËMm

Parkeren
De loensten ?\\n te gierig om o
Ie betalen voor het laten be i3
waken van hun auto s Althans dat

denkt Hendriks parkeerwachter op
het terrein aan de voet van de wa
tertoren

Ontgroend
Utrechtse studenten werden q
ontgroend op het Zandvoort O
se strand

Chess
Bij het begin van het nieuwe gr
schaakseizoen heeft Chess O
Society de eerste winst al binnen
Vragen over bezorging'

vrijdag 9-12 uur tel 17166

Advertenties tel 17166
Redactie tel 18648

'Veel geschreeuw,

en weinig wol'
ZANDVOORT - Alle voorafgaande

reclame ten spijt, viel The American
Original Day Part III tegen. Voor
twintig gulden entreeprijs kregen de
vijftigduizend bezoekers eigenlijk

niet meer te zien dan een rij kraamp-
jes met een beperkt assortiment
koopwaar, hier en daar wat voorbij

razende auto's, enkele demonstaties,
twee tentoonstellingen, een reuzen-
rad en een achtbaan en een hele
hoop hamburgers en hotdogs, bier

en frisdrank En reclame, reclame
en nog eens reclame, voor een be-

paald sigarettemerk.
De jongste bezoekers hadden ei-

genlijk maar oog voor een attractie:

Wie zijn handtekening op een vel pa-

pier zette en een bon inleverde,

kreeg een pakje sigaretten gratis. En
hoewel de organisatie de rookwaar
niet verstrekte aan jongeren onder
de achttien: "Want dat mag niet van
de wet," liet een jongetje trots een tas

zien met daarin maar liefst negen
tien pakjes De verwachtingen waren
hoog gespannen na alle reclame
rond het evenement, waar de NS ex-

tra treinen voor inzette. Maar menig
doodordinaire braderie kan makke-
lijk de competitie aan met The Ame-
rican Original Day Part III. Wat zich

daarvan onderscheidde waren de en-

kele typisch Amerikaanse demon-
straties en tentoonstellingen Kap
pers gaven bijvoorbeeld een demon-
stratie hoe een EMs- en een 'beehive-

-kapsel aangemeten worden. Met
een pot gel en een bus haarlak kom
je al heel ver.

e Vignetten van Oldtimers en ande-
re 'jaren vijftig attributen' waren te
koop tijdens The American Original
Day Part III. Foto Bram stijnen

Gemeente houdt
ruim een ton over
ZANDVOORT - Ondanks dat

de gemeente in 1991 grote in-

vesteringen heeft gedaan, zoals
in het onderzoek voor het Ba
sisnoleringsplan en voor het
opstellen van de Structuur
schets, sluit Zandvoort de re-

kening af met een positief sal-

do Meevallers waren het ge-

volg van onder andere een la

ger aantal uitkermgsgerechtig
den, de winstuitkering van het
energiebedrijf, hogere inkom-
sten uit de bouwleges en meer
inkomsten uit het toerisme

In de eerstvolgende gemeenteraad
wordt de rekening van de gemeente
over het jaar 1991 besproken In de

Uw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17 166

rekening staan de gemeentelijke uit

gaven en inkomsten over het jaar
1991 De gemeente houdt over dat
jaar 107 000 gulden over Daar gaat
echter 22 000 gulden van?f vanwege
het tekort bij de politie De resteren
de 85 000 wordt gestort in de pot
7algemene reserve'

Hoewel het leek alsof 1991 een
zwart, of beter gezegd, rood jaar zou
worden omdat de rijksuitkenng
367 000 gulden lager uitviel dan werd
ingeschat, viel de schade mee Van
wege de overeenkomst met betrek
king op de overdracht van het Gas
bedrijf naar het Energiebedrijf Zuid
Kennemerland, vloeide er 420 000
gulden winstuitkering naar de ge
meentekas
Omdat er minder uitkermgsge

rechtigden waren in 1991, dan de ge
meente had verwacht, was het saldo
(na aftrek van de lagere Rijksbijdra
ge) 225 000 gulden lager dan ge
raamd De inkomsten uit de bouwle
ges zijn 95 000 gulden hoger dan ge
raamd Daarnaast waren er nog een
aantal kleinere meevallers
Uiteraard waren er ook tegenval

Iers Zo vielen de personeelskosten
70 000 gulden hoger uit, omdat het
Rijk landelijke salarismaatiegelen
onvoldoende compenseerde De kos
ten voor het inzamelen van Klein
Chemisch afval zijn 59 000 gulden
hoger dan begroot De gemeente is

een voorstel aan het opstellen om
deze kosten beter beheersbaar te

maken Het tekort op de politiebe

grotmg is inmiddels bekend

(ADVERTENTIE)

VANAF NU WEKELIJKS IN DEZE

*-w -w-i KRANT MET SPEKTAKULAIRE

^ffim& AANBIEDINGEN

WBÊ&m.

^^ZILVERMERK

PAKJE 250 GRAM ELDERS£2STfclJ ONS

Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 29 augustus 1992,

Burgemeester Engelbertstraat 21 Zandvoort

Waterstanden

Datum

27 ang

HW LW HW LW

11 45 15 48 23 35

28 aug 04 06
29 aug 04 46
30 aug 05 29
31 aug 06 16
1 sep 06 57
2 sep 07 42
3 sep 08 36
4 sep 09 30
Maanstand EK dond 3
Doodtij 6 sep 12 25 u

1636 14 12
00 25 17 16
01 05 17 56
01 55 18 37
02 50 19 21

03 35 20 05
04 35 20 56
05 20 21 44

sep 22 39 u
NAP+55cm

14 59
15 46
16 23
15 06
15 56
16 46
17 30

(ADVERTENTIE)
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De consumtntandag
op da International*
(Vlaubalbaurs

IVIet'poiliurri -intarviaws
mat Jan, dës Bouvri'a; '

~ * van'dth Barg.

,

Geopand van lO.OO
tot 1S.OO uur.

JAARBEURS
UTRECHT/HOLIAND

Mogelijk bouw voor ouderen na sloop Bennoheim

EMM overweegt aanpassen woningen
ZANDVOORT De woningverhuurders moeten meer reke

mng houden met de ouderen Daartoe zouden er meer senioren-
woningen gebouwd moeten worden, moeten flats voorzien wor-
den van liften en woningen aangepast Daarnaast zou er ook
gebouwd moeten worden voor starters, oftewel jongeren die
zelfstandig gaan wonen Deze aanbevelingen doet de Nationale
Woning Raad, die op verzoek van woningbouwverenigingEMM
een onderzoek heeft ingesteld naar de woningmarkt in Zand
voort Het bestuur van EMM gaat komende weken de aanbeve-
lingen m het rapport bespreken Ook het college van B en W
buigt zich er komende tijd over

"Volgende week bespreekt het be
stuur het werkplan van 1993 Dan
zullen er punten aan de orde komen,
die aangekaart worden in het wo
mngmarktonderzoek," verwacht
plaatsvervangend dircteur Kramer
van woningbouwvereniging Een
dracht Maakt Macht (EMM) De wo

Inbraak in café
ZANDVOORT In een cafébedrijf

in het centrum werd in de nacht van
18 op 19 augustus ingebroken De
dieven kwamen het drinkgelag bin
nen door via de achterzijde naar bin
nen te klimmen De kassa, met een
waarde van 5500 gulden werd gesto
len Daarin zat een bedrag van twee
honderd gulden aan wisselgeld De
inbrekers namen ook cd's met een
waarde van 2500 gulden mee

mngvereniging zal zich dan met
name buigen over de suggestie om
een huismeestei aan te stellen in

flats en eventueel liften en andere
aanpassingen aan te brengen ' Het
wordt natuurlijk een afweging of de
kosten tegen de baten opwegen,'
stelt Kramer

"Vergeleken bij andere gemeenten
valt de ontevredenheid over de flats

in Noord wel mee Bovendien zijn

we al preventief bezig om vandalis
me tegen te gaan We hebben bij

voorbeeld de trappenhuizen in de
Lorentsstraat en Koosomstiaat ge
schilderd En een huismeester aan
stellen kost geld en dat moet doorbe
rekend worden in de huur Het is de
vraag of de huuiders dat er voor
over hebben "

De andere aanbeveling, om in de

(ADVERTENTIE)

Een beetje verliefd . .

.

„Als de kinderen vrij zijn gaan /e mee naar

Dirk van den Broek Dan is het natuurlijk

feest, /e pakken hun eigen wagentje en

nemen van alles mee maar ach /elf moet

ik soms ook uitkijken dat ik niet te veel in

laad, de aanbiedingen /ijn namelijk vaak erg

aantrekkeijk Weet je wat ik altijd ?o prettig

vind^ Dat het geen uren duurt Niet alleen

omdat ik alles snel vinden kan maar ook

omdat 7e, als het druk is, alle cassieres in7et

ten Stuk voor stuk leuke meisjes Het is hier

gezellig, het personeel, op een gegeven mo-

ment ken je 7e natuurijk bijna allemaal Ik

vind 't hier gewoon zalig 1 Ik hoef niets ver

anderd te hebben Het klinkt wat gek maar

eigenhjK ben ik een beelje verliefd op Dirk

van den Broek 1
"

Mevrouw De Graaff 'Ik vind

het hier gewoon zalig 1
'

toekomst meer senioren en star

terswomngen te bouwen wordt
overlegd met de gemeente Het col
lege van Burgemeester en Wethou
ders zal zich een dezer dagen hier
over buigen Kramer weet dat er

schaarste is onder dit type womn
gen "Maar ook debouwgrond is hier
schaars Ik verwacht dat er, als Ben
noheim gesloopt wordt, voor oude
ren gebouwd kan worden Eind sep
tember horen we of het startsein,

daar veertien semorenwonmgen te

bouwen, gegeven kan worden
Andere bouwgrond betreft het ter

rein van de voetbalvelden De ser

morenwoningen die daar staan zijn

volgens Kramer een gioot succes
En als er ooit meer behoefte is aan

woningen voor een andere doel
groep, dan kan je die ook kwijt in die
huizen Seniorenwoningen zijn ge
wone woningen maar met een lift,

zonder drempels en een ruime
doucheruimte Dat is dus geen be
lemmenne voor anderen

Dronken rijder
ZANDVOORT Een boete van

vierhonderd gulden moest de °>6 jan
ge Loenersloter betalen, nadat hij

onder invloed van drank zijn auto
bestuurde Hij reed zaterdag rond
kwart voor tien over de Zandvoortse
laan Zijn auto moet hij uiteraard
laten staan

r
<y^\ o\<K)

A

('Vb \y

Natuurlijk, dit krant moet ik hebben
Omd.it ik graag wil weten wat /ith in mi|n

omgeung afspeelt Ier kennisnuking onnang ik liet /and\oort> Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Zandwoorffcs
H Nieuwsblad!
Naim (m/\) I I

i i i i i L

Adres I I I I |_

J I L

J L

J I I I I Ll'osteode/l'laats

lelefoon I I l

J I L_J_ J_

i ntr >li lH/nri,nliJ W K

J I L J IOiio/Bankm

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal f 16,00 D half jaar J 29 00 D jaar ƒ 52 (

'Voor postabonnees gelden andere tane\en

LI kunt uw abonnement ook telefonisch tan ons

opge\cn 020 66h H 00

Stuui de/e bon in een open emelop naar

Weekmedia Antwoordnunimei 10051 1000 l'\

Amsteidam 1! hoek geen post/egel te plakken g 710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Voor velen een verrassing
Voor ons een grote beslissing
Maar zeker geen vergissing

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Jamie Melissa
21-8-1992

V Lorentzstraat 1 1

2

Zandvoort Susanne Vissen
Ian Beekelaar

J. M. COIFFEURS
is uitgebreid mei een wolk van

een boy:

VINCENT
Hartelijk gefeliciteerd,

ELLEN EN KEN

Ellen - Riek - Jos

Malika - Jolanda

Na een lang welbesteed leven ging 18 augustus
1992 van ons heen mijn lieve zuster, onze tante

en oudtante

Jacoba Jeannette Geertruida Dijkhoffz

in de leeftijd van 88 jaar.

Bentveld:

A. H. Dijkhoffz

Eelde:

J. A. Nuiver
N. Nuiver-Broekzitter

Ernst:

J. H. Nuiver
A. Th. Nuiver-Rademakers

Achterneven en hun kinderen

Bentveld, Huize A. G. Bodaan.

Correspondentieadres:
Hullandstraat 47,
8166 AS Ernst.

Ingevolge haar wens heeft de crematie in beslo-

ten kring plaatsgevonden.

Bedroefd delen wij U mede, dat geheel onver-

wacht van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw
en zorgzame moeder

Anna Anthonia Voorderhaak-Kassee

op de leeftijd van 69 jaar.

E. Voorderhaak
Jan Voorderhaak

2042 HE Zandvoort, 21 augustus 1992
Westerstraat 4

De teraardebestelling heeft op dinsdag 25 augus-

tus plaatsgevonden.

Hierbij delen wij U mede, dat van ons is heenge-

gaan onze tante

Wilhelmina Francina van Petegem
* 14 februari 1899 f 21 augustus 1992

Uit aller naam:
M. M. van Petegem

Zandvoort, augustus 1992
„Huis in 't Kostverloren"

Correspondentieadres:
Hogeweg 22, flat 10

2042 GH Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op 25 augustus in het crematorium „Velsen" te

Driehuis-Westerveld.

23 aug. 1991 23 aug. 1992

In memoriam

Sybil Wilhelmina Drukker
(geb. Blake-Wride)

After a year I still feel the miss of you.

There is an old belief that on some distant

shore far from despair and grief.

We shall meet once more.

Jan

Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlij-

den van mijn man, onze vader en opa

G. Kerkman

willen wij U hartelijk bedanken.

S. Kerkman-Koper

Kinderen en kleinkinderen.

ADVERTENTIES

29-7-1942

(

V

29-7-1992

v, Ton Schiebergen
^ Sophia Schiebergen-Offenberg

V Gelegenheid tot feliciteren

5 september 16.00-18.00 uur
Restaurant „Dreefzicht"

Fonteinlaan 1, Haarlem.

Afscheid de heer J.G. Pannekeet
De heer Pannekeet is 40 jaar in overheidsdienst geweest, waarvan 38 jaar

bij de gemeente Zandvoort.

Van 1990 tot heden was hij hoofd van de afdeling Welzijn, Onderwijs en
Cultuur van de sector Bewonerszaken, tevens plaatsvervangend sector-

hoofd.

Per 1 september zal de heer Pannekeet uit dienst treden.

Aan de heer Pannekeet zal een afscheidsreceptie worden aangeboden op

donderdag 3 september 1992
16.15 uur in de Raadzaal, Raadhuis

Raadhuisplein 1 te Zandvoort
(ingang bordes).

Het gemeentebestuur nodigt eenieder die de heer Pannekeet in zijn functie

heeft gekend, uit bij deze gelegenheid aanwezig te zijn.

Voor nader informatie.' bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

70JAAR UWZORC

OMMG-

9BELASTINGVRIJ
BIJVERDIENEN.
Dat kan tot een bedrag van

ƒ 5.225,-- per jaar.

Deze bijverdienste is mogelijk als u werkt als

alphahelpende in de thuiszorg
in het rayon ZANDVOORT.
Een alphahulp is in dienst van de klient. Dit zijn veelal ou-

dere mensen die afhankelijk zijn van hulp bij huishoudelij-

ke werkzaamheden.
Onze instelling bemiddelt tussen u en de klient.

De werktijden en dagen waarop u wilt werken, worden in

overleg vastgesteld.

De verdiensten zijn per uur:

voor 18- en 19-jarigen ƒ 9,37
voor 20-jarigen ƒ10,02
voor 21 -jarigen ƒ10,94
voor 22-jarigen ƒ 11 ,86

voor 23 jaar en ouder ƒ 12,84

Er vinden geen inhoudingen plaats.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de afd. alphahulp

(mw. R. Faber en mw. A. Lippus),

STICHTING GEZINSZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout. Tel. 023 - 213421

023^15855

^^SÓCIATIE UITVVARTVERZiORGING
: Zijlweg183 Tei.023-315855 (DAG EN NACHT)

il y il uitvaartverzorging

viiy kennemerland bv
,,IL ""^ Keesomstraat 61 , Zandvoort

Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

De Zondvoortse
Apotheek

wordt m.i.v. 31 augustus
1992 verbouwd.

Deze verbouwing zal ongeveer 2

maanden in beslag nemen.
Tijdens deze periode zullen wij U
helpen vanuit de noodapotheek
die op het Raadhuisplein

geplaatst wordt. Wij vragen Uw
begrip voor de overlast die de
verbouwing ongetwijfeld met zich

mee zal brengen.

Namens de Zandvoortse

Apotheek:
J. R. A. Mulder.

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

presenteert

zondag 30 augustus 1992

KARAOKE-
AVOND

You don't have to be a
pro to steel the show

<P
v
etvMn^,

%*

(De QuCCe Toine

div. vis- en vleesspecialiteiten

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
v.a. 25 augustus iedere woensdag gesloten

1 september 1992

IRMA DE JONG
30 jaarll + 1 11 |

Beter laat dan nooit!!

GEFELICITEERD! Joop, Vera
Walter, Monique

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Daar ligt onze belangrijkste

taak en dièns^rléning; H

::tërecHti;yÖör:;?^f
"

:

^inschrijvingere

• Ui^aar^érzèkèririg ?

;;;-;hpÖ-POL|lSS|^

':«-i©eh'iialüra^^^^

uityaartovéfëénkörnöt

Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingeni bij:

<UÏTVAARÏ\fIrZORGERv';,.

Secretaris Bqsrhanstraat 40
2041 KT Zandvoort.

tel Ó2507-17244 j

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. .

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

295,-

5,-

9,95

ALLES GRATISmËMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 1 september 1 992, 20.00 uur

plaats : raadzaal, Raadhuis

agenda : o.m.

- Afleggen belofte door M.W. van Ooijen als gemeentesecretaris.

- Vaststellen arbeidsvoorwaarden overheidspersoneel 1992.
- Aanschaf grafische hard- en software.

- Aanwijzen leden Welstandscommissie als leden commissie van onafhan-

kelijke deskundigen conform Herziene Woningwet.
- Verkoop perceel grond aan Auto Strijder B.V.
- Verkoop gemeentewoning Marisstraat 7.

- Krediet voor verkeersmaatregel Prinsesseweg t.b.v. Mariabasisschool.
- Krediet voor vervanging riolering Koninginneweg, nader onderzoek en

actualisering Basisrioleringsplan.

- Budget voor bijdragen ineens in kosten verhuizing of herinrichting.

- Voorbereidingsbesluit Julianaweg 29.

- Voorbereidingsbesluit Wilhelminaweg 28.

- Krediet t.b.v. Bijzondere Controle.

- Verklaring-van-geen-bezwaarstatutenwijzigingSt. Huisvestingen Verzor-
ging Bejaarden.

- Krediet voor plaatsen twee noodlokalen Nicolaasschool.
- Krediet voor opstellen leerlingenprognose basisonderwijs.

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie

over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de
agenda beschikbaar.

Kapvergunning
DegemeenteZandvoort isvoornemensom inde weekvan7t/m 11 september
1992 een aantal bomen te kappen op de Zandvoortselaan tussen de Wester-
duinweg en de Bentveldweg.

De aanvraag betreft in totaal tien bomen.
In het kader van de reconstructie van de Zandvoortselaan zullen aan de
zuidzijde twee iepen worden gekapt. -

Tevens zullen zes eiken moeten worden verwijderd die zo mogelijk worden
herplaatst op de Duindoornlaan.

In verband met de rioleringswerkzaamheden zullen aan de noordzijde zeven
platanen en één iep worden gekapt.

De aangevraagde kapvergunning ligt gedurende één week na verschijnen

van dit blad ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Civiel-

techniek & Bouwkunde, Raadhuisplein 4, telefoon 02507-61561/61564. De
afdeling is geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Voor algemene informatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

Aangevraagde bouwvergunningen
078B92 Zandvoortselaan 52
079B92 Kerkstraat 16

- oprichten serre

- interne verbouwing

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag van 9.00-1 2.30

uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook ai is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten

nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
- wijzigen bestaande en toevoegen nieuwe

gebouwen
- oprichten garage
- oprichten tijdelijke kantoorruimte

- uitbreiden woning
- vergroten restaurant 'Shalom'

103B90 Zandvoortselaan 165

071 B91 Tollensstraat 65
046B92 Lorentzstraat

t/o Reinwardtstraat

051B92 Haarlemmerstraat 46
068B92 Kerkstraat 26

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnenop grond van deWetArob binnen dertigdagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

27 augustus 1992

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoorf-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

BETAAtfÜ

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PRODÜÉ

Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ 1 .92

mesel ƒ 1 .06

SERVICESTATIONmg
(bij Palace Hotel)

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

tt*»"^

SCHOENMAKERIJ

J. van Campen & Zn

Corn. Slegersstraat 2
tel. 15449

VOOR ALLE
SCHOEN-
REPARATIES.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Kamers
TE HUUR
Dorpsplein

Tel. 14882
tussen

10.00-17.00 uur

Bedr. ruimte

te huur gevr. ±
50 m2 met elektr.

en gas.

Br. onder nr.

332138 bur. van
dit blad.

AJ>be'a
'«*,

'°°«maaV.*e*'*

**•

Glazenwasserij
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

Gezellig uit voor
ongebonden mensen

Soc. de MANEGE
ZANDVOORT

heeft daarvoor de gelegenheid.

ledere zat.avond een wisselend
programma met live entertainment,
D.J.'s en div. bands tot 3.00 uur

in de nacht.

Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.

Entree f 15,-, koffie en
bittergarnituur inbegrepen.

Info 16023

.•Ja'*

A

Weekaanbieding:

opgemaakte
mandjes

heideplantjes ƒ 12,50

j „erica"
grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301
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Automobilist houdt liever de hand op de knip

Weinig interesse in nachtbewaking
De belangstelling voor het bewaakt parkeren tijdens
de nachtelijke uren, is nog niet erg groot. Dat zegt
pachter Hendriks van het parkeerterrein aan de voet
van de watertoren. Toch is hij er wel voorstander van,
het experiment volgendjaar te herhalen.

door Joan Kurpershoek

ter. „Het geeft meer rust in de omge-
ving. Sinds er hier bewaking is, is er
niets meer gebeurd. Sommigen zet-

ten zelf ook hun auto hier neer." Zij

hebben een soort 'abonnement' met
gereduceerd tarief. Dat geldt ook
voor mensen die in de omgeving
werken. Met name horecapersoneel
(zoals van het casino) dat pas laat

naar huis kan, is erg blij met deze
regeling, zegt Hendriks.

Fietsen
„Ik had eigenlijk verwacht dat er

meer toeristen met motoren, brom-
mers of fietsen gebruik van zouden
maken." Dat hotelhouders hun gas-

ten op het bewaakt parkeren wijzen,
merkt hij nog niet. „Maar ik merk
ook niet alles wat er om me heen
gebeurt." Met name de politie had
erop gehoopt dat meer toeristen hun
auto 's nachts op het terrein zouden
zetten, waardoor de autocriminali-
teit terug gedrongen zou worden.
Dat gebeurt dus nog maar mondjes-
maat. „Maar de mensen die er wel
gebruik van maken, zijn er wel erg
blij mee dat hun auto eindelijk veilig

kan staan."
Een ander doel van het project

komt nog minder uit de verf: parke-
ren van auto's van uitgaand publiek
uit de omgeving van Zandvoort. Met
name degenen die 'een borrel' willen
drinken en ervoor kiezen met de
nachtbus naar huis te gaan. De auto
zouden zij makkelijk kunnen ach-
terlaten, omdat deze toch veilig

staat. Van deze doelgroep maakt bij-

na niemand gebruik van het be-
waakt parkeren. Hendriks staat
daar niet verbaasd van. „Zo zijn wij

„Het viel zeker niet mee," zegt
Hendriks over de eerste maanden
dat het project loopt. Het parkeer-
terrein blijft 's avonds laat, als het
nachttarief in gaat, maar voor een
heel klein deel bezet. „Vorig jaar,

toen het nog niet bewaakt was, ston-

den er 's nachts wel vijftig of zestig
auto's. Nu zijn dat er doordeweeks
maar een stuk of zeven a acht, in het
weekend loopt het op tot maximaal
zo'n vijfentwintig auto's." De nacht-
bewaking is beslist niet kostendek-
kend, aldus Hendriks. „Maar ik ben
een geduldig mens. Misschien dat
het volgend jaar beter gaat. Dat zie je

nu ook met de camperparkeerplaats
op de boulevard, die draait nu ook
beter dan vorig jaar."

Meer bekendheid
Volgens hem moet dit nieuwe fe-

nomeen nog wat meer bekendheid
krijgen. Bovendien moeten mensen
er nog aan wennen om geld uit te

geven om hun auto te laten bewa-
ken. Met name degenen die voor een
zo laag mogelijke prijs in een pen-
sion zitten, vermoedt hij. Een dag
bewaakt parkeren kost zes gulden,
voor een nacht moet tien gulden be-

taald worden. „Ik ken badgasten bij

wie al een aantal jaren achter elkaar
's nachts in de auto wordt ingebro-
ken. En toch zetten ze 'm niet op een
bewaakt terrein." Een vergelijkbare
houding ziet hij ook overdag: „Men-
sen die wel een paar gulden per uur
bij een parkeermeter betalen, maar
geen zes gulden voor een hele dag
bewaakt parkeren willen betalen."
„De mensen uit de buurt zijn er

erg blij mee," zegt de parkeerpach-

• De buurtbewoners zijn weliswaar blij met de parkeervoorziening, maar met toeristen ligt dat anders. Hendriks:
"Ik ken badgasten bij wie elk jaar ingebroken wordt in de auto, maar ze zetten hem toch niet hier neer."

Nederlanders toch? We laten de
auto toch niet staan?" Daarentegen
komt busmaatschappij NZH met
hoge gebruikscijfers van de nacht-
bus. Deze blijkt een groot succes te
zijn, met zo'n 190 passagiers per
weekend tijdens de eerste twee we-
ken, tien meer dan waarop gerekend
was. In het jazzweekend waren het
er 400. Vermoedelijk zijn het men-
sen die al met het openbaar vervoer
naar Zandvoort zijn gekomen.

De NZH gaat nog door tot en met
26 september met de nachtritten op
vrijdag en zaterdag. Hendriks stopt
eind augustus met de nachtbewa-
king. Langer wil hij dit jaar niet
doorgaan, 'want je kunt er toch echt
op gaan toeleggen?' Vanuit finan-
cieel oogpunt heeft hij al eens een
andere regeling geopperd voor het
bewaakt parkeren, 'die voor ver-

schillende partijen voordelig is'.

„Als de pacht zou vervallen, zou ik

Foto Bram Shjnen

twee mensen, die nu bij de gemeente
om een uitkering moeten aanklop-
pen, in vaste dienst kunnen nemen."

Hij had ook graag gezien dat het
foutparkeren in de directe omgeving
vaker wordt opgepakt. „Met name
overdag, op de rustige dagen. Dan
hebben we hier nog zat ruimte, en
dan zie je aan de overkant dat er
allerlei auto's worden foutgepar-
keerd. Dat steekt!"

Heemstede wil regionaal schoolbestuur vormen

Plan overdondert scholen
ZANDVOORT - De twee openbare basisscholen, de Van Heu-

ven Goedhartschool en de Plesmanschool gaan de voor- en
nadelen van een regionaal schoolbestuur op een rijtje zetten.
Het idee om een regionaal bestuur te vormen komt van de
Heemsteedse wethouder van Onderwijs, M. Mous. Binnenkort
praat ze hierover met wethouder Ingwersen, die nu nog niet
benadert is door zijn Heemsteedse collega.

"Het idee van onderwijswethou-
der Mous uit Heemstede, kwam als

een donderslag bij heldere hemel uit

.de lucht vallen," is de reactie van
directeur Gerard van de Laar van de
Van Heuven Goedhartschool. De di-

recteur had nog nooit eerder ge-

hoord van plannen om te komen tot

een regiobestuur voor de basisscho-
len in Bloemendaal, Bennebroek,

B Burgerlijke stand fl

Periode:
18 - 24 augustus 1992

Ondertrouwd:
Göbel, Bertus Benjamin en: Schil-

der, Helena Elisabeth.
Van Harsselaar, Sylvain en: Jansen,
Johanna Maria.
Gehuwd:
Spierieus, Randolph Gonzalo en:

Brugman, Karine Marja.
Visser, Henk Willem Martinus
Christiaan en: Dijkman, Ivonne Ca-
roline.

. .Geboren:
Sita Dukkha, dochter van: De Wilde,
-Erwin Harold en: Van Dodewaar,
.Femmy.

.ijfïuib, zoon van: Van den Nulft, Ger-
• fit en: Wisman, Wilhelmina.
'Laudy Omara, dochter van: ter

" Braak, Hubertus en: Wuck, Diana.
Overleden:
Struivig de Groot, Margrita Hilda,
oud 85 jaar.

Dijkhoffz, Jacoba Jeanette Geertrui-
da, oud 88 jaar.

De Wette, Dirk, oud 71 jaar.

Himmighofen geb. Schönsee, Mar-
garete Anna, oud 66 jaar.

'.Van Petegem, Wilhelmina Prancina,
^;oud 93 jaar.
- ;Voorderhaak, geb. Kassee, Anna An-
.•thonia, oud 69 jaar.
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Nieuwsblad is opgericht in

Zandvoort, Haarlemmermeer en
Heemstede. Momenteel is het ge-

meentebestuur verantwoordelijk
voor het openbaar onderwijs. Het
idee voor een regiobestuur is niet

nieuw, want elders in het land zijn

gemeenten en scholen al bezig een
gewestelijk bestuur te vormen.

Oplossen
In een eerste reactie ziet Van der

Laar zowel voor- als nadelen aan een
regiobestuur. "Soms kunnen gebun-
delde krachten sneller iets oplossen.
Maar aan de andere kant kan zoiets
ook een log lichaam worden." Van
der Laar wil ook weten wat de conse-
quenties van zo'n krachtenbunde-
ling zijn voor de werkgelegenheid.
"Als een school wordt opgeheven,
kan je dan terecht bij een andere
school in de regio en hoe wordt be-
paald wanneer een school moet slui-

ten," zijn enkele vragen die direct in
zijn brein opborrelen.
Directeur Weidema van de Ples-

manschool is eveneens overvallen
door het idee van de Heemsteedse
wethouder, dat Mous kenbaar
maakte via de regionale pers. "Noch
van de wethouder, noch van ambte-
naren, noch van het directeuren-o-
verleg waar ik voorzitter van ben,
heb ik ooit iets gehoord over dat
plan. Ik kan daar dan ook niets over
zeggen."

Wethouder Ingwersen weet uit de
vakliteratuur dat er 'in den lande'
gesproken wordt over de vorming
van een regionaal bestuur, maar
heeft daar nog nooit met collega
Mous over gesproken. "Ik neem dan
ook geen standpunt in."

Gedupeerde pakt
dief snorfiets
ZANDVOORT - Een vijftigjarige

Zandvoorter deed vrijdagmorgen
rond half negen aangifte van diefstal

van zijn snorfiets. Het voertuig was
verwijderd uit zijn bouwkeet. Rond
half elf zag hij tot zijn verbazing in

het centrum van het dorp een jongen
op zijn snorfiets rondrijden.
De Zandvoorter handelde direct:

hij reed hem klem en bracht hem
over naar het politiebureau. De dief

was 22 jaar en had geen vaste woon-
of verblijfplaats. Ook stond er nog
een straf voor hem open. Daarom
zette de politie hem in de cel.

ZANDVOORT - Het echtpaar
Kroese-van der Moolen van de Her-
man Heijersweg uit Zandvoort heeft
gisteren zijn vijftigjarig huwelijks-
feest gevierd.

jg Kerkdiensten JH

Weekend 29/30 aug. 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen, Zendingsbussenzondag
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het
Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Mw. N. van Keu-
len-Schaafsma, Overveen.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor H.J.

| Weekenddiensten ]
Weekend:
29/30 aug. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens

pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, .ƒ2,- voor
een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Scxucel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-

sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreek-
uur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeen-
schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.

023-152152.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, ' vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kaandorp.
Zondag 10.30 uur: pastor H.J. Kaan-
dorp.
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen," L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

Zwemmen leren bij

de reddingsbrigade
ZANDVOORT - De Zandvoortse

Reddingsbrigade start met een cur-
sus 'leren zwemmen voor kinderen
vanaf vier jaar'. De lessen worden
gegeven door gediplomeerde in-

structeurs. De cursus wordt in 28
lessen gegeven in het Gran Dorado
zwembad, waarna het examen diplo-

ma A wordt afgenomen.
De kosten voor de cursus bedra-

gen 150 gulden. Er kunnen maxi-
maal vijftien kinderen aan de cursus
deelnemen, zodat snel opgeven aan-
bevolen wordt. De cursus start op 10
september. Dan start ook de cursus
'reddend zwemmen' en kan er ge-

zwommen worden op de recreanten-
baan. De lestijden zijn van half zeven
tot kwart over zeven het elementair
zwemmen, en het brevetzwemmen
een tot en met vijf. Van kwart over
zeven tot acht uur het brevetzwem-
men zes, binnenwater reddend
zwemmen A en B en vrijzwemmen
voor recreanten. Opgeven kan bij

Ron van Soolingen via 02507-17448
en Peter Koper, 02507-18432.

Klaverjas en bridge
ZANDVOORT - Vanaf afgelopen

maandag is het klaverjassen en brid-
gen in het Gemeenschapshuis weer
begonnen. Informatie hierover ver-

strekt de Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen (ANBO) . P. Bol
is de voorzitter, 17965.

Volksdansen
ZANDVOORT - Het volksdansen

start weer in het Gemeenschapshuis
en wel op 1 september. De lessen
worden door mevrouw Vronik gege-
ven tussen half twee en drie uur. De
kosten zijn vijf gulden per maand.

Man breekt enkel

ZANDVOORT - Een zestienjarige
Overvener brak vorige week zijn en-
kel. Hij fietste in verboden richting
de Haltestraat op. Daar botste hij
tegen een wegrijdende auto.

Illegale Rus steelt
ZANDVOORT - Een 33-jarige in-

woner uit Wit-Rusland werd vorige
week aanhouden omdat hij verdacht
werd van een winkeldiefstal. Hij had
drie tangen weggenomen, met een
waarde van 43 gulden. Namens de
officier van justitie te Haarlem, werd
hem een schikking aangeboden van
150 gulden, die hij betaalde.

' De politie kwam er echter ook ach-

ter dat hij illegaal in Nederland ver-

bleef. Daarom werd hij de dag na de
diefstal direct op het vliegtuig naar
Moskou gezet.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over

gebeurtenissen op het strand, De redactie houdt zich aanbe-

volen voor tips en reacties. Flet telefoonnummer is: 18(i-18.

Kelder beledigt Duitsers
Twee woedende Duitse badgasten,
kwamen naar het Zandvoorts
Nieuwsblad om zich te beklagen
over de onheuse behandeling in een
strandpaviljoen. "Ik had last van
mijn maag en vroeg om een glas war-
me melk. Toen kreeg ik te horen dat
ze alleen chocolademelk hadden.
Maar later zag ik de kelner zelf een
glas melk drinken en attendeerde ik

hem daar op. Ik vroeg of ik toch
geen melk kon krijgen. Ik wilde er

toch voor betalen?" Als antwoord
stak hij zijn vinger omhoog en riep

hij
7Heil Hitler', aldus de huilende

toeriste.

Ze heeft overwogen een klacht in

te dienen bij de politie, rnaar zag
daar van af: "Hij zal toch wel ontken-
nen en dan is het mijn woord tegen
het zijne." Maar een ding weet de

Duitse zeker: "Ik was al 22 jaar vaste
gast bij dat paviljoen. Ik ken de eige-

naar en vind dat een buitengewoon
aardige man en we zijn altijd heel
goed door hem behandeld. Maar
door deze ervaring ben ik zo geshoc-
keerd dat ik er niet meer kom, ook al

was de kelner misschien een tijdelij-

ke medewerker." Volgens de toeris-

te zijn er meer Duitsers afgeblaft

door de bediende.
De Duitse heeft later per telefoon

getracht de eigenaar in te lichten.

"Toen kreeg ik een man aan de tele-

foon die zeer slecht Duits sprak, ge-

mengd met Engels. Hij mompelde
iets van 'sorry hoor'. Ik weet zeker
dat ik de eigenaar met aan de. lijn

had, maar die beruchte kelner, want
de eigenaar spreekt heel goed
Duits."

Utrechtse studenten
ontgroend op strand
Marieke van den Hoeven en Es-

ther Bikker mogen waarschijnlijk
lid worden van studentenvereniging
SSRNU. Marieke is eerstejaars stu-

dente rechten aan de Universiteit

van Utrecht en Esther is tweede-
jaars studente sociale wetenschap-
pen. Om toe te mogen treden tot de
vereniging, moeten zij als ontgroe-
ning een hoop opdrachten vervul-

len. Marieke vertelt: "We moesten
onder andere drie dagen bollen in-

pakken in Lisse, waar we ons kamp
hebben opgeslagen en eten zonder
handen."
De slotopdracht van het duo was

een zandkasteel in Zandvoort bou-
wen, op het strand ter hoogte van
het station. Het kasteel moest een
oppervlakte van vijf bij vijf meter
bestrijken en veertien torens heb-
ben van minstens 75 centimeter
hoog. Daarnaast moesten een hoog-
waardigheidsbekleder, de pers, de
Tunimaagd' en veel publiek het re-

sultaat bewonderen. Voor de gasten
moesten ruim voldoende consump-

ties aanwezig zijn, waar zij echter
geen cent voor neer mochten tellen.

De studenten kregen slechts ander-
half uur de tijd om de opdracht uit te

voeren.
"Alles liep eigenlijk op rolletjes,"

vertelt een trotse Marieke op het
strand, naast het kasteel. "Loco-bur-
gemeester Van Caspel, het Zand-
voorts Nieuwsblad en fotograaf wa-
ren snel te vinden. Als 'unimaagd'
hebben we een beertje genomen,
want dat is toch een vaag begrip.

Van de strandpachters kregen^ we
scheppen (na het inleveren van de
OV-jaarkaarten als borg) en we-kre-
gen ook consumpties van de pach-
ters en winkeliers. Heel variërend,

van ijsjes tot aan halve brodenr!'

Na de slotopdracht moet het twee-
tal nog gedurende een week 'ver-

plicht de sociëteitsavonden bezoe-
ken, maar dat zal weinig problemen
opleveren. En daarna duiken de stu-

dentes voor lange tijd het bed in,

want: "Ik ben dood- en doodmoe,"
aldus Esther.

• De Utrechtse studenten zijn trots op het resultaat. Waarschijnlijk mogen ze lid worden van de vereniging.

Foto Bram Slipen

Apotheker moet van inspectie

zaak aanpassen aan
ZANDVOORT - De Zand-

voortse Apotheek wordt met
ingang van 31 augustus ver-
bouwd. Gedurende de verbou-
wing 'opereert' de apotheek
vanuit een noodgebouw op het
Raadhuisplein. De apotheek
moet van de inspectie verbou-
wen, omdat hij niet meer vol-

doet aan de moderne eisen.

Toen apotheker Mulder anderhalf
jaar geleden de zaak van zijn vader
overnam, kwam de inspectie de zaak
keuren, zoals altijd gebeurt bij over-

name. De inspectie constateerde dat
de bewaarplaats voor de medicijnen
niet veilig was, het ontbrak aan een
steriele ruimte, er waren trekladen
in plaats van gelagerde laden en de
apotheek heeft geen computers.
Kortom, de Zandvoortse apotheek
voldeed niet aan de moderne eisen.

Hoewel Mulder de inspectie liet

weten ook die mening toegedaan te

zijn en al verbouwplannen te heb-
ben, legde de inspectie hem een
plicht tot verbouwen op. "Anders
wilde zij mij niet inschrijven in het
register." Vandaar dat de apotheker
nu zijn zaak verbouwd, ook al heeft

hij nog geen vergunning van de ge-

meente. "Maar de gemeente heeft

mij laten weten de verbouwing te

gedogen."
Volgens gemeentevoorlichter

Egon Snelders, zit de zaak anders in

elkaar. "Voor het inwendig moderni-
seren van het pand heeft de heer
Mulder geen vergunning nodig, voor
het aanpassen van de gevel, wat hij

Sportmassage
ZANDVOORT - Bij Kollaart Oplei-

dingen kan een cursus tot sportmas-
seur worden gevolgd. De cursus kost
vijftienhonderd gulden en duurt ne-

gen maanden. Na een goede afron-
ding van de opleiding volgt het er-

kende diploma van het Nederlands
Genootschap voor Sportmassage.

Volgens de organisatie voorkomt
sportmassage blessures, herstelt

een blessure zich eerder na de mas-
sage en leidt het tot een betere pres-

tatie. Daarnaast worden ook klassie-

ke massagehandgrepen geleerd, die

als basis gebruikt kunnen worden
voor andere massagevormen. Meer
informatie geeft het Haarlemse in-

stituut via 023-323518.

aanvankelijk van plan was, wel."

Gedurende de verbouwing, die

start op 31 augustus en ongeveer
twee maanden in beslag zal nemen,
helpt Mulder de klanten vanuit een
noodgebouw. "Dat is een kant-en-
-klare mobiele apotheek. Het is

klein, maar uitgerust met alle voor-
zieningen. Hot enige nadeel is dat we
er maar met twee mensen in kunnen
staan. En we moeten werken met
een kleine voorraad medicijnen.

Maar drie keer per dag worden er
nieuwe medicijnen geleverd en
wordt de voorraad aangevuld."

De apotheek blijft gewoon ge-
opend buiten de normale openings-
tijden, voor noodgevallen.

Motorfietsen weg
ZANDVOORT - Tijdens de All

American Day op 22 augustus, op het
circuit van Zandvoort, zagen dieven
kans om in totaal zes motorfietsen te

stelen. De voertuigen stonden nabij
de hoofdingang en m de omgeving
van het circuit.
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AmstelhoekerJohn Williams maakt tocht in rolstoel door Brits gebergte:

6

Je kunt alles doen in een rolstoel'

AMSTELHOEK - De in Am-
stelhoek wonende Brit John
Williams gaat in het weekend
van 5 en 6 september de berg
Skiddaw in het noorden van
Groot-Brittannië beklimmen.
Het weekend er na legt hij een
afstand van 65 kilometer af
over een wandelpad. Op zich
niets bijzonders, is het niet dat
John het met zijn rolstoel doet.
Met zijn activiteiten probeert
hij geld op te halen voor de
stichting 'Back-up', die buiten-
sport-activiteiten voor mensen
met een dwarslaesie organi-
seert.

door Ivar Dobber

John Williams kwam in 1974 naar
Nederland als monteur van de race-
teams van Yamaha. Later werd hij

instructeur van de Nederlandse
Bergsportvereniging. Dat was er de
oorzaak van dat hij nu in een rol-

stoel zit. Zelf noemt hij het een be-
drijfsongeval. „Ik ben in de Belgi-
sche Ardennen van een hoogte van
zestien meter naar beneden geval-
len. Ik kwam op een boomwortel
terecht, waardoor ik een beschadi-
ging aan mijn ruggewervel opliep.
Een gevolg van het bedrijfsrisico. Je
weet dat het kan gebeuren, je hoopt
alleen dat het jou nooit overkomt."

Cynisch
John heeft zich niet bij zijn lot

neergelegd. Integendeel. Hij is ervan
overtuigd dat hij dezelfde dingen
kan doen, als toen beide benen nog
voor honderd procent functioneer-
den. „Er is weinig veranderd. Vroe-
ger liep ik op twee benen, nu zijn ze
vervangen door twee wieltjes," zegt
hij cynisch.

„Het feit dat je in een rolstoel zit,

• John Williams

wil niet zeggen datje niet alles meer
kunt doen. De mensen in de witte
jassen laten je dat wel geloven. Ze
leren gehandicapten niet zelfstandig
te worden. Altijd voegen ze het zin-

netje 'met de beperkingen die je
hebt' toe. Zij vertellen je hoe je het
moet doen. Maar zo is het natuurlijk
niet. Het zijn de mensen die in de
rolstoel zitten, die weten wat wel en
niet kan. En ik weet dat heel veel
dingen kunnen, als je in een rolstoel
zit. Zonder beperkingen."

Uitdaging
Mede om dat te bewijzen gaat

John de uitdaging in het Noordbrit-
se gebergte aan. „Ik wil in het eerste
weekend de berg Skiddaw beklim-
men. De weg naar de duizend meter

hoge top is ongeveer zes kilometer
lang vanaf honderd meter hoogte. Ik
wil dat alleen doen. Ik kan natuur-
lijk een begeleider nemen, die mij op
moeilijke stukken naar boven duwt,
maar de uitdaging voor mij is juist

om het alleen te doen. In het tweede
weekend, 12 en 13 september, leg ik

een afstand van 65 kilometer af over
een onverhard wandelpad."

In de tussenliggende week gaat hij

naar Schotland om de mogelijkhe-
den te bekijken van een kanotocht
door het land van de doedelzak.
John wil met zijn acties geld inza-

melen voor de stichting Back-Up,
een organisatie die zich bezig houdt
met uitdagende activiteiten voor
mensen met een dwarslaesie, zoals
skiën, abseilen, pony-trekking, wa-

terskiën, kanoën en zeilen. „Sport is

een goed middel om mensen te leren
wat ze kunnen. Dat geldt zowel voor
gehandicapte, als voor valide men-
sen. Het kan gebruikt wor den om
mensen hun motivatie, inspiratie en
onafhankelijkheid terug te vinden.
In Gr.oot-Brittannië wordt al jaren
aan buitensport gedaan, maar het is

in Nederland nog niet aangeslagen.

Regeltjes
Gehandicapten, die aan buiten-

sport doen, laten mensen, die op la-

tere leeftijd gehandicapt raken, zien
dat ze nog heel veel kunnen. Ze zijn

niet alleen een voorbeeld voor ge-

handicapten, maar ook voor valide
mensen. Dergelijke activiteiten vin-

den tegenwoordig ook vaak plaats

bij managementstrainingen en in so-

ciaal-pedagogisch werk," aldus
John.
Hoewel Nederland veel voorzie-

ningen heeft voor gehandicapten,
vindt John het een 'slecht land voor
gehandicapten'. „Nederland heeft
een goede naam wat de opvang van
gehandicapten betreft. Maar in feite

is er alleen veel mogelijk als je zelf

de weg weet, als je zelf op de hoogte
bent van alle regeltjes."

John hekelt ook het bestaan van
speciale verenigingen voor gehandi-
capten. „Ik vind dat je als gehandi-
capte eerst terecht moet kunnen bij

gewone verenigingen en in het uiter-

ste geval pas bij verenigingen spe-

ciaal voor gehandicapten. Anders
kan er van integratie nooit sprake
zijn."

Jacht op vandalen levert

garagehouder niets op
ZANDVOORT - Garagehou-
der J. Barends, is nog steeds
in bezit van duizend gulden.
Dit bedrag krijgt degene die
hem aan de namen van ver-
nielers aan zijn auto's helpt.
Zijn oproep heeft echter wel
geresulteerd in een afname
van de vernielingen.
Garagehouder Barends uit de
Max Planckstraat heeft de daders
van vernielingen aan zijn wagens
nog niet kunnen overdragen aan
de politie, maar is wel tevreden.
Zijn auto's, blijven tegenwoordig
verschoond van beschadigingen.
Echter als hij de vandalen te pak-
ken heeft, kan hij de schade op ze
verhalen.

"Iedereen in het dorp heeft het
erover. Ze maken grappen dat ze
een nachtje in een van de auto's bij

mij voor de deur gaan slapen, om
zo de vernielzuchtige jongeren op
te pakken en duizend gulden te

incasseren," vertelt Barends. De
garagehouder loofde twee weken
geleden een bedrag van duizend
gulden uit, voor degene die aangif-

te van de vernielers kon bewerk-
stelligen.

Al een half jaar lang worden er
bij auto's die bij hem voor de deur
staan beschadigd. Antennes wor-
den afgebroken, ruiten ingegooid
en emblemen verwijderd. Ba-
rends heeft echter van garagebe-
drijf Van Lent, dat bij hem aan de
overkant gevestigd is, vernomen
dat dit bedrijf nu de dupe is van
het vandalisme. Blijkbaar mijden
de jongeren het bedrijf van Ba-
rends, omdat er nu 'een prijs op
hen hoofd staat'.

'

De garagehouder concludeert
ook dat de politie zich vaker laat

zien. "Overdag rijden ze nu regel-

matig door de straat. Ik hoop dat
ze dat 's nachts ook doen," aldus
de toch wel tevreden Barends.

Discussie over recht van uitzicht
ZANDVOORT - De discussie

over het handhaven van het
Recht van Uitzicht of dit ver-
vangen door een huurovereen-
komst is weer heel even opge-
laaid in de commissie voor
Ruimtelijke Ordening. Het on-
derwerp zal opnieuw ter spra-
ke komen in het college van
burgemeester en wethouders.

Dat beloofde wethouder Van Cas-
pel, op aandringen van D66-fractie-

voorzitter Klaas Annema. Volgens
Annema is er verwarring ontstaan
bij de betrokken bewoners. In de
tarief waarin het college de voortui-
nen te koop aanbiedt, wordt als al-

ternatiefvoor de aankoop een 'huur-
overeenkomst' genoemd. Het tarief

daarvan zou hoger zijn dan dat bij

Recht van Uitzicht. Volgens diverse
partijen kan dit 'recht' echter niet
vervangen worden door een huuro-
vereenkomst.
De voorzitter van de gemeente-

raad, burgemeester Van der Heij-

den, beloofde in de raadsvergade-
ring van juni de kwestie opnieuw uit

te zoeken. Als de brief onjuist was
opgesteld, zou hij de huizenbezitters
daarvan op korte termijn op de
hoogte brengen. Eventueel zou de
termijn, waarbinnen de betrokke-
nen moesten beslissen over wel of

niet aankopen van de voortuin, wor-
den verlengd. De betrokkenen heb-
ben daarover echter nog geen be-
richt gekregen. De genoemde ter-

mijn is enkele weken geleden verlo-

pen.

(ADVERTENTIE)

SGA HEEFTWERK BIJ JOU IN DE BUURT
SGA is het zelfstandige schoonmaakbedrijf van de Gemeente Amster-

dam en heeft een goed sociaal beleid. Zoek je een vaste part-time

baan in de schoonmaak, kom dan bij ons werken. We hebben werk in

heel Amsterdam. Dus ook bij jou in de buurt. Het salaris is volgens

CAO. Je werkt met goed materiaal en met £
leuke collega's natuurlijk! Bel voor Crt-|£nv schoonmaakbedrijf

9KQ gemeente amsterrJammeer informatie 020 - 6139221

SGA HEER OOK VAST WERK VOOR JOU

Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: 1 14.836 winnaars J

De augustustrekking van de Postcode
Loterij leverde meer dan 110.000 prijs-

winnaars op. De ton viel op 5142 VE 13 in

Waalwijk, en de PostcodeStraatprijs van
3.000 gulden viel 30 keer op postcode
1784 BV in Den Helder. Dit was de laatste

Zomerton, want bij de trekking in

september gaat het Herfst Miljoen eruit!

Opnamen
Hitbingo

Bent u deelnemer van de Postcode
Loterij en heeft u de postcodecijfers

1432 (Aalsmeer), 2394 (Hazers-
woude), 3417 (Montfoort), 4849
(Dorst) of 8423 (Makkum)? Dan
bent u van harte welkom voor de
volgende opnamen van Hitbingo.

Bel op weekdagen tijdens kantoor-

uren 02977-47006 en ga een
gezellig dagje uit!

UITSLAG TREKKING AUGUSTUS: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Op 20 augustus 1 992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van augustus verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in

dezelfde postcode als de winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.

1013 NZ
1013 TM
1015 DA
1016 LV
1017
1021
1022 BH
1023 PA
1025 TT
1056 EH
1057 ZX
1061 BZ
1062 BD
1062 EX
1064 ST
1069 AB
1069 DX
1069 XB
1073 TX
1075 VE
1079
1079
1094
1097 CX
1107 DL
1107 DM
1141

1181 JD
1185 GC
1213 TN
1221 JV
1251

1272 BE
1273 XK
1274 ET
1312 NX
1315
1333 AX
1338 RE
1354 CX
1355 HT
1402 HC
1423 DJ
1427 BA
1447
1504 CM
1505
1541 SG
1611
1614 LR
1616
1619
1623
1623 RB
1625 ND
1703 TZ
1711
1724 SB
1741 CH
1784 MJ
1786 PS
17B8
1827 GP
1827 GS
1901 HJ
1901 XA
1941 BT
1943 JX
1947 ZB

500,-
25,-

25,-

25,-

10,-

10,-

50,-

50,-

100,-

50,-

500,-
100,-

25,-

25,-

25,-

100,-

100,-

50,-

50,-

100,-

10,-

10,-

10,-

25,-

500,-

50,-

10,-

50,-

25,-

50,-

50,-

10,-

100,-

50,-

25,-

25,-

10,-

50,-

50,-

50,-

25,-

500,-

50,-

50,-

10,-

1000,-

10,-

25,-

10,-

25,-

10,-

10,-

10,-

100,-

50,-

50,-

10,-

100,-

25,
50,-

100,-

10,-

100,-

25,-

1000,.

50,.

50,.

100,.

1000,-

GJ
1951
1951
1962 VC
1981 AE
1991 JE
201

1

BV
2012 RM

10,-

25,-

25,-

25,-

50,-

50,-

50,-

2726 KK
2731 HE
2741 EH
2803
2851 BD
2861 TJ
2871

50,-

50,-

1000,-

10,-

1000,-

25,-

10,-

1784 BV
POSTCODESTRAATPRIJS

ƒ 3.000,-

2013 PC
2034 LX
2037
2042 BJ
2114
2131
2181

RT
KJ

2181 VC
2201 GA
2201 GC
2211 TV
2215
2223 XM
2241 CK
2245 W
2262
2262 BC
2313 KV
2315 VR
2343 AC
2371 VA
2402 EH
2402 KK
2402 ML
2402 TA
2402 XD
2513 RV
2517 RV
2531 VS
2532 RC
2533
2541 TK
2542 CD
2542 LV
2542 LW
2552 DK
2552 LC
2571 HB
2571 RJ
2571 VX
2583
2584 RC
2585 JX
2595 RG
2597 BA
2627 AK
2628 HC
2651
2665
2672 DP
2711 GR
2712 VC
2715
2717 AG
2725 EZ

25,-

50,

10,

500,-

10,

500,
100,

SO,

25,

50,
50,

10,

50,

100,

25,

10,

50,

100,

25,
10OO,

50,.

25,-

25,

100,

25,

25,

25,

25,

25,

25,
10,-

SO,-

50,

50,

25,

SO,

SO,

100,

50,
SO,

10,

50,

25,

25,

100,

50,

25,

10,

10,

50,

1000,

25,

10,

50,

100,

XX
HB

CB

2871 XA
2925 CV
2941
2951
2953 EX
2964
2981
2982 NC
2987 XB
2991
2991
2991
3011
3021
3021

CM
RB
MZ
PE
ZR

3042 EM
3043 PL
3053 DH
3053 VH
3054 NG
3054 TV
3061
3067 PG
3067 VB
3068 EX
3068 LK
3068 SG
3069 HC
3071
3074 LA
3075 CH
3076 CA
3076 CK
3077 RH
3078 ZC
3079 SK
3082
3082
3083 BW
3083 CR
3083 EA
3083 NA
3083 RP
3085 JR
3089 PD
3122
3122 BD
3123 AH
3133 BB
3134 BX
3135 CW
3137 GE
3181 ER
3191 GE
3191 VT

500,

25,

50,

25,

50,

10,

50,

50,

25,

10,

25,

50,

25,

25,
25,

100,

25,
25,-

50,

25,

25,

10,

25,

25,-

25,-

25,

25,

25,

10,-

100,.

25,

25,
50,.

500,.

1000,

25,

10,

10,

100,

50,

50,

50,

25,

25,
25,-

10,.

100,.

25,
100,

500,-

25,

100,

25,-

50,

50,

3192
3192 HJ
3195 BD
3201 TD
3205 TD
3206
3207 PA
3231
3233
3235
3251
3281
3317
3328
3331 KC
3333
3343 BR
3343 DB
3351 RG
3371
3402
3402 BP
3402 EV
3437 AH
3437 SR
3438 AV
3445 VA
3451 CM
3454 AA
3454 DS
3511 RB

AZ

BV

10,-

50,-

50,-

100,-

100,-

10,-

25,-

50,-

10,-

10,-

10,-

25,-

10,-

10,-

50,-

10,-

50,-

50,-

50,-

10,-

10,-

25,-

50,-

100,-

100,-

25,-

25,-

50,-

25,-

50,-

100,-

3905 XC
3911 ZW
3927 CM
3992
4001 SN
4021 VJ
4101 EP
4124 BA
4132 EG
4133
4142
4175 CV
4331 CW
4333 KX
438S BW
4385 BX
4401
4421
4461 VD
4537 RN
4611 CG
4645 GJ
4651
4661 GR
4671 RZ
4696 RL
4703 KX
4708 DB
4715 AC
4811
4812

HH

100,-

50,-

1000,-

10,-

50,-

100,-

25,-

25,-

50,-

10,-

10,-

100,-

50,-

25,-

25,-

1000,-

10,-

10,-

50,-

50,-

500,-

50,-

10,-

50,-

25,-

100,-

25,-

50,-

25,-

100,-

10,-

Gran Dorado Prijzen
3137
3192
3555

CH 14
CD 01
TB 19

5091 BC 15
5581 AL 04

3525
3531
3531
3555
3562
3564
3571
3572
3572
3582
3582
3601
3703
3704
3731
3761
3769
3772
3780
3791
3817
3817
3822
3828
3833
3834
3861
3881
3891

"GT
BS
PB
VB
HH
XP
LN

LH

TX

EE
CP
CT
EH
KC
BE

BN
SM
DJ
HZ
HV
AK
DA

BE

I 19 /^/- v ,

~/ 50,- I 4812 GP 507
25,-

25,-

100,-

500,-
500,-

25,-

10,-

25,-

10,-

25,-

10,-

10,-

25,-

500,-

50,-

50,-

25,-

25,-

10,-

500,-

50,-

25,-

50,-

50,-

50,-

25,-

10,-

50,-

4812 TE
4814 BL
4814 KG
4816
4818 HE
4819 EK
4841 LC
4871 SE
4876 CP
4901
4904 HE
4907
4927
4931 VD
5025 HK
5025 PL
5037 MB
5042 PX
5046 KE
5076 AM
5142 PH
5143 HD
5144 WP
5154 EE
5223 HP
5233 HK
5246 CT
5252 CV

500,-

25,-

25,-

10,-

25,-

25,-

100,-

25,-

25,-

10,-

500,-

10,-

10,-

25,-

25,-

100,-

50,-

500,-

25,-

100,-

25,-

SO,-

25,-

50,-

500,-

SO,-

50,-

50,-

5261 AJ
5261 SH
5262 JK
5271 XS
5344
5344 CM
5344 VB
5391 AD
5403 BJ
5403 KX
5427 CZ
5431
5476
5482 GN
5491
5501
5502
5503
5504 HJ
5551 CV
5551 XC
5553 EJ
5571 GV
5623 BL
5625 EW
5627 PL
5628 CG
5628 KS
5628 TN
5631 JH
5653 MH
5655 HS
5672 PD
5688 MK
5691 ND
5701 BL
5703 EG
5704 CM
5707 AE
5707 AH
5707 XN
5709 LB
5721
5721 HC
5801 TP

25,-

25,-

100,-

100,-

10,-

50,-

50,-

50,-

50,-
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Chess Society boekt flinke

ledenwinst bij seizoenstart
ZANDVOORT - De promo-

tie naar de tweede klasse, ge-

combineerd met het aktief
naar buiten treden van diver-
se leden heeft de schaakvere-
niging Chess Society Zand-
voort zeker geen windeieren
gelegd. Kwam de vereniging
vorig jaar nog op de lijst van
de "kleinste clubs" van Ne-
derland voor, Chess behoort
nu, dankzij een verdubbeling
van het aantal leden, ineens
tot een van de snelst groeien-
de verenigingen.

"Wat er deze zomer gebeurd is,

is werkelijk onvoorstelbaar", start

een zichtbaar gelukkige Hans
Drost zijn betoog. Maar liefst zes
nieuwe leden meldden zich deze
zomer aan hij de jonge vereniging.

"En dat is nog lang niet alles,"

meldt Drost. Want behalve dat Ja-

cob de Boer toegezegd heeft vol-

gend jaar alle wedstrijden voor
Chess uit te zullen komen, komen
er vermoedelijk ook nog eens zo'n
zes mensen bij op de ledenverga-
dering.
Het gezicht van de vereniging

zal hierdoor komend seizoen vol-

ledig veranderen. Want behalve
met een zeer sterk eerste zal

Chess ook een tweede achttal in

gaan schrijven voor de vierde klas-

se van de Noord-Hollandse
Schaakbond. Teamleider Olaf Cli-

teur legt dan ook duidelijk de na-

druk op het feit dat Chess Society
nu echt toegankelijk is voor alle

speelniveaus. Ditjaar gaat de vere-
niging tijd vrijmaken voor begin-

nende schakers. Deze beginners
worden begeleid door spelers uit de
top van de vereniging.
Het naar de tweede klasse gepro-

moveerde eerste team van Chess zal

ook dit jaar niet gaan spelen op
handhaving in deze klasse, maar alle

remmen losgooien om zich in de
kopgroep te vestigen. "Gezien de
toeloop op de vereniging moet dit

ons zeker gaan lukken," zegt Olaf
Cliteur.

Sensationeel
De meest sensationele aanmel-

ding is die van Fred van de Klas-
horst. De Haarlemmer, die tot dit

seizoen uitkwam voor de reserves
van het Amstelveense TAL behoort
tot de sterkste 350 schakers van Ne-
derland en zal ongetwijfeld tot een
zeer goede score komen op het eer-

ste bord. Verder zegde een oude be-
kende van de vereniging, Walter
Gerhards, toe de thuiswedstrijden
voor de Zandvoorters uit te zullen
komen. De uit Duitsland afkomstige
Gerhards zal de wedstrijden combi-
neren met een weekend bezoek aan
Zandvoort.

Verder meldden zich bij de Chess
Society aan: Nico Handgraaf, Ton
Marquenie, oud-Noordhollands
jeugdkampioen tot 16 jaar Dennis
van der Meijden en Mark Kok.
Laatsgenoemde zal alleen externe
competitiewedstrijden spelen voor
het tweede team. De top-borden van
het eerste team zullen behalve door
Fred van de Klashorst uiteraard be-

zet gaan worden door Olaf Cliteur,

Ben de Vries, Jacob de Boer en na-

tuurlijk de zeer geroutineerde
Ton van Kempen.

Luxeprobleem
De bezetting van de onderste

borden zal de vereniging een luxe-

probleem bezorgen waarover op
dit moment nog druk wordt nage-
dacht. Het eerste team dat inge-

deeld is bij Hoofddorp 1, Aalsmeer
1, Bloemendaal 3, VHS 3, HWP 3,

Pat Mat 2 en De Uil 3 is zeker niet

kansloos voor een goede eindklas-
sering. De grootste concurrentie
valt te verwachten van Bloemen-
daal, dat vorig jaar uit de eerste
klasse degradeerde en van Pat
Mat en VHS, die beiden vorig jaar
net naast de titel grepen.
De Zandvoorters kunnen in de

eerste ronde gelijk aan de bak als

op vrijdag 2 oktober VHS 3 op
bezoek komt. Het programma van
het tweede team is nog niet be-
kend. Dit team zal starten in de
vierde klasse en moet daarin vol-

gens teamleider Cliteur leuk mee
kunnen draaien, te meer daar er
aan de hogere borden spelers uit

het voormalige eerste team zullen
plaatsnemen. "De nadruk blijft

echter liggen op plezier in het spel
en gezelligheid," voegt mede-be-
stuurslid Hans van Brakel hier
aan toe. Dat plezier zal ook terug
te vinden zijn in de dit jaar te star-

ten interne competitie.
Het seizoen begint voor Chess

Society op vrijdagavond 4 septem-
ber met de jaarlijkse ledenverga-
dering. Op 11 september volgt de
eerste ronde van de interne com-
petitie.

Groot handbaltoernooi bij

Casino-Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Op zondag 30
augustus wordt het jaarlijkse
veldhandbaltoernooi gehou-
den van Casino/ZVM op de ver-
harde velden in het voormalige
circuitterrein.

Begin dit jaar overleed het erelid

van deze vereniging, de heer Jan van
Koningsbruggen, en als eerbetoon
voor het vele werk, dat hij voor Casi-

no/ZVM heeft gedaan heet dit toer-

nooi voortaan het "Jan van Konings-
bruggentoernooi". Van Konings-
bruggen was onder andere elftal-

commissielid, coach en altijd aan-
wezig als er voor de
handbalvereniging iets geschilderd
moest worden.

Wat het toernooi betreft, de deel-

nemers komen her en der vandaan
eri zelfs uit Duitsland. Tus Mssen
Billinghausen uit Duitsland komt
met vijf teams naar Zandvoort. HEC
uit Den Haag, Swift uit Helmond,
DSO uit Zoetermeer, Rijnstreek uit

Alphen aan de Rijn, Volendam, Ha-
vas uit Almere, OSC uit Amsterdam
en Aalsmeer doen met meerdere
teams mee. De organiserende vere-

niging Casino/ZVM komt zelfs met
zeven teams aan de start.

Concurrentie
Ondanks de concurrentie van di-

verse toernooien in de omgeving
slaagde Casino/ZVM erin zo'n dertig

teams bijeen te brengen voor dit

toernooi. De meeste teams arriveren
op zaterdag. Die teams worden ont-

vangen met een barbeque en een dis-

. có-avond. Het zal echter niet zo laat
:Wprden want op zondagmorgen be-

gint het toernooi om tien uur.
Spannende wedstrijden zullen er

zeker te zien zijn omdat de meeste
teams op volle sterkte komen. Dit
toernooi is dan ook de laatste voor-
bereiding voor de competitie, die

een week later van start gaat. Ook
dit jaar zal het toernooi onder lei-

ding staan van een goed scheids-
rechters-korps. De gehele zondag
dus handbal bij Casino/ZVM waar
de toegang gratis is.

o Edwin Miezenbeek van TZB op weg naar de gelijkmaker in het duel tegen Onze Gezellen. De Haarlemmers wonnen de wedstrijd met 2-1 en uiteindelijk

het toernooi. Foto Bram Stijner,

Onze Gezellen wint toernooi TZ
ZANDVOORT - Het door TZB voor de elfde keer georganiseer-

de Dr.Robberstoernooi is in alle opzichten een geslaagd voetbal-
evenement geworden. De vijf teams streden onder ideale weers-
omstandigheden voor de fraaie beker, die uiteindelijk in de
prijzenkast verdwijnt van Onze Gezellen uit Haarlem.

Voor de ontvangende vereniging TZB was dit toernooi een uitstekende
gelegenheid te bekijken hoe het met de vorm is. Gezien het vertoonde
voetbal, dat zeer aanvaardbaar was in dit toernooi, zijn de mannen van
trainer Willem Koning aardig op conditie. De laatste twee weken wordt er

nog stevig aan getrokken om in de eerste competitiewedstrijden tegen de
reserves van Concordia optimaal te kunnen presteren.
In de eerste wedstrijd van het Dr.Robberstoernooi bood TZB de uiteinde-

lijke winnaar Onze Gezellen knap tegenspel. De Haarlemmers wonnen nipt

met 2-1. Vervolgens boekte TZB een fraaie 2-0 zege op het Amsterdamse

Middenmeer. Om nog kans te houden op een toernooiwinst moest gewon-
nen worden van NIJVV. NIJVV wilde echter van geen wijken weten en hield
de zaak achterin goed dicht. Daardoor eindigde de wedstrijd in een 0-0. In de
laatste wedstrijd ontmoette TZB het tweede team van Zandvoortmeeuwen.
In een sportieve en leuke partij voetbal bleven de Meeuwen met 1-0 aan de
goede kant van de score.

Moeizaam
"Vooral in de eerste twee wedstrijden ging het goed", stelde trainer

Willem Koning. "De laatste wedstrijden gingen wat moeizamer, maar zo'n
toernooi is een goede voorbereiding op de competitie".
Onze Gezellen werd tenslotte winnaar van dit toernooi, gevolgd door

Zandvoortmeeuwen, NIJVV, TZB en Middenmeer. Ook de Fair Play beker
werd gewonnen door Onze Gezellen.

Badmintonseizoen
van start bij

Sporting Club
ZANDVOORT - Het badmin-

tonseizoen van Sporting Club
Zandvoort gaat volgende week
donderdagavond van start. Na
het grandioze zilveren jubileum
heeft voorzitter Dirk van der
Nulft het programma voor het
zesentwintigste seizoen in el-

kaar gezet.

Dat betekent dat ruim zestig
badmintonliefhebbers/sters de
shuttle gaan bespelen in de cate-

gorien damesdubbel, herendub-
bel en gemengddubbel. On-
danks dat de gezelligheid en het
recreatieve badminton hoog in

het vaandel staan bij de Spor-
ting Club zal er ook dit jaar felle

strijd te zien zijn in de onderlin-
ge competities.

De eerste wedstrijden begin-
nen dus volgende week donder-
dagavond en wel om half negen.
Plaats van handeling is de Pelli-

kaansporthal aan de A.J. van
der Moolenstraat. Inlichtingen
over de Sporting Club Zand-
voort zijn te verkrijgen bij Dirk
van den Nulft, telefoon 13344.

Strandpachterstoernooi

beleeft morgen de finale

(ADVERTENTIE)

• In het zaalvoetbaltoernooi van de strandpachters vinden Vrijdag de
finale-wedstrijden plaats. Foto Bram Stijnen

. ZANDVOORT - Het tiende Zand-
voortse strandpachters zaalvoetbal-
toernooi is maandagavond van start

gegaan met de strijd in de diverse
poules. De eerste avond kenmerkte
zich door goed zaalvoetbal. Boven-
dien bezocht een behoorlijk aantal
toeschouwers de Pellikaanhal.

Maandag wisten Skyline en Club
Maritime zich te plaatsen voor de
finale. Dinsdag waren het De Wurf
en De Zomer uit Bloemendaal die

zich van een finaleplaats verzeker-
den. Om de laatste twee finaleplaat-

sen strijden vanavond Club Nauti-

que, de strandpolitie, Trefpunt, De
Wurf 2 en Bad Zuid.

Dat belooft wat voor de finale

avond, die op vrijdag gepland staat.

In de finale ronde zullen zes teams
een halve competitie spelen om uit

te maken wie de beker voor een jaar
in de prijzenkast mag plaatsen. Ko-
mende vrijdagavond begint de eer-

ste wedstrijd van de finale ronde om
acht uur. De Pellikaanhal is gratis

voor dit evenement toegankelijk.

Ook dit keer is de kundige organisa-

tie in handen van de Strandpach-
tersvereniging Zandvoort.

CINEMA CIRCUS
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EEN FILM VAN
PAUL VERHOEVEN
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LEILANI SARELLE
fotografie JAN DE BONT
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Boekuitgave

A.W. Bruna
Uilgevers b.v.

Soundtrack INDISC

CONCORDE FILMCF

DAGELIJKS
OM 18.45 en 21.30

BASIC INSTINCT
KAARTEN: ƒ12,50

65+: ƒ 9,00
Vanaf 16 jaar

NEDERLANDS
GESPROKEN

•

EN GEZONGEN!

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ9,-

volwassenen ƒ12,50
65+ ƒ9,00

ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,

voor maar ƒ 12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

Historische bolides in Zandvoor
ZANDVOORT - Het Circuit

Park Zandvoort staat volgende
week in het teken van histori-

sche bolides. Ferrari's Lotus-
sen en andere Formule 1 wa-
gens uit de jaren zeventig en
tachtig keren terug naar het
Zandvoortse circuit.

Liefhebbers van snelle auto's ko-
men in het weekend aan hun trek-

ken op het circuit. De originele For-
mule 1 auto's, waarin Niki Lauda,
James Hunt, Jacky Stewart en Clay
Reggazoni hun grote triomfen vier-

den, verschijnen in Zandvoort aan
i de start. Liefhebbers van oudere his-

torische Grand Prix auto's, Super-
sports, Monoposto's, toerwagens en
GT's, kunnen ook genieten.

'Historisch' wil zeggen dat de au-

to's voor eind 1965 geproduceerd

zijn. Ze moeten ook geprepareerd
zijn zoals destijds door de interna-
tionale reglementen van de FIA
werd voorgeschreven. Verschillende
categorieën verschijnen aan de
start: Grand Prix (Formule 1 en 2)

van 1930 tot en met 1960. Beroemde
merken zijn Bugatti, Riley, ERA,
Maserati, Cooper en Lotus; Sport-
cars (1941-1960) met Jaguar, Ferrari,
Lister en Maserati; Supersports
(1966-1971) met Lola, McLaren, Che-
vron, Porsche en mogelijk Sauber.
Andere klassen zijn Lotus Seven,
MG, GT, GTS, Toerwagens en Squa-
dra Bianca (Alfa Romeo en Giulia
Super)

.

Voor het circuit Park Zandvoort
betekent deze Historische Grand
Prix niet alleen een terugblik op de
dagen dat er Formule 1 races op het
circuit werden gereden. Er zijn con-

crete plannen voor verlenging van
de huidige baanlengte van 2519 naar
4650 meter. Tezamen met het ver-

nieuwen van de accommodatie moet
dit leiden tot het opnieuw verkrijgen
van een of twee grote internationale
races, die meetellen voor het wereld-
kampioenschap.
Op vrijdag wordt van één uur tot.

half zes geoefend op het circuit. Za-
terdag begint het evenement om
kwart voor tien en het duurt tot half
vijf. Als afsluiting worden drie races
verreden namelijk de Squadra Bian-
ca, MG Competitions en de Toerwa-
gens. De wedstrijden op zondag du-
ren van één uur tot half zes. Toegang
bedraagt zaterdag tien gulden voor
het hele circuit, zondag vijftien gul-

den exclusief en 35 gulden inclusief
toegang tot de pits. Kinderen :tót

twaalf jaren betalen de halve prijs..

Artiesten onthalen de steppers

De deelnemers die geld bijeen steppen voor het Ronald McDonald Kinderfonds.

ZANDVOORT - Optredens van Willy Latino
en Gerard Borst illustreren onder andere het
feest voor het Ronald McDonald Kinder-
fonds. Dat vindt plaats op donderdag 3 sep-
tember, op het Gasthuisplein, 's Middags van-
af twee uur is er live muziek. Om vijf uur
worden de deelnemers aan de steprace ver-

wacht.
Het is voor de tweede keer dat er een initiatief wordt
genomen om te steppen van Amersfoort naar Scheve-
ningen. Een groep van zeven mensen hebben zich,

samen met de organisator van het geheel, Luuk Has-
selman, ingezet om een ton bij elkaar te krijgen voor
het Ronald McDonald Kinderfonds. Bij diverse stop-

plaatsen op de route staan er geldbussen voor een
donatie. In Zandvoort zal de geldbus bij de podium-

wagen op het Gasthuisplein staan. Diverse sponsors
in Zandvoort zoals Het Circus Zandvoort, Idee CD,
Het Wapen van Zandvoort, Le Berry en La Bastille

hebben spontaan een bijdrage geleverd aan de actie.

Het Elysee Beach Hotel schenkt biedt de steppers,
die dan al twee dagen onderweg zijn, een gratis over-

nachting aan.

De Ronald McDonald Huizen zijn destijds opgezet
voor ouders die een kind hebben dat langdurig ver-

zorgd moet worden in een kinderziekenhuis. Ze func-
tioneren zonder overheidssteun.
Voor degene die donderdag 3 september niet in de

gelegenheid zijn om naar het Gasthuisplein te komen
maar toch een bijdrage willen leveren is het bankreke-
ningnummer: NMB Almere 662747992. Het gironum-
mer van de bank is 834586.
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SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vrijblijvend prijsopgaaf

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

De nieuwe

WINTEMOLLEKTIE
van

Jackpot en
Cottonfield

is binnen bij

MODE
Grote
Krocht 23

Tel. 02507-18412.
Ook zondag geopend.

De enige echte special shop in

Zandvoort.

Bakkerij "De Molen", Heemstede vraagt

VERKOOPSTER
25 uur p week, zat. vrij

Tevens zat hulp gevraagd

Tel. na 19.00 uur 02507-19496

Welke

scholier(e)
helpt ons met lichte

werkzaamheden na
schooltijd9

J. M. Coiffeurs
Galerij Kerkstraat

Tel. 14040

Te huur

WOONR. v. 1 PERS.

boven
discotheek
huur/ 850,-

all-in

Tel. 14095

J. M. Coiffeurs

heeft plaats

voor een

leerling-

kapster (m/v)

Galerij Kerkstraat
Tel. 14040

FITNESS - AEROBICS - CALLANETICS - KONDITIETRAINING
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AEROBICS!
f

CALLANETICS!
Vanaf 1 september beschikken wij over een
aparte ruimte met een echte aerobicvloer

(kinderspeelruimte + box aanwezig)

Gaarne tijdig inschrijven

FITNESS PARADISE
PARADIJSWEG 1

TEL. 02507-17742

o

SAUNA / TURKS BAD - ZONNESTUDIO - VITAMINEN

DIT WEEKEND

SLAGROOM A
SCHNITT ü,

®j
HOGEWEG 28. TEL. 12989

^ "̂^

vz
OndernemersVereniging Zandvoort

De Ondernemers Vereniging Zandvoort wil graag weten welke ondernemer

naar mening van de Zandvoortse inwoners de beste is, de meeste service

geeft, klantvriendelijk is, goed gesorteerd enz enz

De O V Z stelt drie prijzen ter beschikking

Ie prijs: Weekend Parijs voor 2 personen

2e prijs: C.D.-speler

3e prijs: Diner voor twe personen

De prijswinnaars worden op 15 oktober m dit blad bekend gemaakt

Onderget naam

Adres

Woonplaats + postcode Zandvoort

W

is van mening, dat de beste ondernemer van Zandvoort is in de categorie

Winkeliers, Detailhandel:

Horeca (Café's, Restaurants, Bars Strandpaviljoens):

Dienstverlening (Banken, Loodgieters, Garages, Verzekeringen enz.):

Inleveren voor 15 september a s bij de secretaris Henk Oonk, Wisselkantoor

Grote Krocht 20 J

DESINGER l4u 12É2V-"-". ;..>'

* Moderne overlockmachinc:
* Met vrije 'arm '.,.

* Vóór professionele resultaten

* Makkelijk in te rijgen

d.m.v. kleurcode
* iviuKKcujK.in ie rijden . ^^wm- w-^% •— w^*
d.m.v. kleurcode ijIjNvJCIt

*300 g^ldëri korting Voor eens en altijd

STOKMAN
Prinsenhofstraat 7

t/o garage Versteege Zandvoort Tel 20072
Maandags gesloten

Reparatie alle merken

CT*iW
A.s. zondag
live muziek
van 22.30 tot

2^.00 uur

U KUNT NOG VOLOP
GENIETEN VAN ONZE
ZOMERBLOEMEN

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw bloemwerken

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 1206Ö

HOGEWEG 62/13
Goed onderh 2 kam maisonnette op 3e et Ind

3e woonlaag entree, hal, toilet, woonk met
open keuken, 4e woonlaag slaapkam , berg-
kast, badk , balkon Serv k ƒ 1 09,- p m

Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

DIACONIEHUISSTRAAT 38
Appartement met tuin Ind parterre entree, hal,

slaapk , woonk met open haard keuken, badk
met douche en toilet, souterrain kamer met keu-
kenblok en douche Vr.pr. ƒ 136.000,- k.k.

JAN SNUERPLEIN 6
Halfvnjst woonh met tuin en terras Ind souter-
rain 2 kamers, beg gr entree, hal, toilet,

woonk , open keuken met inb app , bijkeuken,

terras, 1 e et badk met ligbad, toilet en wastafel,

3 slaapk , vliering bereikb via vlizotrap, tuin

zuid/oost Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

GROTE KROCHT 19
Woonhuis op uitstekende lokatie Ind parterre

entree, ruime hal, kelder, toilet, tuinkamer, 1e et

hal, woonk (40 m 2
) slaapk , keuken, dakterras,

toilet, douche, 2e et 3 slaapk
Vr.pr. ƒ250.000,- k.k.

OPEN HUIS
Dr. J. G. Mezgerstraat 133

zat. 29/8 van 12.00-14.00 uur.

Schitterend penthouse met terras op 3e et

Twee garages in souterrain Ind entree, hal,

woonk (80 m2
) met open haard, luxe open keu-

ken met inb app , washok, 3 slaapk , luxe badk
met ligbad, douche dubbele wastafel en toilet

Serv k ƒ485,- p m Vr.pr. ƒ549.000,- k.k.

WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

Van

SCHAIK
\

Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944*/Fax 02507-17596
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ONZE VERS-SPECIALISTEH PRESEHTERtH:
( UITSLUITEND VERKRIJGBAAR IN ONZE FILIALEN MET EEN VERS-SHOP

)

BIJ ONZE WARME BAKKER

TWEE GRANEN BROOD
TARWE/ROGGE
800 GRAM

' U

1 ,'

VERSE MUESLIB0LLEN

.'JV'

VOOR

SS" GEVULDE KOEKEN
100%amandelspijs

Z VOOR

J i <!

-
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IN ONZE KAAS '/ POELIER AFDELING

VERSE KALK0EN-

R0LLADE
±700 GRAM

VERSE /'VIi-mO
KALK0ENFILET

HEEL POND

JONG BELEGEN
KAAS

HEEL KILO

r ^

\ j

HEERLIJKE

OUDE KAAS

HEEL POND

^i t

'<. , -.
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IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

SCHOUDER KARB0NADE
i *> f 7N ' ^

HEEL &&
KILOw• \ .-(

)

GEHAKT CORDON BLEU

| \ ' K' J
! L y100 &fi.

GRAM W
\. _i ^

ORIGINELE SLAGERSHAM

150 &t,
GRAM O/t?/ f

j i
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IN ONZE GROENTE & FRUITAFDËLÏNG

GROTE SAPPIGE

NECTARINES
4t4T/

HEEL

POND K~' 1

K
/ i

/
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VERSE HOLLANDSE

SPERCIEB0NEN
^r

HEEL

POND
f 'r

w
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LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein

• HOOFDDORP: Marktlaan 55 (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • VOLENDAM: Hyacintenstraat 14
> ZWANENBURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
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BRISE
CONTINUE

INTERIEURVERFRISSER

diverse geuren

MULTI FUNKTiONELE
KUNSTSTOF

VOORRAADBOX
ideaal als lunchtrommel

maar ook voor allerlei kleine

spulletjes, met handige clip-

sluiting Per stuk

ELDERS %<& BIJ ONS : ELDERS >§# BIJ ONS

GEMATTEERDE
KUNSTSTOF

FRUITSCHAAL
met diverse fraaie

vruchtendecoraties

PER STUK

ELDERSJkrSS'BIJONS

CHARLES 'M'

BOXERSHORT
slipmodel in diverse dessins

of unikleuren, 100% katoen

Maten S, M, L en XL, per stuk

FLOREX
KEUKENROLLEN

sterke tissuekwaliteit

VOORDEELPAK

4 ROLLEN
ELDERS J&r§5' BIJ ONS ELDERS ZM BIJ ONS ELDERS%M BIJ ONS ELDERS£S$ BIJ ONS

WITTE

PLANTENSPUIT
met doseerkop

voor o a fijne nevel, per stuk

ORIGINELE

WEKKER
met klassieke dubbele bellen,

opwindmodel in diverse kleuren

DOBBELMAN
FOSFAATVRIJ

WASMIDDEL
wast vlekkeloos schoon

op 40, 60 en 95 graden

VOORDEELPAK

ELDERS Zktó BIJ ONS

BAVARIA MALT :

ALCOHOLVRIJ BIER »

wel geïmiteerd '„

niet geëvenaard °

KRAT 24 PIJPJES ;

ELDERS £&tt BIJ ONS \

BONDUELLE
MACEDOINE DE LEGUMES

OF DOPERWTJES/
WORTELTJES

extra fijn

PER BLIK 400 GRAM

DUOPAK
ELDERS2M BIJ ONS

DEXTRO ENERGY
TABLETTEN

MET ECHTE
DRUIVESUIKER

direkte energie voor

concentratie en prestatie,

diverse smaken

PROBEER DE NIEUWE
MINTSMAAK

SET 3 PAKJES

ELDERS^rS^BIJONS

PATENT
TARWEBLOEM

KILOBAAL

ELDERS^ BIJ ONS

MOOIE BLANKE
TURKSE

ROZIJNEN
even wellen en dan fijn om te

bakken maar ook in de pudding

of op de pannekoeken

ZAK 200 GRAM

ELDERS^TBIJONS

VERKADE
BESCHUIT
naturel, lekker bros

ROL 13 STUKS

ELDERS ;kütf BIJ ONS

SLANKE
SMEERKAAS

naturel, vol van smaak

en toch lekker licht

set2kuipjes

ELDERS ^3tf BIJ ONS

INEX

YOGHURT DRANK
( aardbei of perziken

)

CHOCOSPORT
halfvolle chocolade melk

met druivesuiker

SET 3 PAKJES

ELDERS Xrté BIJ ONS

I

1

^p^«'
.,„-«* «-m f

w *"ï
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!ï / ' K)-

^ ' l 'il

1

1

1

1
I

OVEMVERSKAAS-ÜIEM I

STOKBTOQ
QoedqékrM, lekker/pikant, ,|

tA.200
GRAM

ELDERSi^59
RU ONS

VobROEElKUIP I

225GRAM
ELDERSU&
BIJONS

VRilCHTEMyOGHüRT ^^pELEN
. :-

! diverse&make^
:

;
:_

BEKÊR^
Ml LITER

ELDERSXM
BIJONS

BRESSOT
.'h^rlijk romig.kruidenkaas]

KUIP

150 GRAM
ELDERS^

r BIJONS

98

HEEtPONO

malse ^

SÜCADEJ

1AWES
HEELKIIQ

*KWMIM»«W*«^^
^ N̂^^

DAG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZE



WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-1 2-1 3-1 4-1 5 -1 9-22 26/27 AUGUSTUS 1992 1-17

Auiorubnek SHOWROOM verschot elke week n olie

edil es van Weekmeda l w Amsterdams Stadsblad
Buitenveldertso Courant Diemer Courant De Nauwe
B |lmer Nieuwsblad Gaasperdam De N euwe Weesper
Amstelveens Weekblad Ü thoornse Courant De Ronde
Venor Aalsmeerder Courant Zandvoorts N euwsblad en

bo endien n Onze Krant Waterland lu tgave

Noordhollands Dagblad) De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Wtte Weekblad lu tgave

Van Groenigen)
De advertenties ui de rubr ek SHOWROOM worden op
^r |dag ook geplaatst in Het Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven'
T lelon sch van maandag t/m vr |dag tussen 8 30 en

20 00 uur Tel 020 ÓÓ58686 Fax 020 Ó65632I
Schnftel|k Vul de bon n en zend deze aan
SHOWROOM Postbus I 56 1000 AD Amsterda n

Algeven kan ook Het Parool Wbautstraat I3l

Amsterdam

Algeven kan ook b
|
de volgende Weekmed akantoren

Amstelveen Gebouw Aemstelst jn Laan van de Helende
Meesters 42 1 B Weesp Neuwstraot 33 Zandvoort
Gasthuisple n 1 2

Alle opdrachten (zowel telelon sche als schrllel|kel de
voor donderdag 20 00 uur n ons bez t z |n worden de
volgende dag n Het Parool geplaatst en de volgende
week n alle Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad
Totale oplage 761 540 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM'
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm pri|s ƒ 5,91
mm prijs met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zi|n exel ó% BTW

Gewone advertenties tarief op aanvraag

Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86

Audi

Teab AUDI 100 aut 1983

wit 193000 km APK gek Inl

overdag 02503 62161

Teab AUDI 100 aut 1986 I

groen met 110000 km APK
Inlichtingen overdag tel

02503 62161

Austin

Austm Metro ARX 1988 Gar
perf staat Apk 92 ƒ8500
Tel 020 6950536

Austin Mini 1000 HLE bj 83
Apk 4 93 izgst Vr pr

ƒ3950 Tel 02990 41156

Chevrolet

Piek ups typen Full Size en S10
Chevy Vans diesel/benzine Ponttac Trans Sport
Full Size BLAZERS 1992 grijs en geel kenteken

Luxe wagens o a
Beretta Corsica

Officiële fabrieksgarantie service en onderhoud

Diverse gebruikte wagens
o a Beretta / Ford Mercury Sabel / Rover Stirling 825 /

Toyota Hi Luxe benzine / Toyota Dyna Diesel
Service garantie en onderhoud

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp

Tel 020-6670121

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn

Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212

(gratis halen en brengen)

M&TORMEYER B.

O Chrysler óJeep. ODadge
DEALER VOOR AMSTERDAM E O

Overtoom 116-126 1054 HM Adam tel 020 6124876

Citroen

Citroen GSA bj 82 zeer mooi

ƒ2 250
Tel 075 163008

CITROEN GSA Club m 82
APK tot 8 93 Prijs ƒ1250-
Tel 02503 22883

GSA Break 684 ƒ1500
GSA 6 82 ƒ 1250

Autobedrijf Wim van Aalst

02979 84866 Mudrecht

•Auto te koop' Plaats een
SHOWROOM advertentie

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered

pnjz Verk van losse onderd

Tel 020 6680820 en 075 702625

T k Citroen BX 1600 RS met
kanteldak APK tot mei 93

ƒ3 600 Tel 02993 69705

Citroen BX 1 4 RE ongin 83

APK 93 i z g st Een plaatje

ƒ2 950 Tel 020 6105478

Citroen BX 14 type 87

Zeer mooi ƒ8850
Tel 075 163008

Citroen BX 16 RS
85
Tel 075 163008

ƒ5500

Citroen C 15 E 14

als nieuw
Tel 075 163008

bj 90 rood

/ 10 500

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX 11 FIRST 01/92 / 16 500
AX 11 FIRST 01/92 ƒ16 250
AX 11 SPIRIT 04/89 ƒ 12 750
AX 11 TE 12/90 ƒ 14 000
AX 11 TE 5D 03/91 ƒ15 500
AX 1 1 TGE 09/89 ƒ 13 450
AX 1 1 TGE 00/90 ƒ 14 950
AX 1 1 TGE 00/90 ƒ 14 750
AX 11 TRE 10/88 ƒ10 950
AX 14 GT inj 06/89 ƒ 15 750
AX14TRS5d 10/88/12 250
AX MISTRAL 00 90 ƒ 13 750
BX 14 TE 10/90 ƒ15 500
BX 14 TE 08/89 ƒ 15 900
BX 16 RE 03/89 '17 300
BX 16 RS 04/86 / 9 800
BX 16TRI Br 10/87

BX 19 D 06 89 ƒ15 400
BX 19 GTI Ipg 05/89 ƒ 20 750
BX 19 TRD 02 89 ƒ 18 900
BX 19 TRD 06/89 ƒ17 800
BX Turbo Dbr 02/89 ƒ 22 900

Schade taxatie APK
Reparatie van alle merken
Verkoop nieuw en gebruikt

Citroen en Peugeot
BOVAG garanties

100% financiering mogelijk

DE WEER 29 ZAANDAM
075 350985

Voor een occasion
of nieuwe CITROEN

XM BX ZX AX of GSA
Autobedrijf Wim van Aalst

uw Citroen specialist

02979 84866 Mijdrecht

XM 20 i Amb 90
BX 20 RE LPG

BX TRD Turbo

BX TRD Turbo

BX TGD Break 90
BX 19 TRS Break

ƒ29 900
89 schuifd

ƒ14 900
Break 90

ƒ27 500
Break 89

ƒ22 500

ƒ18 500
LPG 88
ƒ14 500

ƒ 17 500
ƒ16 500

Ford

Escort 16 CL 76 000 km
bl/met + sch dak Bijz gaaf

ƒ8500 Tel 023 272170

Ford Escort 1 1 bj 83 1e eig

open dak zwart stereo

spoiler in nwe staat ƒ4950
Expocar Trading 020 6153933

Ford Escort 1 3 Laser m
nieuwe APK ƒ 1950

Tel 020 6105478

82

FORD ESCORT 1600 L 83 5

bak sport en goed APK 6 93
ƒ5200 50 020 6365662

SPOED Wgns omst t k Ford

Escort 1600 D B jr 9/87 km
125 000 ƒ7 000 020 6916425

Taunus 1 6 APK 7e mnd 93
radio + trekhaak i g st ƒ 750
Tel 02990 25740

T k Ford Sierra GL 2 bj 86
groen met Vrpr ƒ9500-
Tel 02503 15117

Honda

Honda Accord 3DL bj 83
APK t/m mei 93 Moet opge
knapt worden Teab
Tel 02526 89299

Honda Civic Sedan 16 kl bj

88 50 000 km APK 6 93
ƒ14 750 Tel 02982 4426

Prima Honda Qvic 82 APK
okt 92 90 000 km blauw met
Vrpr ƒ3500 Tel 02975 31250

V part te koop Honda Civic

15 iGT bj 10 86 wit nwe
APK izgst ƒ9000
Tel 020 6738462

Hyundai

Meer Garage
HYUNDAI DEALER

Ook vóór uw
OCCASIONS

Linnaeuskade 5-7;,

^Amsterdam

020-6929548

2x BX 19 TGD 90
BX 19 TD 90
4x BX 19 TRD 89 va ƒ 13 500
BX 19 D 89 ƒ 13 500
BX 19 GTI 90 schuifd LPG

ƒ19 900
BX 19 TRS 89 LPG '

6x BX 19 TRI 89

BX 14 TE 90 LPG
BX 14 89 LPG
BX 16 TRI 89
Visa 11 E 87
VISA GARAGE Houtmankade
37 Adam Tel 020 6278410

ƒ14 500
LPG va
ƒ13 500
ƒ13 500
ƒ11500
ƒ14 500

ƒ 4 950

Daihatsu

CuoreTG wit 10/87 Charade
CS 5 drs aut 87 NIEROP DAI

HATSU Vancouverstraat 2 12

Adam West 020 6183951

Fiat

FIAT PANDA 1000CL IE wit

okt 89 49 000 km APK gek
8 92 Prijs notk Tel na 19 00
uur 02503 24989

FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions

A Philipsweg 13 Uithoorn

Tel 02975 62020

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Rat

occasions Tel 020 6470909

Fiat Panda 750 L S 6 Ongin

89 zwart i z g st Rijdt zeer

zuinig ƒ 7 450 020 6105478

T k van bedr Rat Tipo 1 4 rood

02/91 18 500 km izgst incl

radiocass + matten Vrpr

ƒ19 750 Info 020 6411099

Rat Panda 45 m 83 i z g st

Rijdt als nieuw APK 93
ƒ1950 Tel 020 6105478

• De autorubriek

SHOWROOM heeft

een oplage van 750 000 ex

Lada

Div Lada s 2104 2105 1200 S
m 88 m 87 van ƒ 3450 tot

ƒ2450 Izgst APK
Tel 020 6105478

Mazda

MAZDA 323 HB 06 89 LPG
veel km prima auto vr pr

ƒ9950 020 6319952

Mazda 323 NB DX 1 3 m 83
grijs met APK I z g st 4 drs

ƒ1950 Tel 020 6105478

Mazda 626 2 Dies m 88 bl

met sed Apk 93 als nieuw
ƒ8 950 Tel 020 6105478

MAZDA 626 GLX 2 aut

stuurbekr cruisecontr el

raam en deur bed bj 5 86
km st 56 500 Tel 020 6854060

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions Tel 020 6433733

Mitsubishi Galant 1600 GL 4
drs bj 80 wit APK /2250
izgst 020 6330965

MITSUBISHI golt 1400 GLX
83 APK 6 93 bijz mooi
ƒ4700 50 Tel 020 6365662

Mitsubishi Sapporo m 82
5 bak Lpg sunroof ƒ2950
Expocar Trading 020 6153933

Nissan

Datsun Cherry 1 2 GL H b
m 81 nwe APK rijdt als nieuw
ƒ1450 Tel 020 6105478

NISSAN Bluebird 20 LX (sail

utv) 90 m LPG als nw
ƒ17 500 Tel 020 6365662

Opel

Kadett1200C APK 4 93 ijzer

sterk een plaatje) ƒ995 Tel

02979 72618

Kadett 12N 11 81 APK 1e
eig radio trekhaak nwe
band ƒ1950 02990 25740

Opel Ascona 20 S
1 jr Apk ƒ 1750
Tel 075 163008

81 autom

OPEL KADETT 12 S bj 82
APK 8 93 goed onderh
slechts 117 000 km nwe ban
den schokbr + gr beurt

ƒ3000 020 6440347 na 17 uur

Rekord diesel bj 82 ƒ 2500
Kadett 5 drs bj 80 ƒ 2250
Expocar Trading 020 6153933

Te koop Opel Vectra 18i juni

90 Cv ww glas 57000 km
Vraagpr ƒ23 000
Tel 02972 3699

Peugeot

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930

Leeuwekeur gebruikte auto 3

PEUGEOT
205 XE 1 1 Ace 89 ƒ 12 900
205 XL 1 1 Mint 90 ƒ 15 800
205 GLD 89 ƒ 17 200
205 GRD 90 ƒ 20 900
205 XE 1 1 Look 92 ƒ 18 700
205 XA 87 ƒ8 500
205 XS 90 ƒ19 300
309 1 4 XL Profil 90 ƒ 17 600
106 XN (850) 91 ƒ19 500

Inruil mogelijk

PEUGEOT DEALER
Adres Baarsjesweg 249 253
Amsterdam Tel 020 6121824

PEUGEOT 205 XR bj 87 wit

ASPK 11 92 sch dak getint

glas 27 000 km ƒ10000
Tel 02510 39354

Mazda 626 GLX diesel 5 bak
getint glas 10/84 ƒ4950
Mazda 626 Coupe GLX LPG
m 84 schuifkant dak ƒ4950
Expocar Trading 020 6153933

nffiwnjjE
.PEUGEOT-DEALEB
AMSTERDAM-ZUID

NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE)

)

Minervalaan 86, 020-6629517

Te koop aangeboden Mazda
626HB2 0GLX lpg bouwjaar
1989 ƒ19 000 Tel 020
6958977 na 18 00 uur

MAZDA 323 1 3 4d m APK
bijz goed 5 bak ƒ 5400 50
Tel 020 6365662

Mercedes-Benz

MERCEDES 190 Benzine
AUTOMAAT zilvergrijs 1987
140000 km alle keuringen toe

gestaan Vraagpr ƒ 25 750
Tel 02972 3741

Weg verh n buitenl Merce
des 200 T met vele extras
Telefoon 02507 30890

MG
5 x M G B cabno bj 73 74
77 en 78 TEAB
Tel 020 6278410/6596264

Renault

Renault 25 V6 inj 85 grijs met
APK elektr ramen duurste
uitv ƒ5950 Tel 020 6105478

RENAULT 18 GTL stationcar

bj 83 APK jun 93 ƒ3750
Tel 02526 73654

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie

Wibautstraat 224
020 561 96 11

Rover

Minor Motorcars

Rover Dealer
Sloterkade 40 44 Amsterdam

020-6177975

Dezebon brengt de loop inuw "showroom".

Of u nu zelf een showroom heeft of xrw auto blinkend voor de èem zet, met een advertentie in

SHOWROOM zet u uw auto pas echt m de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale

autorabnek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia In het gebied

Groot-Amsterdam Uw advertentie verschijnt m een enorme oplage van ca. 750.000 exemplaren
van Weesp tot Zandvoort.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

S(.hri|t lutr in 1 1 tkkrtu

uw ttk-it 1 letter | ir

lu kjc C ijKrs lu tt.ki.ns

ui tus LiiruimtLn tillen

v r 1 k mr Mmsttns

^ reL.il b ihri|\en

Ain de hm 1 \ in 1 !nr

11 list L,eJ 1 1 Uste t rie\ 11

kunt u 7e 11 uur ken n

\\ if uu i Kertuitle k st
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aat tienjaar

wel klein, maar we
ren een enorm volume'

• Het koor Zamor repeteert. Vanwege de vakantie was de helft van het koor met aanwezig op het moment dat de
fOtO genomen werd. Foto Bram Stijnen

in het openbaar eng "Vooral man-
nen kunnen zich moeilijk over de
drempel heen zetten

"

Hoewel de leden van het koor veel
liefde voor het zingen ten toon sprei
den, staat de amor in Zamor niet
voor liefde, maar voor Zandvoortse
Amateur Musical en Operetterij
Het koor is tien jaar geleden opge
richt "Toen hadden we zo'n kleine
veertig leden Behalve zangers had-
den we ook dansparen en een ballet
groep, die de zang 'aankleden' Om
financiële redenen, het werd te duur
voor Zamor om een choreograaf te
betalen," verdween de balletgroep
Ook de dansparen verdwenen, toen
de dansers andere interessen kre-
gen
Blaauwhof en Schouten betreuren

dat "Het was heel erg leuk, die dans-
paren En uniek ook " En daarmee
is gehjk duidelijk welk jübileumca
deau het koor het liefst wenst

(ADVERTENTIE)

Bastelijn
• /•

is geenw.
De kritische en goed geinfor

meerde relaties van

Van Reeuwi|k weten wel beter

Toch kunt u met een gerust hart

uw dierbaarste servies en glas

werk aan dit markante meubel

stuk toevertrouwen Informeert

u maar eens bi] Van Reeuwyk
ze weten er alles van

van eeuwijk
Sniep7 Tel 020 6994111
Meubelboulevard Diemen In Diemen vertellen wij u er graag meer over

Sommige
dorpsgenoten
pruimen mij niet

meer Erger nog,
men laat mij te

genwoordig
links liggen Op
verjaardagen
word ik niet

meer uitgeno
digd en ook brui
loften zijn sinds
enige tijd taboe
voor mij Dat
steekt Sociaal
raak ik dan ook
steeds verder in

de problemen
Ik ben in therapie Bij een psychia
ter welteverstaan De man geeft mij
nog maar weinig hoop „'t Is mijn
aanpassingsvermogen waar het aan
schort," zo liet hij mij al na de twee
de behandeling weten Zijn diagnose
heeft mij aan het denken gezet De
reden van mijn sociale isolatie is

nogal simpel Ik houd namelijk niet

van moppen Door mijn omgeving
wordt mij dat zeer kwalijk genomen
Schuine moppen en bakken over Jo
den, Turken, Surinamers en andere
minderheidsgroepen zijn mij een
gruwel ' Een vrouw komt bij de
dokter ' Zodra ik deze zin hoor,
spoed ik mij spoorslags naar de keu
ken om 'pre stuum' mijn mond te

spoelen Ik weet namelijk wat er ver
der komen gaat

Met oog en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom Het adres is Gasthuisplein 12

Men kan ook bellen 12066 of 17166

even te stokken Oom Henk was ei

ook De olijkeit uit de familie lm
mer bereidt om als gangmaker te

dienen op feesten en partijen Oom
Henk is een unicum Moppen tap
pen is zijn hobby Hij schudt ze als

het ware zo uit 7ijn mouw Vieze
moppen en moppen over gastarbei
dei s zijn zijn specialiteit Hoe goor
der en gemener de tekst, des te meer
weet hij de lachers op zijn hand te

krijgen Terwijl de ovei ïge farmliele

den zich te goed deden aan het ge
bak, zag ik hem al glunderen Het
hiaat zou door hem wel even opge
vuld worden dacht ik bij mezelf Ik
kreeg gelijk Henk schraapte zijn

keel, ik dook half onder tafel

Aandrang

Specialiteit

Enige tijd geleden werd ik uitge
nodigd op een communifeest De re
den van de invitatie was, zoals ik

later begreep, het verwachte cadeau
tje dat door mij zou worden meege
bracht Na de kerkdienst was er kof
fie Ten huize van het communican
tje werd deze mijlpaal, in het nog
prille leven van het feestvarken fees

telijk gevierd Tijdens de gezellige

bijeenkomst, dreigde het gesprek

, Wat staat er op het graf van een
ambtenaar" riep hij Niemand wist
het ,Hier rust hij verder " zei de
oom en triomfantelijk keek hij m
het rond De rest van de familieleden
grinnikten Overmoedig geworden
door het succes deed de 'komiek er
nog een schepje boven op Na de
Surinamers en Turken waren de Jo
den aan de beurt De teksten zal ik u
besparen Het communicantje zat er
niet begrijpend bij Oom Henk was
niet meer te houden ,Ik weet nog

een hele schui
ne verkondig
de hij op samen
zweerdei ïge

toon Gniffelend
zakte do meute
ondei uit Een
vrouw kwam bij

de dokter De
rest van zijn be
toog heb ik maai
niet afgewacht
Ondei het mom
van een gi ote
aandrang in vei

band met een
kou op de blaas
ben ik de kamei

uitgevlucht Op het toilet kon ik ze
horen lachen Terug in het leestge
druis keek men my mcei waai ïg aan
, Je hebt wat gemist ' zei tante Mien

Lolbroek
Oom Henk lepelde van zijn appel

punt Nog na hikkend om zijn leu

ke' anekdote verdween de helft van
het gebak in zijn keelgat Het stuk
bleek te groot Zijn slokdarm kon
het met verwerken Oom Henk wei d
rood en hij snakte naai adem De
familie keek ontzet toen hij onder de
tafel rolde Tante Ahe besloot dat
alleen een kordaat optreden nog lc

vensreddend zou kunnen werken
Met haar vlakke hand mepte zi] tus
sen zijn schouderbladen Het gebak
floepte naar buiten Het slachtoffei

kreeg weei lucht Nadat iedereen
weer bekomen was van de schrik
ging de lolbroek weer vrolijk verdei
Ik aaide de koter over zijn bol en ben
weggegaan Op de gang hoorde ik
Henk nog zeggen, , Die zak heeft
geen gevoel voor humor Pa was het
met hem eens , Hem nodig ik met
meer uit voor een feestje

Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond tot de volgende week

BRAM STIJNEN

Bas van Beuzekom veertig jaar kok
ZANDVOORT - Het was voor
Bas van Beuzekom een enor-
me verrassing, alle festivitei-

ten omtrent zijn veertig- jarig
jubileum als kok Vrienden en
bekenden waren naar restau-
rant Klem Bentveld gekomen
om het jubileum te vieren Van
burgemeester Van der Heijden
kreeg de kok een koninklijke
onderscheiding opgespeld En
passant vierde Van Beuzekom
ook zijn twaalfenhalf-jarig hu-
welijk, want dat was op dezelf-
de dag
De kok omschrijft wat hem over
kwam „In verband met de koperen
bruiloft zijn we gaan eten bij De

Abonnementen
schouwberg Velsen
ZANDVOORT De Stadsschouw

burg Velsen begint op dinsdag 1 sep
tember met de vrije verkoop van toe
gangskaarten voor het nieuwe thea
terseizoen Theaterhefhebbers, die
zich voor het seizoen van een plaats
willen verzekeren, kunnen dinsdag
vanaf tien uur terecht bij de kassa's
van de schouwburg of brj de ver
koopkantoren m de regio Er zijn

nog kaarten verkrijgbaar voor de
voorstellingen van Herman Finkers
De voorstellingen van Paul de
Leeuw en Youp van 't Hek zijn al

uitverkocht Voor meer informatie
Stadsschouwburg Velsen, tel

02550-15789

Riche gaat op
de jazz-toer
ZANDVOORT José Koning en

haar combo treden komende zondag
weer op in Riche Zij treedt iedere
tweede en vierde zondag van de
maand op in het grand café Op de
overige zondagen treden andere
jazz muzikanten op Het optreden
van zangeres Koning duurt van on
geveer zes tot tien uur 's avonds

Openluchttheater
ZANDVOORT - Het Salonorkest

Passé neemt de bezoeker van het
Openluchttheater in Bloemendaal
mee terug naar de jaren twintig
Tien professionele muzikanten spe
len stukken van onder andere
Strauss, Malando en andere beken-
de namen uit het tweede en derde
decennium van deze eeuw Het op
treden vindt zondag plaats in het
kader van de Cascade-lunchvoor
stellingen Aanvangom acht uur, en
tree bedraagt vijf gulden
Op donderdag 3 september komt

Leonard Bernsteins klassiek gewor
den musicalversie van de liefde van
Romeo en Julia, West Side Story, tot

leven in het Openluchttheater in

Bloemendaal Het verhaal van de n
vahserende New Yorkse jeagdben
des in de jaren vijftig wordt ge
speeld, gedanst en gezongen in het
Engels door 26 (oud)leerlingen van
de Amsterdamse Geert Groote
School De voorstelling begint om
half negen De toegangskaarten kos-
ten vijftien gulden Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij de VW's in Zandvoort
en Bloemendaal en bij de ABN-AM-
RO in Bloemendaal Het theater be-
vindt zich aan de Hoge Duin en
Daalseweg 2 in Bloemendaal

Tour d'Automobile
ZANDVOORT Tijdens de Histo-

rische Grand Prix 1992, komend
weekend op het circuit m Zand-
voort, worden in de badplaats drie
mini exposities op het gebied van
automobielkunst gehouden Onder
de naam Tour d'Automobile worden
in Grand Café Restauiant Riche,
Het Elysee Beach Hotel en Holland
Casino Zandvoort automobiha en
kunstwerken tentoongesteld Er
zyn onder meer kunstwerken van
grafisch kunstenaar Frank Gude en
de kunstenares Damelle Dessart te

bewonderen

kust
keur

tips & suggesties

Gasthuisplem 12-2042 JM Zandvoort

Haarlem staat in teken

van groots jazz-festival

ZANDVOORT - Haarlem staat komend weekend in het teken
van het jazz-festival. Van vandaag tot en met zondag is Haarlem
Jazz Stad Op zeven buitenpodia en 25 binnenpodia wordt live-

-muziek gespeeld

Tijdens het festivalstaat op de Grote Markt een grote feesttent, waarin
vier dagen lang jazz wordt gespeeld door twintig verschillende bands uit

binnen en buitenland Bekende namen zijn onder andere de Houdini's,

Coopertest, Speling, The Kid Dynamite Suite onder leiding van Hans
Dulfer, Trio Dolf de Vries met solisten Thijs van Leer vervangt gitarist Jan
Akkerman, die vorige week bij een auto ongeluk gewond raakte Toegang
tot de tent is gratis

Voor het derde jaar wordt de 'Haarlem Jazznight' georganiseerd m het

Haarlemse concertgebouw Op vijf podia treden verschillende formaties

op de Caribian Colour, met als specialguest Eddy Conard, Het Barend
Middelhoff kwartet, Transfusion onder leiding van Reinard Funke, Hot
Club Capehno, Trio Dolf de Vries met als special guests Joe Bourne, Piet

Noordijk en Madeline Bell De Haarlem Jazznight wordt gegeven in alle

zalen van het concertgebouw vanaf half tien tot ongeveer drie uur 's nachts

Op vrijdag en zaterdagavond vindt de 'Swingende Kroegentocht' plaats

Op binnen en buitenpodia laten vele muzikanten zich van hun beste kant
horen Er zijn podia op de Riviervismarkt, de Lange Veerstraat, de Spek
straat, de Barteljonsstraat, de Botermarkt, de Paarlaarsteeg, de Gedempte
Oude Gracht en de Smedestraat De muziek begint erom ongeveer zeven
uur en duurt tot uiterlijk kwart voor twaalf

De organisatie heeft een programmaboekje uitgegeven, waarin de volledi

ge programmering is opgenomen Er is een uitneembare plattegrond inge

voegd waar de totale kroegentocht op beschreven staat Het boekje is voor
4,95 gulden verkrijgbaar brj onder andere de VW's van Zandvoort en
Haarlem

De band Transfusion treedt op tijdens het Haarlemse jazz-festival.

Kort
• Patronaat houdt op zaterdag 29
augustus in samenwerking met DJ
ZKI 'The Nude Jazz Party' De live

muziek wordt verzorgd door het
hippe Londense muziekgezelschap
Mother Earth, bekend van het Acid
Jazz Label De band combineert in

haar muziek drums en perkussie
met een heavy bass en vooral het
Hammond orgel Het repertoire dat
DJ ZKI draait is uiterst dansbaar,
door de combinatie van de swingen
de jazzy klanken en funky en La
tin groove ritmes The Nude Dance
Party begint om tien uur De toegang
bedraagt 12,50 gulden (10 gulden
met CJP of P Pas) Kaarten in de
voorverkoop bij deVW in Haarlem
Het Patronaat is gevestigd aan de
Zijlsingel 2 in Haarlem
• Piet Zegveld en Josephine Rutten
exposeren respectievelijk schilderij

en en bronzen beelden tot en met 22
september in Gebouw Noord Hol
land, Houtplein 33 m Haarlem
• Hans Olsthoorn stelt olieverfschil

derijen tentoon in de expositieruim
te van het Provinciehuis van Noord
Holland in Haarlem De tentoon
stelling is voor belangstellenden vrij

toegankelijk op werkdagen van ne
gen tot vijf uur De expositie blijft in

het Provinciehuis tot en met dins
dag 22 september
• Wethouder Gieske opent morgen,
vrijdag 28 augustus, een tentoonstel
hng over vleermuizen in Natuur en
Milieucentrum Ter Kleef, Klever
laan 9 in Haarlem De tentoonstel
hng is te bezichtigen tot 1 november
op maandag tot en met vrijdag van
negen uur tot half vier en op zater

dag en zondag van half elf tot vier

uur
• Lach en Win Show Hans Versnel,
de 'Nederlandse Tommy Cooper',
komt vandaag naar Zandvoort met
zijn Lach en Win show Het pro
gramma bestaat uit verschillende
onderdelen waarbij prijzen te win
nen zijn De kinderen kunnen met
de spelletjes verschillende prijzen
winnen zoals T shirts en petjes Nie
mand gaat met lege handen naar
huis Aan het eind van het program
ma is er voor iedereen een tas met
verrassingen De show wordt gehou
den bij Gran Dorado vanaf half vier
• Orgelconcert Nico Waasdorp
geeft op vrijdag 28 augustus een con
eert op het Knipscheer orgel in de
Hervormde Kerk op het Kerkplein
in Zandvoort Hij speelt werken van
onder meer Buxtehude, Bach,
Brahms, Stanley, Reger en Andries
sen

• Wandelen In Noordwijkerhout
zijn op zaterdag 29 en zondag 30 au
gustus wandeltochten uitgezet De
vijf, tien, vijftien, vijfentwintig en
veertig kilometer kunnen gelopen
worden Starttijd tussen negen en
twee uur, bij café De Duinpoort,
Langevelderlaan 22, Noordwijker
hout Inschrijven drie gulden per
persoon, voor de twee langste af

standen vier gulden per persoon

• Parken De collectie tekeningen en
grafieken van Teylers Museum in

Haarlem is het uitgangspunt voor
een bloemrijke tentoonstelling over
tuinen en parken uit de zestiende tot

en met de twintigste eeuw De ten
toonstelling is te bezichtigen tot 6

september

Kaag Ik had geen enkel vermoeden
Toen we aankwamen bij ons eigen
restaurant stond het helemaal vol
met mensen Er waren zelfs colle

ga's uit Friesland overgekomen "

Van Beuzekom is veertigjaar gele

den als leerling kok begonnen Zijn
verhaal „Ik heb het vak echt in de
praktijk geleerd Ik heb onder meer
gewerkt in Hotel De Zalm in Gouda
het oudste hotel van Nederland
Daarna heb ik tien jaar op de grote
vaart gewerkt als chef kok Ik was 28
jaar toen ik daarmee stopte Ik
kwam toen weer aan wal Ik trouwde
en er kwamen kinderen Ondertus
sen werkte ik m verschillende res

taurants Tien jaar geleden stond
Klein Bentveld te koop Ik werkte
toen in Friesland maar het horeca
gebeuren staat daar toch op een la

ger pitje Ik ging weer terug naar het
westen en dat werd Klem Bentveld "

Klein team
De voorkeur van de jubilaris gaat

uit naar kleine restaurants „Ik vind

de kleine bedrijven completer Je
doet alles zelf in een klem hecht
team Zo kweek ik bijvoorbeeld ook
de bloemen die m het restaurant
staan zelf Mijn vrouw doet de bedie
mng, samen met een andere mede
werkster Ik kook zelf met twee leer

hng koks "

Van Beuzekom heeft de gewoonte
zijn kaart aan te passen aan de sei

zoenen , Binnenkort begint bijvoor
beeld het jachtseizoen en dan zet ik

wild op het menu In de zomer kan
dat ook wel, maar dan heb je te ma
ken met diepvries en dat wil ik met
Zo heb ik in de zomerjong lamsvlees
op de kaart

"

Na veertig jaar heeft Van Beuze
kom het nog steeds naar zijn zin
Samen met mijn vrouw ben ik ver

antwoordelijk voor het bedrijf En ik
vind het ook nog steeds leuk om te

koken Onze zoon studeert aan de
Hogere Hotelschool en ik zou het
liefst zien dat hij het later over
neemt Of dat echt gebeurt is nog
maar de vraag", aldus Van Beuze
kom

ï 1»

-'S«StI-aBTJ.- I

'*
Ja. * '

f i.

• Van Beuzekom zwaait al veertig jaar met de scepter. De jubilaris werkt
het liefst in kleine restaurants Foio Br™ st|non
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen

worden gezel over 1 of 2 kolommen breedte in diverse

lettergrootten,

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de

pagina „MICRO'S".

Plaatsing i.s mogelijk in de volgende editie:

ZANDVOOHTS NIKUWSRLAO ƒ0,42 per millimeter.

Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.

U kunt uw tekst lelcfunische opgeven: 02507-17166 of

afgeven/zenden aan:

* Zandïoorts Nieuwsblad, Gaslbuisplein 12,

2042 JM Zandvoort;

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:

Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Amslelveens Weekblad, Uit-

boorusc Courant.De Ronde Vener. Aalsmeerder Cou-

rant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad. De

Nieuwe Weesper. ƒ 6,67 per millimeter.

Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

* Informatie over onze overige aantrekkelijke adverten-

lieeornbinalics in de Micro's zijn op aanvraag op onze

kantoren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in

rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm. kosten.

* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnunimers

verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten

liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor

wordt ƒ 4.00 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Miero-advertentiecombinatie Z

telefonisch opgeven:

020-562 62 71
{dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:

Micro's "Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde weck.

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. 020-6125558

Kunst en antiek

• Veilinggebouw Amstelveen *
veilt weer

veel echte inboedels o.a. veel Hollands antieke Biedermeier

meubelen, klokken, schilderijen, piano's, bureau's, Henri II

kasten, brons, oude Perzen enz. enz.

op maandag 31 aug. en dinsdag 1 sept., aanvang 19.30 uur.

Kijkdagen zaterdag 29 en zondag 30 aug. van 10-16 uur.

Frans Halslaan 33, Amstelveen, tel. 020-6473004.

De Klockenmaeker biedt aan:

PINGPONG klok uit de Hang-
dynastie (± 4000 v.C). Gaat
automatisch heen en weer!

Woninginrichting

Divers personeel gevraagd

De Amsterdamse taxi-centrale vraagt voor haar leden en taxi-

ondernemers uit de regio, chauffeurs die opgeleid willen

worden tot:

taxichauffeur
in loondienst of zelfstandigcoöperant

Voor info Prins Hendriklaan 43. Tel.: 020-6177018.

Mededeling voor alle studen-

ten & scholieren die van
GELD houden en min. 17 jaar

zijn. Dit is je kans op perfekt

vakantiewerk/bijverdienste

(+ f 100 per dag). Info tussen

19 en 21 uur: 030-884597.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Gevr. oppas voor + 2 midda-
gen per week v.a. 19.00 uur.

Tel.: 02507-18647.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

Muziekinstrumenten

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

• T.k. ledikant + kinderstoel

beide wit samen ƒ 100: 30727.

Wegens verhuizing te koop
Oisterwijk meubels, strijk-

mach. Miele: 020-6158790.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

Hobby's en
verzamelingen

• Verzamelaar zoekt leger

uniformen, helmen, gasmas-
kers, medailles, insignes etc.

per 10de 1939 1945. 02507-

17357.

Foto - Film

liquidatieverkoop?
WELNEE

Grandioze collectie piano's en vleugels
tegen scherpe prijzen met de beste service.

CRISTOFORI
Prinsengracht 579-581

Amsterdam. Tel.: 020-6268485

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26.

Tel. 13529.

Computerapparatuur
en software

Software voor pc MS-DOS.
Vraag GRATIS CATALOGUS
aan op DISKETTE
Bel dagelijks van 17 tot 22 uur

Tel.: 04120-32281

100 SPELLEN voor computer
op 10 diskettes voor

slechts ƒ 45

Te koop Nintendo action set

compleet + super Mario

Bross III. Zelda I, Doublé
Dragon II voor ƒ400,-. Tel.:

02507-18364.

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus

122, 1000 AC Amsterdam.

Lessen en clubs

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ

Info: 02510-50092

Engels voor beginners en
half-gevorderden, ƒ 5,- p/u.

Begin 31/8 en 3/9. PRO-
GRESS, tel.: 020-6738412.

STEP-AEROBICS
Gezond, afwisselend en ef-

fektief. Echt iets voor jou!

Neem een gratis proefles bij

studio Shape (ook 's och-
tends). Info 02507-19701.

* T.k. cursus grafische tech-

niek PBNA/GOC. Nieuw/ 489
plus extra boek van montage
tot drukvorm, samen ƒ 100.

Na 18.00 uur: 02507-15808.

Vind je dat springen in een
Aerobic les maar niets? Kom
dan eens een gratis proefles

step of Low-impact Aerbics
nemen bij studio Shape (ook
's ochtends). Bel voor info

02507-19701.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfli E makelaars o.g. LgJ

Tel. 02507-12614 NVM

voor de particulier

5 regels

Gratis f

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• • inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer e'e'n

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave v

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

door onduidelijk handschrift,

an redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22

1 regel ƒ 4,01

2 regels ƒ 4,01

3 regels ƒ 4,01

4 regels ƒ 5,34

5 regels ƒ 6,68



LIPS 63 CM KTV
EREO TELETEKST

Type 25GR5760, 63cm Hat

square, in-hne, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening Adv '2075-

_W 1395.-
70 CM TELETEKST

hé Nederlandse Philips garantie.

im 1295.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

„ 1195.-
Q PHILIPS 55 CM KTV
"1 STEREO TELETEKST

5.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

_ . PHILIPS 14GR1021M 37CM PORTABLE KTV

urn 885.-

485,
37 CM KLEUREN-TVm 365.-

SONY70CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

$ diening. Adviespnjs*2000

1249.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1349.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1449.-
SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

2
23H 1799.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKSTm 1099.-
SONY 48 CM KVM19
LUXE TELETEKSTm 999.-
JVC 55CM KTV
AFSTANDBEDIENING

SONY CAMCORDER
F450, Topper' 3 | UXi 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var sluitertijd "2550-

^1749.-
SONY CAMCORDER
F375, Luxe, 8x zoom, hi-li,

autofocus Adviesprijs '2220.-

TOPMERK CAMCORDER
E10,8mmsysteem,4 lux, 6x

zoom, HiFi stereo. "2799.-

BÜ1599.-
ER
;i'2099.-

Q .VB

JVC CAMCORDER
VHS, Super kompakti '2099.

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi 6tereo. '1 599.-W 949,
JVC HI-FI VIDEO
830, TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899 -

1149.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-m 1149,
PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1 894.-

1299.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, shuttle, ab. '1990.-

1399.-

__-"<8j \:»-><x'- BOSCH KOEL/VRIES KOMBI NATIE
Type KSV25O0; Een echte oerdegelijke duitse kwaliteitskast van 255 liter

inhoud. Op "ooghoogte" de koelruimte met volautomatische ontdooiing en
beneden het 4-sterren diepvriesgedeelte, regelbare thermostaat en
verwisselbare deurdraairichting. Adviesprijs"! 449.-

SONY MIDI-SET INKL CD-SPELER EN BOXEN
NEWS-D105; Slechts 35,5cm breed! Versterker 2x40 Watt, 5 bands
equalizer, digitale tuner met 30 voorkeuzezenders, dubbel-cassettedeck,
CD-speler programmeerbaar.
Sony luidsprekerboxen 2-weg systeem.

Afstandbediening. Adviesprijs*1000.-
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280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs '848.-~~
475.-

INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-m 495.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.-
PHILIPS / WHIRLPOOL

675.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*1 199.-

SIEMENS KS2648

E§ëf 895."

GRUNDIG VHS VIDEO
VS720 HQ Super Vison, inge-

bouwde TELETEKST + PDC

(nwprog.systeem 1

). '1599.

799.-
GRUNDIG VHS VIDEO
VS700; HQ Super Vision, af-

standbed. + LCD-display. *1 239.m 699.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302, 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. '1 295.

699
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. '825

569.-
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ; HQ, afstbed. Adv.*1 095.-m 569.-

K
Ir*

STONA 70 CM
EREO TELETEKST

70KV97 1 7; Adviespnjs'2275.-m 1498.-
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKSTm 1398.-
GRUNDIG 63 CM TEKSTm 1098.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

EÜ 998„-
BLAUPUNKT55CM STUNT
SUPER TELETEKSTm 948.-
ARISTONA TELETEKSTm 799.-
GRUN DIG 51 CM TEKST

ü! 778.-
ARISTONA 51 CMm 698.-
BLAUPUNKT PM3741m 498.-

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders' '1099.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening

SONY VHS-HQ VIDEO
3KOPPEN!Perfekt beeld, LCD
afstandbediening. Adv. *1 220.-m 799,
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0; afstandbediend. '1110m 649.'
HITACHI VHS VIDEO
M730; HQ, 3 koppen. '1 299

769.-
HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. '999m 669.
PANASONIC VIDEO
J30; VHS-HQ, 3 koppen. '1 1 57.

f *ï*f ."
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570, VHS-HQ, 3 koppen
afstandbed +leespen '1445.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF15; VHS-HQ, perfekt

beeld, afstandbed. Adv.*988.m 699,
AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200, Afstandbediend '768m 569.-

I» UfcW 8 EK
SONY VHS-HQ VIDEO
SLV212; afstandbediening. Adv. *1000.-

64
mmm

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang

1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs*1 299.m 949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. *1199.-

899.-
HOLL 1000 TOERENm 799.-
ZANUSSI WASAUTOM.

699.-
STUNT! 550 TOEREN

599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.'799.-

499.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en
geruisarm: Adviespnjs'1099.-

BAUKNECHT VW 3PRm 799.-

W 699.-

BOSCH VWPS21 00

__

32B 849.
MIELEVWG521

(5^1479

ft

fi

f\

M

M

n

*

fi

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar
een echte 280 liter 2-deurs

koel/vries kombinatie. Koel-

ruimteop "ooghoogte". Adv.*979.-m 479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

779.-
PHILIPS / WHIRLPOOLw 819.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

_§§

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.

265.-
160 LTR. KOELKAST
160 liter , 2-sterren vriesvak.m 365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

395.
ZANUSS1 140 LITER^ 455.-
PHILIPS 160 LITERm 555.-
BOSCH KTF1540

575.-
BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs*869.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs.*595.-

378.
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.'665.-

498.
BAUKNECHT LUXEm 598.-
BOSCH VRIESKAST
Type^GSD1311; Adv. *848.-

628.-
STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-
leerd. Adviesprijs *2199.-

m\iMc.<
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs*1 878.-

1295.
WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machinem 1395.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen! Wat zegt

u van deze AEG/BCC stunt-

aanbieding? Adviesprijs*1 549.-

^1245.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

895.-
BAUKNECHT WA6500m 795,

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER . ,

Type AWG089füpvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. *1495.-

899.
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

999.-
1000 TOEREN RVS BL

^1099.-
WASAUTOWIATEN,

5 JAAR- ._

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

Wm 209.
SAMSUNG RE570

229.-
MOULINEX FM1115m 279,

ii

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. *769.-

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

399,
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs*899.-m 449
KOMBI MAGNETRON
STUNTM3m1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + gri

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau.

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849.-

EHEr 548."
ETNA FORNUIS 14.00

648.-

muiiiiiumaii

ZANUSSIWASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649.-

RVS REVERSEREND
m 349.

W 499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

WJ5I9Q.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

23B 699.-
CONDENSDROGERm 899.-
SIEMENS CONDENS

91299.-
MIELE DROGER

91199.-
MERKCENTRIFUGE
Tim 169.

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1 049.

Wm 698.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 OIV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1425.-

ïïmj 958.-
ATAG ELEKTRISCH
FE025A/EFF225/234.
Adviesprijs."1445.-

cS^1098 o
"

ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs*! 735.-

^1398.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

cSÊr 198.-

PELGRIMWASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

108.-

Sï

'A

l^TENKAART ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
;

;

•
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Zandvoorters verontrust over onderhoud van Algemene Begraafplaats

'Onkruid tiert welig op begraafplaats'
ZANDVOORT - Een aantal

dorpsbewoners is verontrust
over het onderhoud van de Al-

gemene Begraafplaats. Dat
laat volgens hen ernstig te wen-
sen over: onkruid wordt niet
meer gewied, tegels in de pa-
den worden omhoog gedrukt
door boomwortels en op som-
mige plaatsen verzakken graf-
stenen. Het gemeentebestuur
belooft echter de begraafplaats
nog vanaf deze week onder
handen nemen.
Die belofte deed wethouder Van

Caspel dinsdagavond aan gemeente-
raadslid Landman van Gemeente
Belangen Zandvoort. Landman stel-

de vragen in de gemeenteraad over
deze kwestie. „Ik ben geschrokken
van die toestand," verklaart hij.

„Het onkruid schiet omhoog tussen
de graven en in de straatjes. Vooral
het oude deel van de begraafplaats
staat er heel slecht bij. Dat getuigt
van weinig eerbied voor de Zand-
voortse overledenen. En voor de na-
bestaanden is het ook heel naar."

Respect
Ook volgens anderen 'tiert het on-

kruid welig.' „Het is een gebrek aan
respect voor de nabestaanden," zegt
mevrouw Schut, die regelmatig het
graf van haar man op de Algemene
Begraafplaats bezoekt. Zij vindt het
ook jammer van deze 'schitterende
rustige plek' in Zandvoort. „Als je er
rondloopt, herleeft het oude Zand-
voort." Zij wijst er ook op dat er
regelmatig mensen voor niets ko-
men, omdat er niemand aanwezig is

om het toegangshek op tijd te ope-
nen of om de plaats van een bepaald
graf aan te wijzen. Volgens andere
getuigen wordt soms pas een of twee
uur voor een begrafenis een graf ge-

graven. Gemeentevoorlichter Egon
Snelders voorspelt dat er snel verbe-
tering komt in de situatie. Volgens
hem is door een reorganisatie geko-
zen voor een andere manier van on-
derhoud. „Vroeger hadden we drie
mensen in vaste dienst, die het on-
derhoud voor hun rekening namen.
In de toekomst gaat de Plantsoenen-
dienst - in het kader van de reorgani-
satie - het onkruid langs de graven
wieden. Tot die tijd blijven de drie
medewerkers daarvoor verantwoor-
delijk, maar die waren alle drie sinds
juni ziek. Korte tijd geleden is er

weer een begonnen. Vanwege de zie-

ken wordt het werk uitbesteed aan
een bedrijf, maar dat haalt het on-
kruid niet dagelijks weg. Slechts
eens in de zoveel weken. Maar vanaf
3 september wordt er weer gerooid,
gesnoeid, gewied en onkruid verwij-

derd," belooft hij.

De vaste medewerkers van de be-

graafplaats hebben indertijd gepro-
testeerd tegen hun overplaatsing
naar de plantsoenendienst. Beide
partijen lijken het nog niet met el-

kaar eens te zijn. De betrokken
werknemers willen daar niets over
zeggen: „Alle mededelingen over de
begraafplaats gaan via Voorlich-
ting." Of onvrede over de reorgani-
satie ten grondslag ligt aan de ziek-

meldingen van de ambtenaren weet
Snelders niet. Beheerder Jansen
hult zich in stilzwijgen. De PvdA
drong er dinsdagavond bij burge-
meester en wethouders op aan om
'die personeelskwestie' op te lossen.

Bed voor koor
Up With People
ZANDVOORT - De Lionsclub

Zandvoort zoekt gastgezinnen voor
het internationale jeugdkoor Up
With People. Dat bestaat uit een vijf-

tigtaljongeren uit twaalf verschillen-
de landen. Zij treden op in het con-

certgebouw tijdens de uitreiking van
de Prix d'Humamté, waarvoor overi-

gens nog kaarten beschikbaar zijn.

De jongeren arriveren 17 september
en vertrekken drie dagen later. Wie
een bed en een ontbijt 'over' heeft,

en/of nog kaarten wil, kan bellen:

30297 of 15155.

WËmwEEm
Kreken
Kreken, klapwiekende blau- -j -«

we reigers en een fuut De 1 8

Biesbosch een duizenden hectare

grote groen blauwe oase in de volle

randstad Verder op de ATV pagi-

na een spannende natuur- en cul-

luurtocht en een nieuwe strip

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur tel. 17166

Advertenties: tel. 17166
Redactie: tel. 18648

Ouders Mariaschool
boos op raadsleden
ZANDVOORT - De discussie

over een oversteekplaats over
de busweg voor de Maria-
school wordt met een maand
verlengd. Burgemeester en
wethouders willen wel aan de
wensen van de school tege-
moet komen, maar de raadsle-
den zijn verdeeld over het
voorstel. De stemmen waren
dinsdagavond gelijk verdeeld,
waardoor de besluitvorming
een maand wordt opgescho-
ven. Ouders van de schoolkin-
deren zijn verontwaardigd
over eerder gedane uitspraken
van de raadsleden.
PvdA, GBZ en VVD (waarvan een

van de raadsleden afwezig was)
stemden dinsdagavond tegen het
voorstel van het college om pal voor
de school een oversteekplaats aan te

leggen. D66, CDA en de collegeleden

steunden het voorstel. Het resultaat
was acht stemmen voor, acht stem-
men tegen. „Het besluit moet een
maand worden aangehouden," con-
cludeerde burgemeester Van der
Heijden.
GBZ is wel voor maatregelen,

maar dan zo dat ook de Hannie
Schaftschool ervan kan profiteren.
VVD en PvdA willen de kwestie eerst
verder onderzocht hebben. Volgens
VVD-fractievoorzitter Tates moet
bovendien eerst de verkeerssituatie
geregeld worclrn. Hoewel het verbo-
den is om de busweg in te rijden of er

te parkeren gebeurt dat regelmatig.
Het college moet daar een duidelijk
beleid in voeren. „U moet dat toe-

staan of verbieden." Bovendien stelt

hij vraagtekens bij de dagen waarop
de oversteek volgens het college no-
dig is. Die vallen volgens hem me-
rendeels in de schoolvakanties en in

de weekenden.
Vervolg op pagina 5

'Schweigt nicht!Stoppt die Progrorne!'

Duitse toeristen verrast door pamflet
ZANDVOORT - Een aantal

Duitse toeristen in Zandvoort
werd deze week verrast door
een - in hun eigen taal opge-
steld - pamflet. In de brief die
zij onder de ruitewisser van
hun auto aantroffen, worden
zij opgeroepen iets te doen te-

gen de gewelddadige acties te-

gen asielzoekerscentra in hun
land.

De pamfletten zijn in goed Duits
taalgebruik opgesteld. Het is dus
mogelijk dat de - tot nu toe onbe-
kend gebleven - initiatiefnemer zelf

van Duitse origine is. Wel schrijft hij

of zij: 'Wir hoffen dass es Ihnen bei
uns gefallt." De toeristen worden

erop gewezen dat niet iedereen bin-

nenkort weer naar huis kan terugke-
ren, zoals zij dat zelf wel kunnen.
Dat geldt met name voor degenen
die als vluchteling naar Europa ko-
men. Volgens de briefschrijver
wordt overal in Europa een klimaat
geschapen, waarin buitenlanders de
schuld van allerlei problemen 'in de
schoenen geschoven krijgen en
waarin racistisch geweld getole-

reerd wordt'.

Gute Reise
Herinnerd wordt aan de tientallen

bedreigende acties, afgelopen weken
tegen asielzoekerscentra in Duits-
land. 'Diese Entwicklung beangstigt
uns,' aldus de briefschrijver. Ieder-

een in Europa moet proberen met
alle mogelijke middelen deze ont-
wikkelingen een halt toe te roepen.
Bijvoorbeeld door pamfletten voor
het raam te hangen, antifascistische
groepen financieel te ondersteunen,
aan demonstraties en discussies
deel te nemen, en mondeling of
schriftelijk zijn solidariteit met
vluchtelingen te betuigen. 'Schweigt
nicht! Stoppt die Pogrome!' zo ein-

digt de brief, plus: 'Wir wünschen
Ihnen eine gute Reise.'

Van één van de Duitse toeristen
krijgt de briefschrijver volkomen ge-

lijk, al staat hij wel verbaasd van de
actie. „We moeten op onze hoede
blijven voor opkomend fascisme.
Daar zijn ook wij ons van bewust."

(ADVERTENTIE)

DIRK VAN DEN DROEK
VANAF NU WEKELIJKS IN DEZE KRANT
MET SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN

Sxtöa,!
DEZE WEEK ALLEEN IN ONS FILIAAL

ZANDVOORT r

OP VELER VERZOEK
KOCHTEN WIJ OPNIEUW

BEAUJOLAIS 1991

GEENJS^MAAR

3/4 fles - van

het beroemde
wijnhuis van de

familie Jules

Pellerin in het

hart van het

Beaujolais gebied

Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 5 sept. 1992,

in ons filiaal Burgemeester Engelbertsstraat 21 Zandvoort

Waterstanden 1
Datum
3 sep
4 sep
5 sep
6 sep
? sep
8 sep

i 9 sep
' 10 sep

11 sep

HW
08.36
09.30
10.35

00.54
02.05
03.06
03.39
04.09

LW
04.35
05.20
06.16
07.16
08.25
10.15
11.05

00.05

HW
Ü0.56
21.44
23.04
12.25
13.35
14.36
15.19
15.55
16.29

LW
16.46
17.30
18.20

19.30
20.54
22.25
23.26
12.04
13.05

j Vaanstand:
,' VM zat. 12 sep. 04.18 u.

,

Springtij 14 sep. 17.58 u. NAP+115cm

Poging tot verkrachting
ZANDVOORT - Naar pas later be-

kend werd gemaakt, is een 17-jarig

Zandvoorts meisje vorige week dins-

dag ontsnapt tijdens een poging tot

verkrachting. Zij werd op de Vondel-
laan tussen de spoorwegovergang en
de bloemenkiosk door een tot nu toe
onbekende man in de bosjes ge-

duwd. Hij greep haar vast, betastte
haar op ruwe wijze en scheurde haar
kleding. Na een worsteling wist zij

zich los te rukken en naar huis te

vluchten. De politie is nog op zoek
naar de dader: een man tussen 35 en
45 jaar oud, 1.85 meter lang, normaal

postuur en gekleed in spijkerbroek
pn sportschoenen. Getuigen worden
verzocht te bellen tel. 13043.

Rijbewijs in beslag

ZANDVOORT - Een 45-jarige
Zandvoortse automobiliste is vrij-

dagochtend vroeg aangehouden om-
dat zij onder invloed van alcohol ver-
keerde. Bij de ademtest werd zo'n
hoog gehalte vastgesteld, dat haar
rijbewijs in beslag werd genomen.

• Het onderhoud van de Algemene
Begraafplaats liet te wensen over.
Vanaf deze week komt daar verbe-
tering in, zegt het gemeentebestuur.

Foto Bram den Hollander

Honderden symphatisanten
steunen actie tegen boren

Bezoekje aan bed van
zanger Koos Alberts

• De Zandvoortse Geertje Sebregts-Schaap krijgt hoogst persoonlijk
bezoek van zanger Koos Alberts. Foto Douke wijkstra

ZANDVOORT - De Zand-
voortse Geertje Sebregts-
-Schaap zal die donderdag in
de maand augustus niet snel
vergeten. In het Kennemer
Gasthuis kreeg zij hoogst
persoonlijk bezoek van zan-
ger Koos Alberts. Aanstaan-
de maandagavond is zij sa-
men met hem te zien in het
NCRV-programma G'Oud en
Nieuw.

Presentator Frank Masmeijer
bezoekt met zijn cameraploeg re-

gelmatig mensen die niet of nau-
welijks de deur uit kunnen. Dat
geldt ook voor de 77-jarige Zand-
voortse uit het Huis in de Duinen.
Voorheen woonde zij in de Noor-
derstraat, maar toen zij zeven jaar
geleden nierpatiënte werd, moest
zij verhuizen Door haar ziekte is

zij erg aan huis gebonden.

Toen zij donderdag 6 augustus
in het Kennemer Gasthuis in
Haarlem lag, werd zij door Frank
Masmeijer in de bloemetjes gezet.

Dat is maandagavond te zien in

G'Oud en Nieuw, om 20.26 uur op
Nederland I. Zijn gasten kunnen
tevoren opgeven, welke bekende
artiest zij graag eens zouden ont-

moeten. Mevrouw Sebregts, lief-

hebster van Nederlandstalige mu-
ziek, hoefde daar niet lang over na

te denken: Koos Alberts is een van
haar grootste favorieten.
Alberts kwam even later dan

ook in zijn rolstoel zingend de zaal
binnen, om vervolgens plaats te

nemen aan het bed van de Zand-
voortse. „Ik vond het hartstikke
fijn om hem te ontmoeten," aldus
mevrouw Sebregts. „We hebben
gezellig zitten babbelen. Ondanks
dat hij zo bekend is, is hij heel
gewoon gebleven."

Echtgenote
Zij kreeg zijn boek plus een

handtekening van hemzelf en van
zijn echtgenote. Ook zij kwam - op
verzoek - de zaal binnen, hoewel
zij aanvankelijk op de gang zou
blijven wachten. „Nou heb ik nog
je vrouw niet gezien," had me-
vrouw Sebregts tegen Alberts ge-

zegd.
De ontmoeting met de zanger is

voor een belangrijk deel te danken
aan het verplegend personeel van
het Kennemer Gasthuis, locatie

Elisabeth Gasthuis. Zij hebben de
naam van mevrouw Sebregts
doorgegeven aan de regisseur, die

op zoek was naar een nierpatiënt.
Hij was op dat idee gekomen, om-
dat zijn vader dat ook is. Geertje
Sebregts is een 'bekend gezicht' in
het EG omdat zij drie ochtenden
per week op de dialyse-afdeling
moet zijn voor een behandeling.

ZANDVOORT - In een kort
tijdsbestek van enkele dagen
ontwikkelt het tegen het gas-
boren gerichte initiatief van
Zandvoorter Eugène Weusten
zich tot een actiegroep waar
enkele honderden mensen
steun aan betuigen. Het Actie-
platform Zandvoort, zoals het
nu heet, heeft het razend druk.

Wie het telefoonnummer van Eugè-
ne Weusten draait, krijgt niet meer
een persoonlijke boodschap, maar
een boodschap van Actieplatform
Zandvoort, zoals het nu officieel

heet. De Zandvoorter kon vorige
week, toen hij een oproep deed in

het Zandvoorts Nieuwsblad nog niet

vermoeden welke gevolgen dat had.

"Zeker vijfhonderd mensen heb-
ben mij laten weten een bezwaar in

te dienen tegen de plannen van Mo-
bil om proefboringen in de omge-
ving van Zandvoort te mogen ver-

richten," vertelt een verraste Eugè-
ne Weusten. "Ik weet natuurlijk niet

zeker of ze ook allemaal daadwerke-
lijk de bezwaren opsturen, maar ze
hebben in ieder geval de intentie."

Behalve van particulieren, krijgt

het actieplatform ook steun van or-

ganisaties. De strandpachters heb-
ben Weusten laten weten allemaal
een bezwaarschrift in te dienen. Ook
de Nederlandse Vissersbond heeft

toegezegd actie op papier te zullen
ondernemen. Het platform is ook m
contact getreden met verschillende
organisaties op milieugebied en na-
tuurbescherming, die het met raad
en daad terzijde staan. Veel goede
tips komen van organisaties die zich

bezighouden met de boringen in de
Waddenzee.
Daarnaast heeft ook de landelijke

media contact opgenomen met de
Zandvoorter. Diverse radiopro-
gramma's, zoals Vroege Vogels van
de NCRV en programma's van Ra-
dio Noord-Holland, de lokale radio
en meerdere kranten besteedde aan-
dacht aan de perikelen. Als gevolg
van de vele reacties raakte de tele-

foon van Weusten overbelast, met
als gevolg dat het telefoonverkeer
van streek raakte.

De initiatiefnemer heeft ook veel
practische steun gekregen. Weus-
ten: "Sommige mensen boden aan
gratis kopieën te maken, andere
hielpen met versturen en bij sommi-
ge zaken mochten we de bezwaar-
schriften neerleggen."
Het actievoeren heeft de Zand-

voorters desalniettemin handen vol
geld aan porti, briefpapier en tele-

foonkosten gekost. Financiële steun
is daarom ook van harte welkom.
Veel Zandvoorters hebben zich geër-

gerd aan het boorplatform van Win-
tershell (van BASF) dat nu voor de
kust staat. Weusten: "Ik ervaar dat
als uitlokking. Er wordt ook steeds
geschoven met dat ding en ze heb-
ben het zo 'leuk' mogelijk aange-
kleed met die lampjes. Volgens mij
willen ze onderzoeken hoe de bevol-
king erop reageert."

Wie nog bezwaar in wil dienen te-

gen de plannen voor proefboringen
naar gas voor de kust van Zand-
voort, moet er voor zorgen dat het
bezwaar deze week binnen is bij het
Ministerie van Economische Zaken.
Een voorgedrukt bezwaarschrift is

verkrijgbaar brj het Actieplatform
Zandvoort, telefoonnummer 18584.
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Natuurlijk, die krant moet ik hebben.

Omdat ik graag wil weten wat zich in mi|n

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandsoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

(S Nieuwsblad
Naam: (m/v) L

Adres: I I 1 1_J I L

J l I I l I I I l L J L

J I I L J I I L

Postcode/Plaats • l_l I L

Telefoon: I I l I I I L

J L _L_J L J L_L

l_

Giro/Banknr.: L_l I l I 1 I I l 1

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ16,00 half jaar ./' 29.00 Djaar ƒ 52,(

' Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020-668 13 00.

Stuur de/e bon in een open envelop naar

Weekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA

Amsterdam l' hoeft geen post/egel te plakken. o

J I (i \ m uimruli htviiryim;) \\ K

710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

v y v \

29-7-1942 f\^\ 29-7-1992 _=

jaar getrouwd
Ton Schiebergen

Sophia Schiebergen-Offenberg

Gelegenheid tot feliciteren

5 september 16 00-1800 uur
Restaurant ..Dreefzicht'

Fonteinlaan 1, Haarlem

8 september is het zover

dan zijn

WIM EN HANNY
25 jaar

bij elkaar.

Van harte gefeliciteerd

Ingnd, Jim, Edwin en Hilleke

t
Mijne tijden zijn

in uwe handen

Bedroefd geven wij U kennis dat, voorzien van
het Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan
onze zuster, schoonzuster en tante

Josepha Theodora Ruppert-Holtmann

op de leeftijd van 81 jaar.

Met dank aan het verplegend personeel van het

bejaardenhuis, het „Huis in de duinen", voor alle

lieve en goede zorg.

Uit aller naam:
N. E. Paap-Koning

Zandvoort, 30 augustus 1992

Correspondentieadres:
Burg. Engelbertsstraat 36
2042 KN Zandvoort

De begrafenis heeft op woensdag 2 september
plaatsgevonden op de Alg. Begraafplaats te

Zandvoort.

V Wij zijn trots op je

Japie
Mama en Papa

Gisteren

Japie Harteveld

vandaag

Drs. in de economie

Morgen

Japie Harteveld!

Harteveld gefeliciteerd

Papa, Mama, Sandra,
Jacquelien, Victor, Rutger,

Sanne, Chantal, Myrna,
Richard, Richard Jr.

De Gaper Drugstore

maandaktie

Guhl merg lecithine

shampoo öc
100 ml O.C70

Guhl merg lecithine

crèmespoeling
100 ml 3.95

Demake-up
Wattenschijfjes

3.15 nu 2.75

Geldig t/m 30 september 1992
zolang de voorraad strekt

-f DRUGDRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 02507-12513

023-315855

NS> ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
ZijlwcR'l»:t.Tcl:023-315855 (DAGEN NACHT)

Vermist sinds 26-8

SARAH
onze 5-jarige poes,

zwart met witte kin en witte voetjes.

Draagt gele halsband met penning,
is erg schuw.

Ze wordt erg gemist.

Boul. P. Loot 75, Tel. 16811

Bij een plotselinge

hartstilstand
komt een arts of ambulance meestal te laat. Een

leek kan nog levensreddende handelingen
toepassen. Leer dus ook in maar drie middag- of

avondlessen

REANIMEREN
op dinsdag 15, 22 en 29 sept. a.s. bij de

Kruisvereniging Zandvoort
Inl. tel. 16085 (hr. de Leeuw).

Japie

kanjer. Ik ben trots op je

KUSJES CHANTAL

7 september a.s.

Jan
proficiat

Leo - Agnes, Bets
Nico - Pim

Hoera

Mam, gefeliciteerd met het

1-jarig bestaan van de

„Gulle Toine"

Je dochter Sheila

ADVERTENTIES

Reünie
~~i

De/.e advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren

U betaalt daarvoor slechts ƒ32,- e.\cl. 6'7r BTW.

Voor meer informatie hel Weekmedia Amstelveen
tel 020-(i-17ö3!)3

Het wordt weer speculaastijd

Speculaas

met amandeltjes

4,25

5,25

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

lïB^^aifeiiissfeii

Daar ligt onze belangrijkste

ftaafc én dienstverlening;

' Daarnaast kunt u bij óns
terecht voor:
"

irïschrijvingert '^'^i-^;----./^.

Uitvaartverzekering

INIVÖ-POUS
:'^;eén

:

'
;'Natüra-^'/'\

C uitvaartovereénkomst

Vraag rustig vrijblijvend

allo inlichtingen bij:

UlTyAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40

2041 KT Zandvoort.

tel.02507-17244

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17

Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten

oven-, grill- en pasta-gerechten

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes

tot 20 personen.

Tevens om mee te nemen.

v *̂

(De Qutte Tomé.

div. vis- en vleesspecialiteiten

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
v.a. 25 augustus iedere woensdag gesloten

T.k.a. in Centrum

Prima gelegen uitst. onderh. hoekw.
met 2 st. schuren en achtertuin

(Z.O.). Part.: entree, toil., keuken,
woonk. 1e et.: douche met wast., 3
slp.kmrs. Grote bergzolder met vli-

zotrap, C.V. (1989).

Vr.pr. ƒ 229.000, k.k.

Info: tel. 19570.

LEER ZWEMMEN BIJ DE

ZANDV00RTSE REDDINGSBRIGADE.

AANVANG: donderdag 17 september a.s.

PLAATS: Gran Dorado Zwembd,
Vondellaan, zij-ingang.

GROEP 1: 18.30-19.15 uur:

ELEMENTAIR ZWEMMEN
BREVETZWEMMEN 1 tm 5.

GROEP 2: 19.15-20.00 uur:

BREVETZWEMMEN 6,

BINNENWATER REDDEND
ZWEMMEN A & B,

RECREANTENBAAN.

E. DE JONG TUINARCHITECT
(Gespecialiseerd in tuinen voor het

kustgebied en heidetuinen)

Een tuinontwerp voor

DOE HET ZELF-tuinaanleg
in samenwerking met de hovenier.

Tevens projectlevering tuinmaterialen met
volledige garantie.

Bel 02526-87485
voor een vrijblijvende afspraak.

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

presenteert

zondag 6 september

De Amsterdamse
zanger

KLAAS VEEN
Aanvang 19.00 uur

De meeste gein
op het Dorpsplein

Openbare
commissievergaderingen

De volgende commissies vergaderen de volgende week In

het Raadhuis:

dinsdag 8 september 20.00 uur Cie Maatschap-
pelijk Welzijn

woensdag 9 september 20.00 uur Cie Bestuurlijke

Zaken
donderdag 10 september 20.00 uur Cie Ruimtelijke Or-

dening

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen

minimaal vijfdagen van tevoren ter inzage bij de receptie in

de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting kunt u

terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van
de agenda beschikbaar.

Het publiekheefttijdensde commissievergadering het recht

om over een onderwerp dat op de agenda staat het woord
te voeren.

I

Wijziging

ophaalsysteem
Klein Chemisch Afval

Met ingang van 1 september 1992 verandert de wijze van
inzamelen van Klein Chemisch Afval. Tot nu toe werd elke

tweede zaterdag van de maand het KCA huis-aan-huis

opgehaald.

Per 1 september 1992 wordt KCA niet meer huis-aan-
huis opgehaald!

Vanaf deze datum zal het KCA worden ingezameld op
bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocarzal een
route gaan rijden met enkele halteplaatsen. HetKCA kan op
bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.

Voor de rest van 1 992 zijn vier data vastgesteld waarop de
Ecocar njdt: de woensdagen 30 september, 28 oktober, 25
november en 16 december.
De eerstvolgende ophaaldag is dus woensdag 30 sep-
tember!

Hiermee ven/alt de gebruikelijke ophaaldag, namelijk de
tweede zaterdag in september.

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat 08.15-09.00 uur

Schuitengat 09.15-10.00 uur

Brederodestraat/Friedhoffpleln 1 0.1 5-1 1 .00 uur
Tolweg 11.15-12.00 uur
Sophiaweg 12.45-13.30 uur

Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg 13.45-14.30 uur
Prof. v.d. Waalsstraat 14.45-15.30.uur

Bramenlaan (Bentveld) 1 5.45-1 6.30 uur

De Ecocarzal dus per halteplaats 45 minuten aanwezigzijn.
De data inclusief route zullen elke maand worden gepubli-

ceerd.

In 1 993 zal elke tweede dinsdag van de maand op boven-
staande wijze KCA worden ingezameld.

Grofvuil
Nog steeds bestaat bij veel mensen onduidelijkheid overde
vraag wat wel en wat nietmeegegeven mag worden met het

grofvuil.

Grond, puin, bouw- en sloopfafval mag niet worden
aangeboden bij het maandelijkse grofvuil!

Dit dient te worden aangeleverd bij een puinbreker.

Ook koelkasten mogen nietworden aangeboden. Dit in

verband met het recyclingsproces. Voor koelkasten dient

men een afspraak te maken.

Grofvuil mag alleen worden aangeboden in kleine handza-
me bundels, met een maximale afmeting van 125 x 80 x 80
cm. De bundels mogen niet zwaarder zijn dan 50 kilo.

Het grofvuil wordt per huisvuilwijk opgehaald.

Voor de maandagwijk op de eerste woensdag van de
maand, de dinsdagwijk de tweede woensdag, de donder-

dagwijk de derde woensdag en de vrijdagwijk de vierde

woensdag. NB! Dit is niet altijd de laatste woensdag van de
maand.

Voor nadere informatie: telefoon 02507-61510.

Woningtoewijzing

'Groot Kijkduin'
Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor de

HAT-eenheid, Stationsplein 83
(complex Groot Kijkduin).

De huur bedraagt f 444,53
(inclusief t 29,- servicekosten).

Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij de ge-

meente ingeschreven te staan als alleenstaande woning-

zoekende.

De toewijzing zal gebeuren volgens het gemeentelijk

(urgentie)puntensysteem. Hierbij wordt ook het norminko-

men betrokken.

Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en adres,

kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zand-
voort, t.a.v. sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverle-

ning Bevolking ondervermelding van inschrijving HAT. De
inschrijftermijn sluit op dinsdag 8 september 1992 om
12.00 uur.

Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie

van de sector Bewonerszaken, openingstijden maandag
t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Voorgenomen
hinderwetvergunning

(WABM)
Burgemeesteren wethouders zijn voornemens ondervoor-
waarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te

ondervangen, vergunning ingevolge de Hinderwet te verle-

nen voor het oprichten en in werking hebben van:
- een verkooppunt voor patates frites en snacks, gelegen

aan de Haltestraat 23A te Zandvoort.

De (gewijzigde) ontwerp-beschikking en de andere stukken
die op de aanvraag betrekkinghebben liggen van 4 t/m 18
september 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt

daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het
kantoor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De
stukken liggen tijdens de openingsuren ookter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 18 september 1992
schriftelijk worden ingediend bij hetcollegevan burgemees-
ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Een
ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage

gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Degene die bezwaar heeftgemaakt opde bovengenoemde
wijze en eenieder die aantoont dat hij/zij daar redelijkerwijs

niet toe in staat is geweest, krijgen in een volgend stadium

van de procedure gelegenheid om beroep in te stellen bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State.

Verleende
hinderwetvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om onder
voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omge-
ving te ondervangen, een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende vergunning te verlenen voor:

- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde
visopslag en bakvoorziening, gelegen aan de Noorder-

duinweg 48 te Zandvoort
- een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde

visopslag zonder bakvoorziening, gelegen aan de Ka-
merlingh Onnesstraat 1 1 te Zandvoort

- een vishandel met stalling voor verkoopwagens en bak-

voorziening, gelegen aan de Curiestraat2F te Zandvoort
- een café/petit-restaurant, gelegen aan het Kerkplein 4 te

Zandvoort.

De beschikkingen en de andere stukken die op de aanvra-

gen betrekking hebben liggen van4 september tot4 oktober
1 992 ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Bouw-
toezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht

voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagenvan 9.00-1 2.30 uur. De stukken liggen tijdensde
openingsuren ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,

Prinsesseweg 34.

Tot 4 oktober 1992 kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag door:

a de aanvrager

b de betrokken adviseurs

c degenen die conform de artikelen 20, 21 of22,2°lidof28,
1 " lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhy-

giëne bezwaren hebben ingebracht

d elke belanghebbende die aantoonbaar redelijkerwijs niet

in staat is geweest conform bovenstaande artikelen

bezwaar in te brengen.

De beschikkingen zijn na 4 oktober 1992 van kracht, tenzij

beroep is ingesteld en tevens op grond van artikel 60a van

de Wet op de Raad van State bij de Voorzitter van de ,

Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State een schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing of tot

het treffen van een voorlopige voorziening.

Aangevraagde
bouwvergunningen

080B92 Lorentzstraatl5 plaatsen 2 noodlokalen

t.b.v. Nicolaasschool

081 B92 Kostverlorenstraat 46 vergroten kapconstructie

woning

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht

en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op
dinsdag- en vrijdag van 9.00-1 2.30 uurgedurende een week
na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk

bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling

betrokken.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder

meertewordenverleend.ookaliserbezwaaringediend.Dit

is een wettelijke verplichting.

Verderkan ereen verklaring-van-geen-bezwaarvan Gede-
puteerde Staten nodig zijn.

Verleende
bouwvergunning

136B91 Kostverlorenstraat 58 oprichten appartemen-
tengebouw 'Bennoheim'

Belanghebbenden, die door de vergunning rechtstreeks in

hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de
WetAROB binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad

een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-

ders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

3 september 1992

TE KOOP:
• Strand visverkoop-
wagen m. tractor en
verg.

• Boul.

visverkoopwagen
m. verg.

• Bedr.ruimte te huur.

Br.o.nr. 335585.

w uitvaartverzorging
kennemerland bv

Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

DE TELEFOONDIENST LEVERDE

AFGELOPEN JAAR EEN

HOGERE PRODUKTIE

ER ZIJN NOG 12082
1 WACHTENDEN VOOR U

't staat in de krant
iedere week weer
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Gebroeders Waterdrinker houden woensdag hun allerlaatste veiling

4We hadden nog best even door willen gaan'
ZANDVOORT - Na ruim

70-jaar komt er een einde aan
liet veiling-bedrijf van de
familie Waterdrinker. De
gebroeders Simon en Jaap
hangen binnenkort voorgoed
hun stofjas aan de kapstok.
„Met weemoed", zoals ze zelf

zeggen. Aanstaande woensdag
9 september worden de Iaaste
spullen geveild. Het pand aan
liet Dorpsplein is verkocht.
Evenals het voormalige
volkskoffiehuis 'Ons Huis' en
Restaurant 'Zomerlust' in de
Kosterstraat verdwijnt er weer
een stukje Zandvoortse
geschiedenis.

door Bram Stijnen

De familie Waterdrinker: sinds
decennia is deze naam verbonden
met Zandvoort. Al vanaf het begin
van de jaren twintig veilde Piet
Waterdrinker samen met zijn

compagnon J. Waterman vanuit de
voormalige garage van de firma
Gravenstein in de Brugstraat
allerhande tweedehands goederen.
Piet woonde toen nog in Beverwijk.
Beginjaren dertig betrok hij samen
met zijn vrouw Antonia (Antje)

,

dochter Alie en de beide zoons
Simon en Jaap een woning in
Zandvoort. Daar was het toen
armoe troef bij de lokale bevolking.
Geld om nieuwe meubels te kopen
was er niet. In 1935 verbrak Piet het
compagnonschap en verhuisde naar
de Grote Krocht. Waterman en zijn

gezinsleden zouden WO II niet

overleven.

Verdreven
In het pand aan de Grote Krocht,

waar nu een reisbureau is gevestigd
startte Waterdrinker een
antiekwinkel. Terwijl zoon Benno
werd geboren, gingen de veilingen
gewoon door. Ook de verhuur van
allerhande goederen werd ter hand
genomen.
Met het uitbreken van de oorlog
bleek er voor veel neringdoenden in
de badplaats geen emplooi meer en
ook voor Piet en zijn gezinsleden
braken er moeilijke tijden aan. Hij
keerde daarom terug naar zijn

geboorteplaats. Nog maar net was
de bezetter verdreven of
Waterdrinker stond al weer te
trappelen om zijn beroep van
veilingmeester annex verhuurder in

• Simon en Jaap
Waterdrinker:

„Dit zware werk is

niet meer op te

brengen."

Foto Bram Stijnen

de badplaats weer ter hand te

nemen.
Terug in Zandvoort belandde hij

uiteindelijk in de Kosterstraat,
waar hij op nummer 5 een
meubelzaak wilde beginnen. De
gemeente gaf echter geen
toestemming. Hierdoor veranderde
het leven van de Waterdrinkers
drastisch. Zij belandden in de
horeca: Hotel Restaurant
'Zomerlust' werd een begrip in de
badplaats. De feesten en partijen
zijn nu nog legendarisch. Ook veel
verenigingen vonden de weg naar de
Kosterstraat, de achterzaal werd
veelvuldig gebruikt voor
uitvoeringen. Toneelverenigingen,
de accordeonclub, de plaatselijke
fanfare en diverse zangverenigingen
waren er kind aan huis.
De expansiedrift van de familie

bleek niet te stoppen. In 1954 werd
'Ons Huis' aangekocht en het
veilingbedrijf 'De Witte Zwaan' ging

van start. Voor de zoons Simon en
Jaap was dit een kolfje naar hun
hand. Simon stapte in de
voetsporen van zijn vader en
ontpopte zich al snel tot een
all-round veilingmeester. Terwijl
broer Benno en zwager Willem van
de Sloot het horecabedrijf
draaiende hielden, trokken Simon
en Jaap het hele land door op zoek
naar handelswaar.

Bolderwagens
Tijden veranderen echter, succes

blijkt vergankelijk. Dat geldt met
name voor het horecabedrijf,
Zomerlust, van de familie
Waterdrinker. Het aantal
verenigingen liep drastisch terug en
optredens werden meer en meer in
de Krocht gegeven. De klandizie
liep achteruit en het pand aan de
Kosterstraat moest worden
verkocht. Ook de verhuur van

allerlei goederen liep terug.
Serviesgoed, bedden, matrassen en
bolderwagens werden van de hand
gedaan. De mensen hadden weer
geld om nieuwe spullen te kopen.
Maar de 'nostalgie' vierde hoogtij.
Daardoor bleven tweedehands
meubelen, vooral die uit

grootmoeders tijd, toch nog steeds
in trek. De maandelijkse veilingen
in het souterrain van 'Ons Huis'
bleken op menig Zandvoorter een
grote aantrekkingskracht uit te

oefenen. Niet in de laatste plaats
door het vermakelijke 'optreden'
van veilingmeester Simon,
daardoor bleef er geen stoel

onbezet.
Met een grap en een grol werd de

handelswaar van de hand gedaan.
Een miskoop was uitgesloten,
volgens de veilingmeester. Zo werd
het schilderij, soms rijp voor de
vuilnisbak, veelal aangeprezen als

een 'echte' Mondriaan, Vermeer of

Rembrandt. Ook de wrakke
keukenstoel ging - tot hilariteit van
het publiek • vaak als 'antiek' de
deur uit.

Jammer
Zoals gezegd: de voorstellingen

zijn binnenkort afgelopen.
Volgende week woensdag treden de
gebroeders Waterdrinker nog
eenmaal op, dit keer om voorgoed
afscheid te nemen van hun klanten.
Met de verkoop van het pand aan
het Dorpsplein valt het doek over
een stukje geschiedenis van
Zandvoort. „Dat is jammer", vinden
de broers. „We hadden nog best
even door willen gaan". Het zware
werk is door Simon en Jaap niet

meer op te brengen. Ze gaan het nu
rustiger aandoen. De badplaats de
rug toekeren zullen ze evenwel
nooit. „Wij horen bij Zandvoort",
zegden ze van zichzelf.

Provincie akkoord met bouw seniorenwoningen
ZANDVOORT - De Provincie

Noord-Holland geeft toestem-
ming voor het bouwplan voor
veertien bejaardenwoningen
op de locatie Bennoheim, op
de hoek Kostverlorenstraat-
/Koninginneweg. De bezwaren
van omwonenden zijn afgewe-
zen.
Twee omwonenden van de Kost-

verlorenstraat en de Koninginneweg
hadden tegen de vorm en plaats van
het nieuwe bouwwerk geprotes-
teerd. Volgens hen is deze - toekom-
stige - bebouwing te grootschalig
voor de omgeving, en dus niet pas-
send in de wijk. Daarnaast zijn zij

bang dat hun privacy aangetast zal

worden en hun woningen in waarde
zullen verminderen. De reden is dat
het nieuwe bouwwerk (10,8 meter
hoog) hoger wordt dan het oude
Bennoheim (9 meter) en bovendien

vlakbij hun perceel wordt neergezet.

Dichtbegroeid
De provincie heeft deze bezwaren

van de hand gewezen. 'Verricht on-
derzoek heeft uitgewezen dat het ob-
ject vanuit de woningen en dichtbe-
groeide tuinen van reclamanten niet
of nauwelijks waarneembaar zal

zijn.' Zij wijst erop dat het gemeente-
bestuur al 'enigszins aan de privacy-
-bezwaren van reclamanten tege-

moet is gekomen door verplaatsing
van het bebouwingsvlak met circa 3

meter in de richting van de hoek
Kostverlorenstraat/Koninginne-
weg'. Als de bezwaarmakers toch
vinden dat zij schade lijden, dan
kunnen zij bij de gemeenteraad een
verzoek om schadevergoeding indie-

nen, stelt het provinciebestuur.
Tegen de afmetingen van het ge-

bouw heeft de provincie zelf geen

bezwaar. „Zij is van mening dat de
locatie zich leent voor een markant
bouwwerk," aldus A.K. Visser van
de dienst Ruimte en Groen. Gedepu-
teerde Staten gaan akkoord met het
huidige ontwerp, ook al wordt de
toegestane bebouwingshoogte over-
schreden. Die overschrijding is mar-
ginaal, aldus het provinciebestuur.
Ook de afstand tot de ernaast liggen-

de percelen is aanvaardbaar, zo
wordt gesteld.

Parkeerdruk
Voor extra parkeerdruk van een

complex seniorenwoningen is men
niet bang, vooral omdat er al veer-

tien parkeerplaatsen gepland zijn.

Daarnaast zijn de noodzaak en de
urgentie van het project voldoende
door het gemeentebestuur aange-
toond. Gelet op het volkshuisves-

tingsbelang mag de gemeente dan
ook gaan werken aan het wijzigen
van de bestemming in 'woondoelein-
den'. Vooruitlopend mag er mede-
werking verleend worden aan de
bouwprocedure. Naar verwachting
wordt de bouwvergunning een dezer
dagen afgegeven. Daarna (binnen
dertig dagen) kunnen er echter nog
bezwaren ingediend worden.

Het complex seniorenwoningen
wordt gebouwd door Eendracht
Maakt Macht. „We hopen binnen
een paar weken met de bouw te kun-
nen beginnen," zegt plaatsvervan-
gend directeur Peter Kramer. „We
zijn in volle gang met de voorberei-
dingen." Met de bouw van de senio-
renwoningen wordt beantwoordt
aan een van de doelstellingen van
het woningmarktonderzoek. Maar
daaruit blijkt ook dat er nog meer
seniorenwoningen nodig zijn.

Kerkdiensten ]
Weekend 5/6 sept. 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, kollekte Kerkelijk Medisch
Werk
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het
Jeugdhuis

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate,
viering H.A.

\ rijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zaterdag 10.45 uur dienst Nieuw
Unicum.
Zondag 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis,
Haarlem
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Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th.W.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij-

ves
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: ds. S. v.d. Meer

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand §
Periode:
25 - 31 augustus 1992
Gehuwd:

Van Zijtveld, Guus en Busé, Mildred
Marquerite Van Buel, Patrick Sjef

en Buis, Manuela Catharina Petro-
nella
De Heij, Henricus Anthonius Maria
en Dijkstra, Cecilia Gabriella Maria

Geboren:

David Ruben, zoon van: Powers, Da-
niel Glenn en Reuijl, Wilhelmina
Annelies Angela, dochter van: Kern-
mer, Johannes Cornelis en Van
Kleef, Caroline Vincent, zoon van:
Deinum, Kendrick Evert en Beelen,
Ellen Jamie Melissa, dochter van:
Beekelaar, Ian en Visser, Susanne
Dian Sharon, dochter van: Van der
Veen, Peter Gerardus en Vermeer,
Monique

Overleden:

Booms geb. Lefferts, Maria Helena
Petronella, oud 63 jaar Van Over-
beeke, Pieter Laurens, oud 87 jaar
Ruppert geb. Holtmann, Josepha
Theodora, oud 81 jaar

| Weekenddiensten i
Weekend:
5/6 september 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.

DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en iH het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens

pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-

woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ./2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreek-
uur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeen-
schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.

023-152152.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/13.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Podotherapie
ZANDVOORT - De podotherapeu-

te houdt weer spreekuur op woens-
dag 9 september, tussen tien en
twaalf uur. Een advies over de be-

handeling van voeten kost 24,50 gul-

den. Wie niet wil wachten moet eerst

een afspraak maken via 023-329245.

Het spreekuur wordt gehouden in

het gezondheidscentrum aan het Be-
atrixplein in Zandvoort.

Amerika krijgt nog klanten
ZANDVOORT - Ook al is het

nog niet echt koud, door het re
genachtige weer van do atgelopen
dagen is het op strand een stuk
rustiger geworden. Turend naai
de hoge golven moeten de sti and-
pachters maar afwachten of er

nog klanten langskomen Vooial
op het naaktstrand, op enige non
derden meters vanaf hel centrum,
lijkt dat het geval. De strandstoe
len staan er in ieder toeval hoog op
het talud teruggetrokken

Dat is ook bi] paviljoen Amen
ka, van Peter Booker Toch heelt
hij enigszins een uitzondenngspo
sitie in deze stille tijd. „Ik heb nu
nog twee mensen op het terras bit-

ten," meldde hij gistermiddag Hij
heeft nog dagelijks aardig wat bc
zoekers. „Dat komt omdat ik het
meest zuidelijke paviljoen heb
Dat is een draaipunt voor wande
laars, en die komen elke dag nog
voorbij. Vooral Duitsers. 'Mir
egal', zeggen die over storm en re-

nen Ze vinden hot prachtig, die

mooie lucht en de zee
"

Volgens Booker moeten cl<

pachters hot vooi het grootste
deel van de Duitseis hebben „Mei
name Nedeilandeis doen nog ai

eens belangstellend ovei hoe het
seizoen is het geweest Maai als ik

dan viaag hoe vaak /i] gewet m
zijn, is dat misschien maai een oi

twee keei
"

Bookei is voorlopig nog nu t
i .in

plan zijn paviljoen af te brok. n
„Maar na het tweede wiekend in

septembei ga ik alle buiu nlandsi
teleteksten ovei het \vi\ i hekii

ken, daarna neem ik een m slis

smg Dat zijn meestal weel In t u h

ten voor de langeie tennijn AK
daarop alleen maai depiessies te

zien zijn, dan boei je vooilopig
geen onbewolkt weer met tempo
raturen van rond de dei tig giaden
te verwachten Dan ga ik liever

inpakken en naar huis Wachten
op mogelijk nog een mooie dag.
heelt dan geen zin

"

Nog meer Georgiërs
op zoek naar familie
ZANDVOORT - De KRO be-

steedt opnieuw aandacht aan
de Georgiërs die in de oorlog
gedetacheerd waren in Zand-
voort. De omroep hoopt nu een
man en een vrouw op te spo-
ren, waarvan hij vrijwel zeker
weet dat zij in Zandvoort wo-
nen.

Vrijdagmorgen tussen negen en
tien, op radio 2, komt er opnieuw
een oproep in het programma 'Adres
Onbekend' van de KRO, om te ko-
men tot de opsporing van twee Geor-
giërs. Deze keer gaat het om een
man en een vrouw.
De Georgiërs verbleven in de oor-

log in Zandvoort en zouden zeer aan-
trekkelijk voor vrouwen geweest
zijn. Daarom vermoedt de omroep
dat er nog enige nazaten van de Ge-
orgiërs verblijven m het dorp. De
Georgiërs werden in de Tweede We-
reldoorlog krijgsgevangene gemaakt
door de Duitsers en werden inge-

deeld in het 822ste bataljon. In 1943
arriveerden zij in Zandvoort, waar
ze verbleven tot januari 1945. Daar
na werden zij overgebracht naar
Texel. Er zijn echter nogal wat Geor-
giërs blijven hangen in Zandvoort.
Volgens een inwoonster van Zand-

voort heeft er jaren geleden een Ge-
orgische nazaat een poging gedaan
om zijn familie in Rusland te vin-

den. De Texelse Maria de Graaf wil
er alles aan doen om de Georgieis
weer bij elkaar te brengen Zij ver-

leent ook medewerking aan het pio-

gramma 'Adres Onbekend'

Fantastisch
"Ik vind het fantastisch om de

mensen bij elkaar te brengen Die
Russen zijn ook heel vriendelijk, die

sluiten direct hun familie uit Neder-
land in de armen en hebben geen
last van onwennigheid," aldus De
Graaf.
De Texelse komt regelmatig in de

republiek Georgië om hulpgoederen
en medicijnen te brengen en huma
mtaire hulp te verlenen In oktober
vertrekt ze opnieuw. Mensen die op
zoek willen naar familie in Georgië,
kunnen met haar contact opnemen
via het adres' Pehkaanweg 75, 1790

NP, De Koog (Texel) Ze wil zoveel
mogelijk details over de vermeende
familie hebben en het liefst nadruk-
ken van foto's.

Vorige week deed de KRO in het
programma 'Adres Onbekend' een
oproep om te komen tot de opspo
ring van Jan Khamdrava, de zoon
van Nikolaj Khamdrava. De omroep
ontving tot nu toe een reactie van
een Zandvoortse, maar die heeft nog
niet geleid tot opsporing van de Ge-
orgiër. Vrijdag wordt de zaak op
nieuw aangekaart

'Zalig dat ik hier naar toe kan'

• In de huiskamer van de dagverzorging, op de vierde verdieping van het Huis in het Kostverloren, kunnen tien

ouderen een gezellige dag doorbrengen.

ZANDVOORT - Het project
dagverzorging voor ouderen,
dat dinsdag van start is gegaan,
moet meteen al uitbreiden. Op
dit project van - onder andere -

gezinszorg en Huis in het Kost-
verloren kwam zo'n grote toe-
loop, dat de huidige twee dagen
per week reeds volzitten. De
gezinszorg heeft een wachtlijst
ingesteld voor andere gegadig-
den. Voordat zij kunnen ko-
men, moeten er echter meer
vrijwilligers zijn.

„Ik vind het zalig dat ik hier naar
toe kan," zegt een van de tien oude-
ren in de huiskamer van het dagver-
zorgingsproject. De vrouw wordt
nerveus van het alleen zijn thuis. „Ik
heb wel vriendinnen, maar die zie

hebben ook niet zo altijd tijd om
langs te komen."

De dagverzorging is bedoeld voor
ouderen die weinig contact hebben
met anderen, voor mensen die wach-
ten op plaatsing in een verzorgings-
huis en voor degenen die de over-
gang van zieken- of verpleeghuis
naar het eigen huis als een te grote
overgang ervaren. Ook kunnen er
mensen terecht die dagelijks door

een huisgenoot worden verzoigd,
om de taak van de ander te vei heh
ten.

In groepjes van tien joersonen wor
den zij m Huis m het Kostveiloion
opgevangen door een beroepskracht
en enkele vrijwilligers De Stichting
Thuiszorg Kennemerland Zuid
zorgt voor de beroepskrachten en de
coördinator en beoordeelt of oude-
ren (die in Zandvoort moeten wo
nen) in aanmerking komen voor de
dagopvang

Slaapkamer
Voor het vervoer wordt de Belbus

ingeschakeld. De ouderen vertoeven
tussen 10.00 en 16 00 uui voorname-
lijk in een eigen huiskamer, op de
vierde verdieping van het verzor-
gingshuis. Na de kotlie kunnen er
spelletjes of andere activiteiten ge-

daan worden, voor zover de deelne
mers dat willen Tussen de middag
staat er een warme maaltijd klaar
Daarna wordt een rustperiode inge-

last, waarbij . desgewenst gebruik
kan worden gemaakt van twee slaap-

kamers. De kosten voor de deelne-
mers bedragen tien gulden per dag
Momenteel vindt de dagverzor-

ging wekelijks plaats op dinsdag en
donderdag. In totaal maken daar ze

r

ventien ouderen gebruik van. waai
van een enkeling twee dagen in do
week komt Er is echt ei behoefte het
project uit te bieiden met een derrie

dag „Omdat ei voel belangstelling
voor is," zegt cooidmatoi Rita Fa
ber. „Maar om te kunnen uitbiei

den, hebbon we moei MijwiUigcis
nodig " Het huidige aantal \an dra
vrijwilligers moet daarvooi uit go
breid worden tot /o'n zes peisonen

Minimum eisen

Maar ouderen die ook gebi tuk wil

len maken van het project kunm.ii
zich wel gewoon opgev on Dat kan
tan een van de vier instanties die bi
tiokken ziin bij de dagvoizoi ging
waaronder bejaardem ei /oi gins
huis Huis in het Kostverloi on (HiKi
(tel 16945) Voor het tweedaags
project krijgt dit huis 20 (100 gulden
subsidie per jaar. In totaal ij. ei

50 000 gulden (voor vijl dagen pei

week) beschikbaar gesteld, plus oen
eenmalig bedrag van 25.000 gulden
voor de inrichting De andeio deel
nemende instanties ziin Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort (tel

19393), het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening 'tel. 17373) en de
Stichting Thuiszorg Kennemeilanii
Zuid (tel 023-213421).
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woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht te Zandvoort

roept kandidaten op voor de functie van

ESTUURSLID
Het bestuur van EMM heeft een beleidsbepalende be-
stuurssignatuur, wij verwachten van kandidaten

Kennis en ervaring

• Geen directe gespecialiseerde kennis vereist,

generalist

• Bestuurder op afstand kunnen zijn

• Ontwikkeling/opleiding minimaal op middelbaar niveau
• Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke

organisatie.

Taak en rolopvatting van het bestuur zijn onder meer:
Het opvangen van signalen uit de samenleving en die

vertalen in beleid voor de corporatie.

Het toetsen van de beleidsvoering door het
management.
Het dragen van verantwoordelijkheid voor het beleid.

Fungeren als klankbord voor het management
alsmede het aandragen van eigen opties bij het
oplossen van vraagstukken.

Het uitdragen van de doelstellingen en de belangen
van de corporatie door het benutten en onderhouden
van goede contacten met alle externe relaties.

1

Naast het lidmaatschap van EMM vinden wij het belang-
rijk dat de kandidaten voldoende tijd beschikbaar kunnen
maken voor het optimaal functioneren binnen het bestuur
van EMM.
Een bestuurlijke functie wordt aangegaan voor de perio-

de van minimaal 4 jaar.

Geïnteresseerden voor de bestuursfunctie binnen EMM roepen wij

op voor 14 september a.s. een brief voorzien van alle relevante ge-
gevens op te sturen aan:

Bestuur Woningbouwvereniging EMM
Postbus 505,
2040 EA ZANDVOORT

BELASTINGVRIJ
BIJVERDIENEN.
Dat kan tot een bedrag van
ƒ 5.225,-- per jaar.

Deze bijverdienste is mogelijk als u werkt als

alphahelpende in de thuiszorg
in het rayon ZANDVOORT.
Een alphahulp is in dienst van de klient. Dit zijn veelal ou-

dere mensen die afhankelijk zijn van hulp bij huishoudelij-

ke werkzaamheden.
Onze instelling bemiddelt tussen u en de klient.

De werktijden en dagen waarop u wilt werken, worden in

overleg vastgesteld.

De verdiensten zijn per uur:

voor 18- en 19-jarigen ƒ 9,37

voor 20-jarigen ƒ10,02
voor 21 -jarigen ƒ10,94
voor 22-jarigen ƒ 11,86

voor 23 jaar en ouder ƒ 12,84

Er vinden geen inhoudingen plaats.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de afd. alphahulp

(mw. R. Faber en mw. A. Lippus),

STICHTING GEZINSZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout. Tel. 023 - 213421

Veilinggebouw De Witte Zwaan

INBOEDELVEILING
Woensdag 9 september

Aanvang 9.30 uur op het Gasthuisplein

Er wordt geveild: goederen uit opslag en vertrek.

Zoals: kussenkast, commode, dekenkist, mahonie ta-

fel, secretaire, veel ander knap meubilar, porcelein,

wandversieringen, vloerkleden, Zandvoortse foto's
enz. enz. Alles gaat onder de hamer, alles moet weg.

Kijkdagen:

zondag 7-maandag 8 sept. van 10.00-17.00 uur.

Deurwaarder
H. Terhoeven
uit Haarlem

Veilingdirectie

Fa. Waterdrinker

Night&Day
Jullie-mogen gezien worden,'jij én je

Renaulf.Clip .Night & Day: Hij is pittig

en swingend, dusjulliepassen bij eikaar::

:Enwaarjeookheengaat,haarhettheater/.'.

:of naar de film, naar het café of naarde: ;
'disco, hij staat altijd[yooi-je klaar.

'

::Hijlaalzich makke-
.

Jijk parkeren] ook op r

'def kleinste plekjes.

:: De dagen : zijn dan
'

:

}pok a),gauw tekort. '

.

::En :öe'nachten -zei-:.>.: ;

:

'0erijang:genóeg/:.,-

i&f .v±\You Are the One.

Tx/ra's zonwerend glas,

chterruit wisser, witte

: les in bumper, specia-

3 bekleding, striping

'light & Day, sportieve

iieldoppen, 4 mge-
: ouwde speakers, me-
' éic lak (alleen zwarte

Jtvoenng)

De Clio Night & Day is er in wit en zwart

metallic. Met een speciaal Night & Day

accessoire-pakket met een waarde van

f 2.605,-, waarvoor je maar I 705,-

betaali. Je voordeel loopt dus op tot

1 1900,- Bovendien is de Clio Night &

Day super-exclusief:

er zijn er namelijk

niet meer dan 800

van. Kom snel naar

de showroom en

maak een proefrit.

Dan ontdek je dat de

Clio Night & Day ook

voor jou de enige

echte is

CLIO

^•.

r
ffgy?»-

De Renault Clio Night & Day Zelfs z'n prijs is onweerstaanbaar.

Autobedrijven Rinko
Guiesiraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

RENAULT
GEEFT JE

LEVEN KLEUR

OPEN HUIS ZATERDAG 5 SEPTEMBER
VAN 12.00-14.00 UUR

DIACONIEHUISSTRAAT 38': appartement met
tuin op het zuiden. Ind. parterre: entree, hal,

slaapkamer, woonkamer met open haard, keu-
ken, badk. met douche en toilet. Souterrain:

kamer met keukenblok en douche.
Vr.pr. ƒ136.000,- k.k.

Bedrijfspand te huur: MAX PLANCKSTRAAT 33
Beg. grond: opp. + 100 m2

, geschikt voor op-
slag/magazijn. Eerste verd.: ± 100 m2 geschikt
voor kantoorruimte. Uitstekend pand voor han-
delsbedrijf e.d.

Huurprijs: ƒ 135,-/m2/jaar excl. B.T.W.

PASSAGE 3/39 ruim, licht, tweekamerhoekap-
partement op de 8e verd. met uitzicht over dorp
en zee. Ind.: ruime hal, woonkamer, slaapkamer,
badkamer met ligbad, keuken met inb.app., ruim
balkon.
Vr.pr. ƒ185.000,- k.k., serv.k. ƒ305,- p.m. incl.

voorsch. verw.

Dr. KUYPERSTRAAT 4 In Zandvoort-Zuid gesi-

tueerde twee-onder-een-kap woning met ruime
tuin op het westen en oosten en vrijstaande ga-
rage. Ind. beg. grond: hal, woonkamer, keuken,
toilet. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met
douche, toilet, wastafel. Zolder: bergruimte, mo-
gelijkheid voor kamer.
Vr.pr. ƒ325.000,- k.k.

DE SCHELP 82 Leuk gelegen recreatiewoning.
Het appartement is recent gerenoveerd, smaak-
vol gestoffeerd en kan zo worden betrokken.
Ind.: hal, open keuken met app., woonkamer
met open slaapruimte, badkamer met douche/
toilet/wastafel.

Vaste prijs ƒ 98.000,- k.k.

WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

Van

CHAIK
Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 */Fax 02507-17596

FRITURES D'ANVERS
Gevraagd

NETTE JONGENS
voor weekendwerk en
zomermaanden. V.a. 16 jaar

Aanmelden iedere dag na 12.00 uur

Kerkplein Zandvoort

ïiaBITAAtr^:r:-;
::

:Si

NOG STEEDS TEVEEL

liiOÖR HÉTZËLFDt

«iïPRÖDÜKT5:r
-:v:::

Euro loodvrij ƒ 1 .76

Super benzine ƒ1.92
Diesel ƒ 1 .06

SERVICESTATIONmm
(bij Palace Hotel)

VERKOCHT
Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,

maar eerst moet u mooi uw huidige

woning kwijt.

De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.

Dat kost minder dan u denkt en verkoopt

sneller, want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten.

De Gaper Drugsfore
DROGISTERIJ-PARFUMERIE

Speciaalzaak zoekt

verkoopsters
voor de zondagmiddag (13.00-18.00 uur).

Leeftijd 17-20 jaar

Tel. 02507-12513

Vraag naar dhr. P. Olieslagers

-/ DRUPDRUGSTORE
drogisterij & parfumeriespeciaalzaak

Kerkstraat 31 2042 JD Zandvoort

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

SINGER EURO '93
'T GROOTSTE VOORDEELVAN EUROPA

DE SINGER EURO '93.
''\

:ïr')
'.".'

:'?!;

* 14 «tekenprogramma w.o. 4 stretchstcken
'* Naait meerdere lagen jeans' '-/j

* Automatisch knoopsgaten maken - •
5

* Ingebouwde opbergruimte voor '^w« w'^i2^^
;

.accessoires -V, ' SINGER
*3Q0 gulden korting Voor eens en altyd

STOKMAN
Prinsenhofstraat 7

t/o garage Versteege Zandvoort. Tel. 20072.
Maandags gesloten

Reparatie alle merken.

Postcode Loterij gaat het miljoen trekken

Laatste kans o_

miljonairsboof !
*
'̂Jfch°

In september gaat de Nationale Postcode Loterij

het derde Kwartaal Miljoen van dit jaar trekken.

Bent u er dan ook bij, of gaat u de boot missen?

Per slot van rekening is een pengeweld, of te kampen heb-

heel miljoen niet niks. En dan

is er ook nog de honderddui-

zend gulden én de honderd-
duizenden overige prijzen,

zoals elke week weer kansen

op de Hitbingo van liefst

25.000 gulden.

Mét de trekking van het Herfst

Miljoen luidt de Postcode Lo-

terij meteen ook het nieuwe
seizoen in. We kunnen nog niet

veel verklappen, maar het gaat

een geweldig seizoen wor-
den! Voor alle deelnemers aan

de Postcode Loterij. Voor de

mensen die betrokken zijn bij

de projecten voor mens en na-

tuur. Projecten die ü door uw
deelname mogelijk maakt. Pro-

jecten die de natuur en alles

wat daarin leeft in stand hou-

den. Projecten voor mensen
die moeten vluchten voor wa-

ben met voedseltekorten. Pro-

jecten die nodig zijn. Daarom
heeft de Postcode Loterij u

nodig.

Als u nog geen deelnemer
bent, vul dan de WIN-EEN-
MILJOEN-BON hieronder in

en stuur 'm snel op. Dan bent u

nog net op tijd voor de trek-

king van het Kwartaal Miljoen

in september. Voor één tientje

in de maand hoeft u de boot

niet te missen. Sterker nog:

misschien kunt u hem straks

zelf kopen!

Nog geen deelnemer?;

Vul de bon in en doe

mee vooreen :

tientje jiér maand!

Carlo Boszliard en Irene

Moors staan al klaar om
de 'nieuwe miljonair' te

verwelkomen.'

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u

de postcodecijfers 1076
(Amsterdam), 1944 (Bever-

wijk), 2404 (Alphen a/d
Rijn), 5256 (Heusden) of

7991 (Dwingeloo)? Dan
kunt u zich aanmelden voor
de volgende opnamen van
Hitbingo. Bel op week-
dagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit!

Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loteni Deelname impliceert aanvaarding van het regle-

ment. Maximaal 99 loten per postcode Als u het met een afschrijving niet eens bent, dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan

ieder moment Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Eeghenstraat 81 . 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en wordt

verricht door Nolans mr P J N van Os te Amsterdam Trekkmgslijsten en reglement zi|n verkrijgbaar bi| het secretariaat Prijzen worden automatisch op uw bank- ol giroreke-

ning gestort Pnizen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer Lu

890/098/1 77 89 dd 20-10-1989

>8»

De winnende
Hitbingo-

nummers van
25 augustus:



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 3 SEPTEMBER 1992

Polen zien water branden na bezoek brandweer
ZANDVOORT - Het bezoek

van de Zandvoortse brandweer
aan Polen is uitstekend verlo-
pen. De spuitgasten hebben de
Polen met raad en daad terzij-

de kunnen staan. Onder ande-
re werd er apparatuur overge-
dragen, maar daarnaast ook
kennis. En dat was noodzake-
lijk: "Als je ze uitlegt welke ap-
paratuur wij hebben en hoe wij
te werk gaan, dan kijken ze als-

of ze water zien branden," ver-
telt brandweerman Rob Schrö-
der.

De Zandvoortse brandweer had
een voorspoedige reis naar Polen.
Staan de gewone brandweerwagens
minstens negen uur in de file voor
de douane, de spuitgasten hadden
daar geen last van. "We reden eerst
tussen die vrachtwagens, maar heb-
ben ons later tussen de gewone per-
sonenauto's gemanoeuvreerd," ver-

telt brandweerman Rob Schröder.
Geen problemen bij de douane: "De
douanier maakte wel wat opmerkin-
gen, maar we verstonden het niet.

Pas later hoorden we van de Polen
wat ze gezegd hadden. Ze vroegen of
we wat uitgevoerd hadden, omdat in
Wronki de grootste gevangenis van
Polen gevestigd is."

Echte armoede hebben de spuit-

gasten niet gesignaleerd, "maar ze
moeten wel enorm creatief zijn om

de eindjes aan elkaar te knopen."
Wat Schröder wel verbaasde was de
weinige kennis van brandbestrijden
die de Poolse collega's hadden. "En
dat in zo'n groot gebied, met boven-
dien veel bossen en dus kans op bos-
branden, zoals nu elders in het land
het geval is."

Preventie
De Poolse brandweerlieden heb-

ben van preventie nog nooit ge-

hoord. Letten op de eigen gezond-
heid is helemaal een lachertje. Bo-
vendien ontbreekt het aan gebrek
aan organisatie: "Dat hebben ze
nooit geleerd, want toen het land
nog communistisch was werd alles

immers geregeld."
Samen met de Beverwijkse brand-

weer zal de Zandvoortse brandweer
nu onderzoeken of het mogelijk is

om een aantal Poolse collega's naar
Nederland te halen, om ze deze ele-

mentaire kennis bij te brengen.
De Poolse brandweer heeft de Ne-

derlanders benaderd nadat 7het kalf

verdronken was'. Toen er brand uit-

brak in een kindertehuis, beschikte
de brandweer daar niet over vol-

doende ladders om de kinderen te

bevrijden. Een aantal vond de dood.
Ook aan ander materieel is een

tekort. Het hele korps beschikt over
slechts twee persluchtmaskers, die
de brandweerlieden moeten be-
schermen tegen giftige gassen. Ook

• De Zandvoortse brandweer verstrekte materiaal en wijze raad aan de Poolse collega's. Het korps uit Wronski
ontving onder andere een aanhangwagen met bluspoeder. Foto Bram stenen

zijn er maar vier militaire unifor-
men als

Tbluspakken' beschikbaar.
Schröder: "En dan geldt: Wie het

eerst komt, wie het eerst maalt. Wie
geen pak heeft, heeft pech. Bij ons
heeft ieder zijn eigen pak. Wij klagen

er al over als we een pak van een
ander aan moeten, omdat we liever

niet in een ander zijn zweet werken."

Tom Puts exposeert in bibliotheek
ZANDVOORT - De 62-jarige Zandvoorter Tom Puts

exposeert van 1 tot en met 27 september in de openbare
bibliotheek. Puts schildert al vanaf zijn twintigste. Hij
heeft les gehad van de inmiddels overleden Haarlemse
schilder Poppe Damave. Zijn werk is geïnspireerd op de
natuur: zeegezichten en duinlandschappen, evenals
grillige fantasielandschappen. De expositie omvat naast
aquarellen ook acryl- en olieverfschilderijen.

Tom Puts geeft ook les aan kinderen van acht tot

veertien jaar in wijkcentrum 't Stekkie. Hij heeft al

eerder geëxposeerd in het Cultureel Centrum en de
bibliotheek. De tentoonstelling is te zien gedurende de
openingsuren van de bibliotheek aan de Prinsesseweg
34. Onder andere op vrijdag tussen tien en twaalf, twee
en half zes en half zeven en half negen en zaterdag
tussen tien en twee uur.

TE kust
keur

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Bep Ogterop
BLOEMENDAAL - Het Haarlemse Operakoor Bep

Ogterop treedt zondag 6 september op tijdens de Casca-
de lunchvoorstelling. Het koor werd in 1957 opgericht
en stond tot 1988 onder leiding van zangpedagoge en
koordirigente Bep Ogterop. Sinds die tijd is Piet de
Reuver dirigent. De honderd leden van het koor bren-
gen zondag onder andere werk van Berlioz, Verdi, Bizet
en Wagner. Het koor wordt op de piano begeleid door
Jan Stulp. Aanvang twaalf uur. Entreeprijs vijf gulden.
Kaartverkoop aan de kassa van het Openluchttheater,
Hoge Duin en Daalseweg 2 in Bloemendaal.

Zomerzottenfestival in Gran Dorado
ZANDVOORT - Het derde Zomerzottenfestival in de Zandvoorthal van

Gran Dorado Park houdt de Rotaryclub Zandvoort op 6 september. In een
zeskamp wordt gestreden om de Zandvoortzomerzottentrofee. De start is

om twaalf uur.
Meer dan tweehonderd teamleden doen mee aan zes ludieke spelen,

waaronder een grote opblaasstormbaan met rare fietsen. De dag eindigt 's

middags in de Vijverhut Vijver, met spectaculaire waterspelen (aanvang
rond kwart over drie). De presentatie is in handen van Dick Passchier.
Officiële scheidsrechters zullen controleren of alles wel eerlijk verloopt.
De opbrengst van de dag, geschat op ongeveer vijftigduizend gulden, zal

besteed worden aan een aantal specifieke projecten van de Stichting Barti-
méus, die zich bezig houdt met de hulpverlening aan blinde kinderen.
Vorig jaar won Rank Xerox de trofee en dit team zal dit jaar de trofee

verdedigen. Om zes uur is de prijsuitreiking. De toegang is gratis. Voor de
deelnemers is er 's avonds een feestavond.

Korte tips

Kelderverkoop
ZANDVOORT - Het bejaardenhuis 'Het Huis in de

Duinen' houdt op 5 september zijn jaarlijkse kelderver-
koop. Onder andere meubels, prullaria, boeken, kleding
en gebruiksartikelen worden aangeboden tegen aan-
trekkelijke prijzen. Belangstellenden zijn welkom tus-

sen tien en twee uur op het terrein aan de voorkant van
het huis. Bij slechte weersomstandigheden worden de
kraampjes in de hal en aangrenzende ruimte gezet.

Wandelen door oud Amsterdam
ZANDVOORT - Op Monumentendag, 12 september,

gaat 'VANNU' wandelen in oud Amsterdam. De leden
van de vereniging vertrekken om half tien. Om tien uur
vertrekt het gezelschaf vanaf de AKO-kiosk in de hal
van het Centraal Station en gaat met de ^historische
tram' naar het Spiegelkwartier, de Weteringschans en
het Kleine Gartmanplantsoen. Daar zijn allerlei monu-
menten geopend. Wie wil mag mee.

• Ook vorig jaar veel enthousiasme tijdens het Zomerzottenfestival in Gran
Dorado. Archieffoto Weekmedia

• CJP-stad - Op verschillende data en locaties in Haar-
lem kunnen mensen met een cjp gratis of met korting
van voorstellingen genieten. Open zijn onder andere het
Teylers museum, Concert gebouw, Stadsschouwburg,
Toneelschuur, Haarlemse Jazz Club en het Patronaat.
• Marathonnerre - Een muzikale theaterproductie met
jazz, rock, funk en klassieke muziek is te bewonderen
en beluisteren op 5 september in het Concertgebouw in

Haarlem. Van twaalf uur 's morgens tot twaalf uur 's

nachts. Kaarten voor dertig gulden te koop aan de kassa
van het concertgebouw, tussen tien en drie uur. Toe-
gang dertig gulden.
• Piet Zegveld en Josephine Kutten - exposeren respec-
tievelijk schilderijen en bronzen beelden tot en met 22

september in Gebouw Noord-Holland, Houtplein 33 in

Haarlem.
• Hans Olsthoorn - stelt olieverfschilderijen tentoon in

de expositieruimte van het Provinciehuis van Noord-
-Holland in Haarlem. De tentoonstelling is voor belang-
stellenden vrij toegankelijk op werkdagen van negen tot

vijf uur. De expositie blijft in het Provinciehuis tot en
met dinsdag 22 september.
• Vleermuizen - Wethouder Gieske opent morgen, vrij-

dag 28 augustus, een tentoonstelling over vleermuizen
in Natuur- en Milieucentrum Ter Kleef, Kleverlaan 9 in

Haarlem. De tentoonstelling is te bezichtigen tot 1 no-

vember op maandag tot en met vrijdag van negen uur
tot half vier en op zaterdag en zondag van half elf tot vier

uur.
• Parken - De collectie tekeningen en grafieken van
Teylers Museum in Haarlem is het uitgangspunt voor
een bloemrijke tentoonstelling over tuinen en parken
uit de zestiende tot en met de twintigste eeuw. De
tentoonstelling is te bezichtigen tot 6 september.
• Openluchttheater - Op donderdag 3 september wordt
de West Side Story uitgevoerd in het Openluchttheater.
De voorstelling begint om half negen. De toegangskaar-
ten kosten vijftien gulden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij

de VW's in Zandvoort en Bloemendaal en bij de AB-
N-AMRO in Bloemendaal.
Het theater bevindt zich aan de Hoge Duin en Daalse-
weg 2 in Bloemendaal.

(ADVERTENTIE)

PARADE
zaterdag 5 september

Corsöstoet
"125 jaar jni bloei"

vari Aalsmeer naar
Amsterdam.

:9.15 uur vertrek

centrum Aalsmeer.

1 1.00 tot 1230 üür
Amstelveen.

14.i5 uur vertrek

Olympisch Stadions

16.00 uur défilé Dam
Amsterdam.

CORSO-
SHOW
in de Bloemenveiling
Aalsmeer

vrijdag 4 september
15.00 tot 23.00 uur.

zondag 6 september
09.00 tot 18.00 uur.

- Tentoonstelling van
totale Corsostoet

- Bloemengala
- Danswedstrijden
en demonstraties

- Entertainment
- Oude ambachten
- Kinderspeeltuin

VERLICHT

zaterdagavond
5 september

Verlichte Corsostoet.
"TZSjaariribloër
door Aalsmeer.

21.00 uur vertrek

centrum Aalsmeer.

Feë riek ye r I ichte - • ==;

Corsöstoet in

Aalsmeer.

Körn

Corso
Mkenil

Voor verdere informatie

secretariaat:

02977-25100

Kom
Corso
Kijken»

09:15 uur Raadhuisplein (start)

10.17 uur Aaismeerderweg-Machlneweg
1Ö;56 uur Aalsmeerderwég-Legmeerdijk

11.27 uur Sportlaan - v.d. Hooplaan
11.45 uur Keizer Karejweg-Plein 60

:

12.i 1 uur Ln Walcheren-Keizer Karelweg:

14.15 uur Olympisch Stadion (vertrek)

1.4:59 uur Overtoom-J. P. Heyestraat

15.19 uur Nassaukadèr-Kinkerstraat

15.39 uur Rozengracht-Westermarkt
15.46 uur Raadhuisstraat-Spuistraat

15.55 uur N.Z. Voorburgwal
16.00 uur Dam (defilë tot 16.50 uur)

;

1 6.43 uur Weteringcircuit

'Met kettingen of een gele

streep zijn we ook tevreden'
Vervolg van voorpagina
Eerder had een aantal raadsleden

verkondigd dat 'ouders de verant-
woordelijkheid voor de kinderen
moeten nemen en ze moeten helpen
met oversteken.' Of een klaar-over-
-dienst in het leven roepen. Volgens
schooldirecteur Marja Snijders
Blok is dat niet te verwezenlijken:
„We hebben hele enthousiaste ou-
ders, maar ik weet hoeveel er wer-
ken. Ik heb geen enquête gehouden,
maar ik vermoed dat het niet haal-

baar is om daarvoor voldoende men-
sen in te schakelen. Want dat moet
het hele jaar door gebeuren, vier

keer per dag."
De ouders hebben zich bijzonder

kwaad gemaakt over de opmerking
van de politici in diverse commissie-
vergaderingen, 'dat de ouders niet

de verantwoordelijkheid voor hun
kinderen op zich willen nemen'. Zij

'zijn zich heel goed bewust van hun
verantwoordelijkheid', maar zijn

ook van mening dat het bij de opvoe-
ding hoort, dat kinderen zelf leren
oversteken. Bovendien zijn er vol-

gens vader Wolter Heule ook gezin-

nen waarbij beide ouders werken.
Die zijn niet in de gelegenheid om
hun kind te begeleiden.

Raar
Moeder José Bluys heeft nog een

andere visie op het verhaal: „Het is

toch raar dat de ouders een klaar-o-

ver-dienst moeten organiseren op
een weg waar helemaal geen auto's
mogen rijden? De gemeente is ver-

antwoordelijk voor de politie en die
kan blijkbaar de zaak niet in de
hand houden."
Schooldirecteur en moeder Marja

Snijders Blok zegt: „Een ongeluk is

er nog niet gebeurd, maar soms
scheelt het weinig. De kinderen zien
de auto's niet omdat het zicht dooi-

de geparkeerde auto's geblokkeerd
wordt. De bus zien ze wel, die is hoog
genoeg."
„De school heeft de ouders ver-

zocht niet meer te parkeren op de
oostelijke baan. Daar houden ze zich
goed aan. Een teken dat ze zich wel
degelijk van hun verantwoordelijk-
heid bewust zijn. Maar de kinderen
moeten na de basisschool op de fiets

naar Haarlem. Je wilt de kinderen
dus leren oversteken. Maar ze moe-
ten wel in de gelegenheid gesteld

worden, dat veilig te leren."

Volgens het plan van de politie

zou de stoep aan beide zijden ver-

breed moeten worden worden, zodat
de kinderen overzicht op het ver-

keer krijgen. Bovendien gaan de au-

to's minder hard rijden, omdat de
weg plaatselijk smaller wordt. De
school was blij met het voorstel.

„Maar met kettingen en een gele

streep, of een waarschuwend bord,
zouden we ook al tevreden zijn,"

Snijders Blok.
De verkeersmaatregel mag ook

meer richting Hannie Schaftschool
getroffen worden, zodat beide scho-
len ervan kunnen profiteren. Dat is

ook het voorstel van Gemeente Be-
langen Zandvoort. De PvdA wil dat
er opnieuw bij ouders wordt geïnfor-

meerd over de bereidheid om klaar -

-over te zijn.

Met oog en oor

de badplaats
!

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Hij lachte naar mij en zwaaide
met zijn hand. De Zandvoorter op
zijn fiets zwierde van de ene naar
de andore kant van de weg. Je kon
zien dat hij schik in zijn leven had.
Afgelopen zondagmorgen kwam
ik hem tegen op de Louis Davids-
straat. Ik was op weg naar de zon-
dagse koffie bij 'Kopertje'. Half
tien: ik was ruim op tijd. Eond tien
uur is de stamtafel immer bezet
door autochtonen. Het wekelijkse
ritueel verstaat zich in een gezelli-

ge kout. Nieuwtjes worden uitge-

wisseld en de verwachtingen voor
de aankomende week worden on-
der de loupe genomen. Ook het
weer wordt besproken. Natuur-
lijk! De gepensioneerde visser-

man, de reddingswerker, de kok,
de ondernemer uit het dorpscen-
trum en uitbater Fred Paap zijn er
allen bij gebaat te weten wat Pluvi-

us en zijn collega's de aankomen-
de week voor ons in petto hebben.
Zelfs de politiek wordt tijdens der-

gelijke bijeenkomsten niet ge-

schuwd. De kranteartikelen van
de afgelopen zes dagen zijn daar-
bij een goede leidraad.

Top-less
De Zandvoorter op zijn fiets.

Haast was ik hem vergeten. De
reden van zijn vrolijkheid werd
mij al snel duidelijk. „Het dorp is

weer van ons," schreeuwde hij

door de lege straat. Ik begreep het.

Routineus wendde hij de 'steven'

en kwam langszij. „Het is vandaag
de laatste zondag van augustus."
Pretlichtjes schitterden m zijn

ogen. Ach, hoe vaak heb ik deze
zin in de voorbije jaren al niet ge-

hoord. Iedere keer weer, rond
deze tijd van het jaar, word ik er-

mee geconfronteerd. In 1985 of
daaromtrent was de laatste Grand
Prix. In het verleden was deze
laatste zondag in augustus het
sem dat het zomerseizoen defini-

tief was afgelopen.

Anno 1992 is het al niet anders.
Zelfs de weergoden hadden er dit-

maal weet van. De loodzwarte
lucht boven het Raadhuisplein
vormde een vervroegde opmaat
voor het aankomende wintersei-
zoen. Met weemoed dacht ik terug
aan de laatste maanden. Hoe lang
geleden lijkt het, dat ik in de on-
dergaande zon zat te barbecuen
aan het strand. Hoe lang geleden
(of was het vorige week?) liepen
vrouwen en meisjes nog met ont-
blote kuiten en bijna top-less over
straat. En hoe lang is het al niet
geleden dat kinderen dolden in
het zwinnetje aan het strand. De
bankjes op het Raadhuisplein zijn

nu weer leeg. De gesprekken daar
ter plaatse zijn inmiddels ver-

stomd. De plaatselijke bevolking
zit inmiddels achter de kachel.
„Het is weer voorbij die mooie zo-

mer". Dit lied van Gerard Cox ligt

op dit moment constant op mijn
draaitafel. De lachende meeuw,
hoog in de zwerk is allang van zijn

voortplantingsdrift bekomen en
de merel in mijn tuin is op dit

moment druk doende een veilig

heenkomen voor de winter te zoe
ken.

"Metadonbus'
Terug nu, naar 'Kopertje' Zoal.--,

verwacht, zat de tafel vol en was 1

het terras leeg. Op het pluche
kleed vijf dampende koppen koi-

fie. Zoals de een ter kerke gaat, zo
houdt de ander zich op zondag
morgen onledig op een cafestoel.

Ieder zijn meug. De 'metadonbus'
voor apotheek Mulder aan het
Raadhuisplein gaf uiteraard le-

den tot gesprek evenals de boorto-
ren voor de kust. Het centrum-
plan, de structuurschets en hel

verkeersplan kwamen eveneens
uitgebreid aan bod. Zo aan het ein-

de van het seizoen viel er weer
heel wat aan te merken op het
lokaal gezag. Wat het gemeentebe-
stuur met vermag, lukt wonder-
wel aan de cafétafel. Het oplossen
van allerlei problemen lijkt daar
een peuleschil.

Die boortoren 650 meter uit de
kust is een duidelijk voorbeeld.
„Laten we blij zijn met dat ding,"
zei de kroegbaas. „Aan die toren
kunnen we geld verdienen." Het
werd stil rond de tafel. De opge-
trokken wenkbrauwen van de ta-

felgenoten deed de exploitant be-

sluiten enige openheid van zaken
te geven. „Kijk," zei hij, hij pakte
een bierviltje en tekende de kust-
lijn. Het rondje boven de streep
stelde de boortoren voor. Onder
de streep tekende hij in een vrije

expressie een stel menselijke figu-

ren. „Waar kijken die naar," vroeg
hij en hij keek daarbij vorsend de
kring rond. „Of er al iemand ver-

zopen is," zei het bemanningslid
van de plaatselijke reddingsbriga-
de. De rest knikte. „Mis," zei de
ondernemer, ze kijken naar die to-

ren. „Nou en?" vroeg de kok. „Nou
en ..., nou en?" De kroegbaas hief
radeloos zijn handen.

Ingwersen
Hij vermande zich en boog voor-

over. „Hier valt geld te verdie-
nen," herhaalde hij en triomfante-
lijk keek hij de kring rond. Zijn
opmerking sloeg in als een bom.
„Wel eens gehoord van het recht
op uitzicht," vroeg hij. Het gezel-

schap knikte. „Welnu," orakelde
de spreker. „Zo'n toren zorgt voor
een hoop publiek. Als we die alle-

maal een gulden laten betalen zijn

we financieel zo weer boven Jan."
Zijn mededorpsbewoners zaten
met stomheid geslagen. „Is die
van jezelf of heeft wethouder Ing-
wersen dit bedacht," vroeg de wer-
keloze visser. „Koppie gebrui-
ken," zei de ondernemer en hij

wees op zijn voorhoofd. „Wie
moet er nog koffie?" Hij wenkte
de ober. „Als het niks kost, dan
graag," riep iedereen in koor.
Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

e Bij mooi weer worden er op de bankjes op het Raadhuisplein heel
nieuwtjes Uitgewisseld. Foto Bram S'pen

Gemeente haaltKCA niet meer op
ZANDVOORT - De gemeente

haalt vanaf deze maand het
Klein Chemisch Afval (KCA)
niet meer huis-aan-huis op. Er
zal een Ecocar een route rijden
met speciale halteplaatsen. De
eerste dag dat de Ecocar op
tournee gaat is 30 september.

De gemeente gaat vanaf 1 septem-
ber het beleid voor wat betreft het
aanbieden van vuil wijzigen. De wij-

ze van inzamelen van Klein Che-
misch Afval verandert bijvoorbeeld.
Tot nu toe werd elke tweede zater-

dag van de maand het KCA huis-aan-
-huis opgehaald. Echter vanaf 1 sep-

tember gebeurt dat niet meer. Vanaf
deze datum zal het KCA worden in-

gezameld op acht plaatsen in het
dorp. Daar stopt een Ecocar. Het
gaat om haltes op plekken waar nu
al papier- en glasbakken staan. De
eerste dag dat de Ecocar op de hal-

tes verschijnt is 30 september.

Per halte zal de car drie kwartier
aanwezig zijn. De halteplaatsen be-

vinden zich in de Cornelis Slegers-

straat, Schuitengat, Brederode-
straat, Tolweg, Sophiaweg, Van Len-
nepweg, Prof. van de Waalstraat en
de Bramenlaan in Bentveld.

In 1991 verzamelde de Zandvoor-
ters 179.800 kilo papier. In 1990 was
dit 100.000 kilo. Volgens de gemeen-
te zit er nog steeds een stijgende lijn

in. Aan Klein Chemisch Afval is in

1991 21.539 kilo ingezameld. Dat is

ongeveer gelijk aan het jaar daar-
voor en zoals het er nu uitziet zal er
dit jaar ook weer zo'n twintigdui-

zend kilo KCA opgehaald worden.

Aan glas haalde de gemeente
342 914 "kilo op. In 1990 was dat
270.000 kilo, terwijl er tot mei 1992

174.000 kilo afval verzameld werd.
Volgens de gemeente bestaat er

nog steeds onduidelijkheid over het
inzamelen van grof vuil. Grond,
puin. bouw- en sloopafval is geen

grof vuil, maar moet worden aange
boden bij een puinbreker. Voor
Zandvoort is de dichtsbijzijnde
puinbreker in de Waarderpolder
aan de Waardeweg 12 in Haarlem.
023-319443.
Evenmin mogen er koelkasten

worden aangeboden bij het grof vuil

Een koelkast bevat materialen du
gerecycled kunnen worden De koel
kasten worden door de gemeente
apart opgehaald, na het maken van
een afspraak met de afdeling Remi

Het grove vuil mag alleen worden
aangeboden in kleine handzame
bundels, met een afmeting van 123 .\

80 x 80. De bundels mogen met
zwaarder zijn dan vijftig kilo.

Strippenkaart wordt duurder

ZANDVOORT - De NZH verhoogt
het tarief van de strippenkaarten die
in de bus worden verkocht. Met in-

gang van 1 september kost de kaart
met twee strippen 2,75 gulden (was
2,25 gulden), de kaart met drie strip-

pen wordt een gulden duurder en
kost 4,25 gulden en de acht-strippen-

kaart kost elf gulden. De kaart met
acht strippen vervangt die met tien
strippen. Deze gaat elf gulden kosten
(de tien-strippenkaart was 10.25 gul-
den) . De strippenkaarten die bij do
loketten van busbedrijven, spoorwe
gen en op het postkantoor te koop
zijn, blijven net zo duur.
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PROVINCIE

loord-JT}o//anc/ BEKENDMAKING

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op

de secretarie van de gemeente Bloemendaal en in het Provincie-

huis (de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem,

gedurende de periode van 4 september tot en met 5 oktober

I992 voor een ieder ter inzage ligt het verzoek van Kuiper

Vastgoed BV om ontheffing van de verbodsbepalingen vervat in

artikel 3, eerste lid, sub d,i,f en q, van de Verordening

grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor het

bouwplan Groot-Bentveld te Zandvoort. (395/286/0 1)

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gede-

puteerde staten voornoemd (Postbus I23, 2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden

indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1 . Lorentzstraat 206, huur ƒ712,06 per maand (excl. stookkosten)

4-kamerflatwoning met CV.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten

minste bestaande uit 2 personen.
- - Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.

ƒ4.420,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien

van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het ge-

velkastje ten kantore van EMM.
* RUILRUBRIEK
1. 4-kamerflatwoning op de 2e verdieping, Celsiusstraat, huur ƒ496,65 per

'
• maand (excl. stookkosten).

,. c Gevraagd: 3- of 4-kamerwoning of flat, niet in Nieuw-Noord.

2. 4-kamereengezinswoning, Van Leeuwenhoekstraat, huur ƒ 648,72 per
" maand.

„Gevraagd: 4-kamer(flat)woning, Flemingstraat of Keesomstraat.

.3. 3-kamerflatwoning met open keuken, Dr. J. G. Mezgerstraat, huur

ƒ 654,59 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.

4. 2-kamerappartement met tuin op het zuiden, Lijsterstraat, huur
'""ƒ549,98 per' maand.

Gevraagd: 3-kamereengezinswoning.

i

Reactie: schriftelijk voor het einde van de maand.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

WEEKÏMlDMl geeft u meer!

BOOTTOCHT NAAR
MONNICKENDAM EN MARKEN
Menigeen weet nog te verhalen over de Blue Lady, die
vertrok vanaf het Koffiehuis voor een tocht naar Monnicken-
dam en Marken. Diezelfde tocht wordt nu weer gemaakt met
een bus en een boot van Rederij Naco. De bus brengt u via
de Zaanse Schans en Volendam naar Marken. Na een
bezoek aan dit voormalige eiland vaart u over de Gouwzee
naar Monnickendam, waar u de gelegenheid heeft kennis
te maken met dit schitterende Zuiderzeestadje. Via de Broe-
ker Vaart komt u in Broek in Waterland, waar niet alleen de
bruggen voor u opengaan, maar waar het lijkt of de tijd

heeft stilgestaan. Ü vaart door Broek in Waterland via een
prachtige route naar het Schouw. Vervolgens vaart u via het
Noordhollandskanaal naar Amsterdam om af te meren
achter het Centraal Station. Deze tocht kan ook in omge-
keerde richting worden gemaakt.

VERTREK EN KOSTEN:
Iedere zaterdag zondag, dinsdag en donderdag, 10.00 uur
vanaf Steiger 7 achter het Centraal Station in Amsterdam.
Rond 17.00 uur bent u weer terug. U kunt aan deze tocht

deelnemen tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon en telefonische reservering bij Rederij Naco,
tel. 020-6262466.
De kosten bedragen ƒ 39,- (normaal ƒ 57,50) voor volwasse-
nen en ƒ 25,- (normaal ƒ 37,50) voor kinderen van 4 t/m 1

1

jaar.

Bon voor onze lezers
Deelname Mm de boottocht naar Monnickendam en Marken is

alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. U
dient cleze bon ingevuld in te leveren aan de kassa van rederij

Naco, De Ruyterknde, Steiger 7 in Amsterdam op de dag van
vertrek.

De kosten bedragen, voor volwassenen y'39,- en voor kinderen
van 4 t 'm 1 1 jaar _/'25.- p.p.

Naam:

Adres:

Postcode:

Keuze datum:

Telefoon:

Woonplaats:

Aantal volw.: Aantal kinderen: _

Het VU ziekenhuis is een academisch ziekenhuis met een algemeen christelijk karakter dat

geavanceerde zorg en dienstverlening biedt, afgestemd op de behoeften van patiënten en
cliënten. Een uitgesproken kwaliteitsbenadering draagt daar in belangrijke mate toe bij. In onze
visie gaan professionaliteit en aandacht voor het menselijk aspect hand in hand. Of het nu gaat

om patiënten, cliënten of medewerkers zelf. Als academisch ziekenhuis - dat naast

patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs tot taak heeft - bieden wij een
veelzijdige werkomgeving vol mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling.

VU ziekenhuis,
veelzijdige werkplek

secretaresse m/v
voor 32 uur per week

83

lf| Het betreft een functie bij de sectie

& financieel economische zaken (FEZ),

onderdeel van de dienst bedrijfseconomie en

medische administratie.

De sectie financieel economische zaken

houdt zich bezig met de voorbereiding en

uitvoering van het financieel beleid maar ook
met het voeren van de financiële administ-

ratie. De sectie bestaat uit de onderdelen

boekhouding, crediteurenadministratie en

een stafafdeling informatievoorziening en
economische zaken.

Functie-inhoud:

Met behulp van de computer verzorgt u de
opmaak van financiële rapportages.

Daarnaast verricht u secretariële werkzaam-
heden zoals het uitwerken en typen van con-

cepten, brieven en rapporten, archiveren,

postbehandeling, notuleren, voorraadbeheer

en het bijhouden van de agenda. U werkt

voornamelijk voor het hoofd FEZ maar
ondersteunt ook de medewerkers.

Functie-eisen:

HAVO/MEAO-niveau; ervaring met Word-
perfect 5.1 en Lotus 1 . 2. 3; goede kennis van
de Nederlandse taal; zelfstandig en accuraat

kunnen werken; goede contactuele en com-
municatieve vaardigheden; affiniteit met de

werkzaamheden op de financiële admini-

stratie, automatisering en PC-gebruik; kennis

van D-Base IV en enkele jaren ervaring is een

pré.

Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de

CAO voor het VU ziekenhuis. Het salaris is

volgens rijksregeling, afhankelijk van leeftijd

en ervaring, maximaal ƒ 3.614,- bruto per

maand bij een full-time dienstverband.

De aanstelling is voorlopig voor de duur van

1 jaar.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u bellen met de

heer D. Vonk, hoofd FEZ, tel. 020 • 548 3290.

Uw reactie:

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen twee
weken richten aan de dienst personele zaken

van het VU ziekenhuis, t.a.v. mevrouw
H. A. de Boer, De Boelelaan 1117,

1081 HV Amsterdam, telefoon 020 - 548 8800.

Wilt u s.v.p. op uw brief en envelop het vaca-

turenummer E 33.156 vermelden.

VU
academisch ziekenhuis

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit

Gezellig uit voor

ongebonden mensen

Soc. de MANEGE
ZANDVOORT

heeft daarvoor de gelegenheid.

ledere zat.avond een wisselend
programma met live entertainment,

D.J.'s en div. bands tot 3.00 uur
in de nacht.

Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.

Entree ƒ 1 5,-, koffie en
bittergarnituur inbegrepen.

Info 16023

Zandvoorts Nieuwsblad
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Servicemedewerker schoonmaakonderhoud m/v
Een baan waar je meer voor terugkrijgt.

Als hygiëne ergens belangrijk is, dan is het

wel in een ziekenhuis. Regelmatig en intensief

schoonmaken behoort dan ook tot de vaste

werkzaamheden.

Als servicemedewerker zorg je hiervoor. Het

is een dankbaar beroep, en je krijgt er veel voor

terug. Zoals waardering van patiënten en mede-

werkers. Maar ook het salaris, de pensioen-

regeling en andere voorzieningen maken wer-

ken in het VU ziekenhuis aantrekkelijk.

Uw functie:

Op één of enkele verplcegeenheden zorgt u

samen met enkele collega's voor het dagelijks

schoonhouden. Daarmee levert u een waarde-

volle bijdrage aan de zorg voor onze patiënten.

Het is nu eenmaal prettiger vertoeven in een

schone, gastvrije omgeving.

Tijdens het werk heeft u regelmatig contact

met verpleegkundigen, bezoekers en natuurlijk

ook met patiënten. Waarbij u er rekening mee

moet houden dat zij soms ernstig ziek zijn.

Ook Part-time:

Part-time vervulling van deze functie is mo-

gelijk vanaf 20 uur per week.

Wat wij van u verwachten:

Het uitvoeren van huishoudelijke werk-

zaamheden doet u met plezier. Daarbij staat u

open voor de mensen met wie u in contact

komt en heeft u een servicegerichte instelling.

Salaris en andere arbeidsvoorwaarden:

Het salaris maximaal ƒ 2.829,- (afhankelijk

van opleiding en ervaring) is goed te noemen.

Bovendien hebben wij uitstekende aanvul-

lende voorzieningen. Zoals een pensioenregeling

en opleid ingsmogel ij kheden.

Wilt u meer informatie:

Neemt li dan contact op met de heer P. Heijn,

servicemanager, telefoon 020 -548 9111, vraagt

u de telefoniste naar oproepapparaat 259, of

mevrouw M. Mculman, servicemanager, telefoon

020 - 548 9111, oproepapparaat I 67.

Sollicitatie:

Spreekt bovenstaande functie u aan, belt u

dan vooreen sollicitatieformulier met mevrouw

H. A. de Boer van de dienst personele zaken,

telefoon 020 - 548 8800. VU ziekenhuis,

De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

VU ziekenhuis, veelzijdige werkplek.

opleidingen/cursussen/opleidingen/cursussen

OOK JIJ HAALT BIJ ONS JE
MAVO DIPLOMA. WEDDEN?

o Geen huiswerk» Individueel lesrooster

o Zelfstandig studeren en werken • Extra

begeleiding • Kleinschaligheid

Ivo 6olleó<2^/raosterdöiïv

Ivo College Amsterdam, individualiserend voort-

gezet onderwijs voor (basisvorming en) mavo.

Belangstelling? Kom naar onze mavo voor een

vrijblijvende kennismaking. Bel Ivo College

Amsterdam: mevr. A.A. Bos of dhr. P.Buijsman:

020 - 665 6019. Kraaipanstraat 58-60,

1091 PM Amsterdam.

vidéocursussen

Basis-, vervolg- en
specialistische

cursussen

zoals camera,

montage, regie,

geluid, akteren v.d.

camera e.v.a.

starten weer in

september

Bel voor brochure

o?En
VIDEOCENTRUM
020-6243720

O STUDIO AMSTERDAM

Eind september starten er weer diverse uitvoeringsgerichte

KOREN/ZANGGROEPEN, ORKESTEN/BANDS, DANSGROEPEN/
BALLETLESSEN, TONEEL/OPERA/MUSICALGROEPEN,
zowel voor beginners als gevorderden.

In alle groepen is plaats voor nieuwe leden.

Ook podiumgroepen voor kinderen (v.a. 7 jaar)

en scholieren (v.a. 13 jaar).

programma 92/93:

Amsterdams Theaterkoor, Koor Nieuwe muziek, Popkoor, Amsterdams Gouwe Ouwe Koor, Close

Harmony, Vrouwenkoor, Koor Slavische Muziek, Workshopkoor, Scholierenkoor, Amsterdams

Kinderkoor, Zanggroepen/lessen, klassiek, pop, operalmusical, notenschrift/solfège;ATO

Philliarmonie. Theaterorkest, Studio Orkest, Dans & Amusementsorkest; DanslBalletlessen en

groepen: Klassiek, Modern, JazzIShowmusical, House-aerobics, Flamenco, Kinder- en

Scholierendansgroepen; HandkelWeiss Gezelscliap, Kinder- en Scholierentoneelgroepen,

Amsterdamse Kameropera, Musicalgroep Amsterdam, Kindermusicalgroep,

Scholierenmuskalgroep.

AANMELDING/INFORMATIEFOLDER:
Studio Amsterdam, Korte Leidsedwarsstraat 12,

1017 RC Amsterdam, tel. 6259927/6259894
(werkdagen 14.00 - 18.00 uur)

Het Amsterdams Lyceum
Valeriusplein 15 1075 GJ Amsterdam

AUT©M1AT1SEM©S©URSUI

WordPerfect dBase Lotus 1 -2-3

EXCel voor Windows MS-DOS 53
NIEUW: MICROSOFT WORD 2.0 voor Windows !!

Zowel groopon als Individuoio

deelnemers kunnen op ieder mo-
ment aan de cursussen beginnen.

Bij alle cursussen hoort een cur-

susboek, dat bij de prijs is inbe-

grepen.

Het lestempo wordt individueel be-

paald.

* Precies dat wat men moet weten
van de werking van een PC en de
besturingstaai (MS-DOS of Wind-
ows), is op compacte wijze in de
cursus verwerkt

* Er wordt les gegeven In groepen
van maximaal twaalf cursisten.

* Professioneel onderwijs tegen een
betaalbare prijs.

Kollaart

Opleidingen

SPORTMASSAGE N.G.S.

Wij leiden U op voor het enige

erkende diploma sportmassage.

Erkend door de Vereniging van
Opleidingen Sportmassage en

door het Nederlands

Genootschap voor

Sportmassage.

PEDICURE/CHIROPODIE

Een beroepsopleiding voor

mensen die zich interesseren

voor voetafwijkingen en

voetverzorging.

Inlichtingen:

Kleine Houtweg 41

Tel.: 023-323518

Te huur

GEM. APP.

sept. t/m mrt. '93

1200,- p.m.
all-in

Tel. 18718

DE KEY GROEI
heet u welkom met een speciaal 4-gangen september-menu in

restaurants / partycentra

restaurant

*OSRN^
N

Amstelveenseweg 764
1081 JK Amsterdam
lel. 020-6445814

Amsteldijk 223
1 079 LK Amsterdam
tel. 020 -6445768

restaurant

//«RECHTHUIS
aan de Amstel

Schans 32
1421 BB Uithoorn

tel. 02975-61380

W:l^nuBÖSRANDI 37,50 p^p. %



W PH LIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening, Adv.'2075.-m 1395.-
70 CM TELETEKST .

Nederlandse Philips garantie.

1295,
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKSTm 1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

885i
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTVm 485.-
37 CM KLEUREN-TVm 365.-

a

ti

SONY 55 CM KVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening. Adviesprijs'2000.-

1249.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1349.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1449.-
SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKSTm 1799.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1099
SONY 48 CM KVM19
LUXE TELETEKST

999.-
JVC 55CM KTV
AFSTANDBEDIENING

799.-

n

ÖRAHSTHyiS d6

SONY CAMCORDER
F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd. "2550.-

1749
SONY CAMCORDER
F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,

autofocus. Adviesprijs. "2220.-

M449.-

TOPMERK CAMCORDER
E10; 8mm systeem, 4 lux, 6x

zoom, HiFi stereo. "2799.-

^1599.-
JVC CAMCORDER
VHS, Super kompakt! "2099.-

®1449.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi 6tereo. "1 599.-

949.-
JVC HI-FI VIDEO
830;TOPKLASSE!VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-

1149.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. "2095.-m 1149.-
PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. " 1 894.

1299.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV615; VHS-HQ, 4 koppen,
'8 uur, shuttle, ab. "1990.-

1399.-

GRUNDIG, VHS VIDEO
VS720 HO Super Vison, inge-

bouwde TELETEKST + PDC

(nw.prog.systeem!). "1599.

799.-
GRUNDIG VHS VIDEO
VS700; HQ Super Vision, af-

standbed. + LCD-display. " 1 239.

Wm 699.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld

LCD-afstandbediening. "1 295.-

699.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. "825.-

569
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ;HQ,afst.bed. Adv."1095.

569.
JVC VHS-HQ VIDEO

| Van de uitvinders! '1 099.-

STUNT! VHS HQ-VIDEOI
Inkl. afstandbediening!

ri

STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviesprijs'2275.-m 1498.-
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKSTm 1398.-
GRUNDIG 63 CM TEKSTm 1098.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

CM 998."
BLAUPUNKT55CM STUNT
SUPER TELETEKSTm 948.-
ARISTONA TELETEKST

H§ 799.-
GRUNDIG 51 CM TEKSTm 778.-
ARISTONA 51 CMm 698.-
BLAUPUNKT PM3741m 498.-

SONY VHS-HQ VIDEO
3KOPPEN!Perfektbeeld,LCD-

|

afstandbediening. Adv. *1 220.-m 799,
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0; afstandbediend. "1 1 1 0.-

649
HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ, 3 koppen. '1299.-

769.-
HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. '999.- 1m 669.-
PANASONIC VIDEO
J30; VHS-HQ, 3 koppen. "1 1 57.-m 749.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

j

afstandbed.+leespen. '1445.-

699.
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF15; VHS-HQ, perfekt

|

beeld, afstandbed. Adv.'988.-

699.
AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.-m 569.-

<ti

té

ara I

i

PANASONIC NVJ 45

VHS VIDEORECORDER

PANASONIC NVJ 40

VHS VIDEORECORDER

PANASONIC NVF 55

Hi-Fi VIDEO

f

949.

749.

1.349.

wm™

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs "848.-

475.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

Rterren kombikast. Adv.'899.-m 495.-
ZANUSSI 2-DEURSm 595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

675.-
BAUKNECHT 2304m 745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

SIEMENS KS2648

895.-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar
een echte 280 liter 2-deurs

koel/vries kombinatie. Koel-

|
ruimte op "ooghoogte". Adv.'979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

m 779.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

W 819.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

69.-

130 LTR. KOELKAST
I Oerdegelijke tabletop. Zeer

I fraaie uitvoering met formica

I bovenblad. Officiële garantie.

265.-
160 LTR. KOELKAST

1 160 liter, 2-sterren vriesvak.

\m 365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

I krasvast bovenblad, vriesvak.

395,
ZANUSS1 140 LITER

*** 455.-
PHILIPS 160 LITER

VVVt"
I BOSCH KTF1 540

\Wm 575.-
BAUKNECHT160LTR
Adviesprijs"869.-

i45.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. '595.-

378.-
I PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

498.-
| BAUKNECHT LUXE*

598.-
I BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.-

\m 628.-
STUNT!! VRIESKIST!!

\m 378.-

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang

1200trn/min., rvs trommel,

zeer zuinig. Adviesprijs'1 299

949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. '11 99.

899.-
HOLL 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI WASAUTOM.

699.-
STUNT! 550 TOEREN

599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.'799.-m 499.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs "2199.-

SIEMENS WM3380
1000 toeren. Adviesprijs'1 878.-

^1295.-
WASUROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1395.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen ! Wat zegt

u van deze AEG/BCC stunt-

aanbieding?Adviesprijs'1549.

1245.-
PHILIPS /WHIRLPOOLm 865.-
BAUKNECHT WA6500

795.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER ,
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. "1495.-

usÊ 899.
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviesprijs.*1375.m 999.-
1000 TOEREN RVS BL

^1099

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs'649

RVS REVERSEREND

499.-

W 349.-

BAUKN./BOSCH/AEG

599.-v.a.t

PHILIPS /WHIRLPOOLm 699.-
CONDENSDROGERm 899.-
SIEMENS CONDENS

^1299.-
MIELE DROGERm 1199.
MERKCENTRIFUGE

169.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviesprijs' 1099.-

699.-
BAUKNECHT VW 3P*Rm 799.-

ft

ft

ft

ft

ft

ft

BOSCH VW PS2100m 849.-
MIELE VW G521

^1479.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.m 209.-
SAMSUNG RE570m 229.-
MOULINEX FM1115

279.- ü

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. "769.m 349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

399.
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs'899.-m 449.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.m 549.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau.m 699.-
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.

ft

*

n

ti

h

ft

ti

m 548.-
ETNA FORNUIS 14.00

648.-
INDESIT G/E FORNUIS *
KN5404;Gas-elektro.*1049.- ft

698.- :
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 OIV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1 425.-

ft

ft

958.-
ATAG ELEKTRISCH
FE025A/EFF225/234.
Adviesprijs.*1445.

1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro *
fornuis met hete-luchtoven,

"•

grill, kookwekker en gratis ft

kookboek. Adviesprijs* 1735

1398.-

;

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

108.-

Hu

?3
- u

-'•

m ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD ™pi|==ss=;—
__,,_„„^.^^mmimmmmmm„„«^^.^i^™^™»»^^—»«»————"««——™~""^™',"i"™—™"",y^™—*"T,—,?,*^—,,™",™"""——,*™,"i*—"—T zaterdag ..9 tot 5 uur.KOOPAvOND:

BEVERWIJK I AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETËRWOUDE I «Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag .......:...... 7 tot 9 uur

Rivièradreef 37
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Zandvoortse voetbaltrainers wagen zich niet aan voorspellingen

'We zien wel wat het wordt komend seizoen
ZANDVOORT - De voetbalcompetitie gaat komend
weekend van start. Naar aanleiding daarvan geven de
Zandvoortse clubtrainers hun mening over het nieu-
we voetbalseizoen. Aan gewaagde voorspellingen wa-
gen de trainers Gerard Nijkamp (Zandvoort'75), Piet
Keur (Zandvoortmeeuwen-zondag), Teun Vasten-
houw (Zandvoortmeeuwen-zaterdag) en Willem Ko-
ning (TZB) zich niet. Zij houden zich op de vlakte.

door Aaldert Stobbelaar

Het in de tweede klasse KNVB za-

terdag uitkomende Zandvoort'75
staat voor het derde achtereenvol-
gende jaar onder leiding van de suc-
cesvolle trainer Gerard Nijkamp.
Onder zijn leiding stoomde Zand-
vqort'75 in twee jaar van de vierde
klasse naar de tweede klasse. Daarin
zal het team proberen zich waar te

maken en te handhaven, doch ge-

zien de voorbereiding maakt Nij-

kamp zich aardig ongerust.
"De voorbereiding was een ramp,"

stelt Gerard Nijkamp. "Ik heb zoiets
nog niet eerder meegemaakt. Door
vele blessures, werk en vakantie
stonden we vaak met een paar man
en iedereen weet dat de basis voor
een goed seizoen in augustus wordt
gelegd. Aan sfeer ontbreekt het niet
maar er lijkt minder interesse te

zijn. Je moet in deze fase tweemaal
anderhalf uur trainen. Die tijd moet
je benutten om goed voor de dag te

komen. Ik heb m'n bedenkingen en
voel dat de voorbereiding niet goed
is. Ik mag wel zeggen dat ik daar niet
debet aan ben."
De blessures vormen de grootste

ellende voor Zandvoort'75. Zo zijn
Ivar Steen, Johan van Marie, Jan
Willem Luiten, Bert van Meelen,
Philip van der Heuvel, Jos Baars en
Hans Hartkamp langdurig uitge-
schakeld, ook al doet verzorger Ad
Eykhof er alles aan om de spelers
weer fit te krijgen. Terug in de selec-

tie is Reinier Kreuger, na een jaar
Hoofddorp en zijn Ab Zwemmer en
Andre Allis, uit

lagere teams,
aan de selectie

toegevoegd. Bo-
vendien vertrok-
ken in eerste in-

stantie Robin «
Luiten en top-

scorer Paul Longayroux. Op het
laatste moment zag Longayroux
echter af van de overstap naar RCH.
In alle oefenwedstrijden van de
Heemsteedse club had de Zand-
voortse spits gescoord en goed ge-

voetbald, maar de RCH trainer acht-
te het nodig hem niet op te stellen

voor de eerste competitie wedstrijd.
"De beloftes, die hem zijn gedaan is

RCH niet nagekomen en daardoor
heeft hij het vertrouwen in de RCH
trainer verloren en ziet het niet
meer zitten", zegt Gerad Nijkamp,
die natuurlijk best te spreken was
over de terugkeer op het Zand-
voort'75 nest.

Ondanks de terugkeer van Paul
Longayroux blijft de Zandvoort'75
trainer, vooral in de eerste wedstrij-
den, moeilijkheden zien. "Die eerste
vier wedstrijden zijn erg zwaar. Met
een compleet team draaien we mee
in deze klasse, maar zolang dat niet
het geval is zal het moeilijk worden".

ZVM-ZATERDAG
Na veel gezoek slaagde Zandvoort-

meeuwen er niet in een trainer voor
de zaterdagvoetballers te vinden.
Vele sollicitanten vielen af om diver-
se redenen en ten einde raad kwam
de club terecht bij Teun Vasten-
houw die reeds vier jaar de jeugd
van Zandvoortmeeuwen traint. Vas-
tenhouw ging akkoord nadat de se-

lectie en begeleiding unaniem van
mening waren dat met deze trainer
een goede keus was gedaan. Teun
Vastenhouw heeft alle teams van de
Meeuwen doorlopen, vanaf de wel-
pen tot het eerste elftal. De 44-jarige

Zandvoorter traint op vrijwillige ba-
sis, omdat hij nog niet de vereiste
diploma's heeft. "De intentie is aan-
wezig om het diploma te behalen",

tsa*

T*, V- V ^

• Aan de samenstelling van trainers en spelers is bij de meeste clubs niet zo erg veel veranderd. Topscorer Paul
Longayroux blijft bijvoorbeeld bij Zandvoort'75 spelen.

Nijkamp:
'De voorbereiding was een ramp

'

meldt Teun Vastenhouw.
"Een belangrijke reden om het te

doen is dat ik een schitterende tijd

als voetballer bij Zandvoortmeeu-
wen heb gehad en dan wil je wat
terug doen voor je cluppie. Ik vind
het bovendien een enorme uitda-
ging, prachtig om de mensen te laten

zien dat ik het kan. Het is een leuke
groep om mee te werken, die op een
leuk niveau en fanatiek wil voetbal-
len. Ik sta niet boven de groep maar
er tussen in. Ik ken ze nog vanuit de
pupillen en heb met sommige nog
gezaalvoetbald. Nu moeten ze me
echter wel accepteren. De groep be-
staat uit een vriendenploeg en ze
hebben veel voor elkaar over. Ieder-

een werkt voor elkaar".
Vorig jaar kwam het in de vierde

klasse KNVB uitkomende team in
de slotfase van de competitie in de
degradatie problemen. Vastenhouw

meent dat dit

jaar iets beter ge-

presteerd moet
en ook kan wor-
den. "Door de
trainers perike-—^m™™ len zijn we nog
niet geheel in

vorm, maar gezien het spelers po-
tentieel moet de middenmoot of
liefst net daar boven mogelijk zijn.

Het tactisch vermogen in de groep is

vrij hoog".

ZVM-ZONDAG
Halverwege vorig seizoen, toen de

situatie voor het Zandvoortmeeu-
wen-team behoorlijk penibel was ge-

worden, werd Piet Keur als trainer
te hulp geroepen om Zandvoort-
meeuwen uit het dal te halen. Toen
lukte dat aardig maar een hoge eind-
klassering zat er toen niet meer in.

Dit seizoen heeft de Zandvoortse
Haarlem voetballer vanaf de start de
touwtjes in handen. Natuurlijk
hoopt iedereen bij Zandvoortmeeu-
wen dat de HVB geruild wordt voor
de KNVB maar Piet Keur waagt zich
niet aan voorspellingen. Ook niet na
aandringen.
"Aan voorspel-

lingen doe ik

niet mee, we zien
wel wat het
wordt", aldus
Piet Keur. "We
hebben een se- ^b
lectie van dertig
man, de opkomst van de training is

uitstekend en het ziet er best hoop-
vol uit, maar nogmaals we zien wel".
De selectie van Zandvoortmeeuwen
is dit jaar versterkt met Charles Das,
Ruud van Laere en diversejeugdspe-
lers. Ook zijn Steef Water en Frans
Makkau weer bij de Meeuwen terug

en is Ruud Echteld een zware bles-

sure te boven. Daarentegen zijn

Mark van der Berg, Arend Reger en
Duncan Bloem vertrokken.
De groep lijkt niet al te jong, maar

volgens Piet Keur is dat echt geen
probleem. "We hebben een mengel-
moes van jonge en wat oudere spe-
lers. De jongeren pikken veel op van
de oudjes. De sfeer tussen die gasten
is erg goed. Het bestuur doet er ook
alles aan om het iedereen naar de zin
te maken. Voorbeeld daarvan is de
Scheveningen dag die we afgelopen
zondag hadden".

chard Bruijnzeel de coaching waar.
"Ik krijg alle medewerking van
Haarlem. In het geven van trainin-

gen heb ik veel plezier. Het gaat ook
erg lekker en ik durf wel te zeggen
dat we aanvallend voetbal te zien
krijgen. 0-0 wedstrijden hoeft voor
mij niet, we gaan lekker aanvallend
voetballen", besluit Piet Keur.

TZB
Het in de tweede klasse HVB uit-

komende TZB staat dit jaar onder
leiding van oud-speler Willem Ko-
ning. Hij speelde vanaf 1974 tot 1991
in het eerste elftal van 'The Boys'.
Koning doet de trainer op vrijwillige

basis omdat hij geen diploma bezit-

ter is. "Het afgelopen jaar heb ik wel
vaak de trainingen waargenomen,
maar nu sta ik echt voor het eerst
voor de groep", aldus Willem Ko-
ning. "Op de advertentie om een
nieuwe trainer is zelfs niemand afge-

komen, dus heb ik het maar gedaan.
Ik vind het jammer dat Ab Bol ge-

stopt is, want hij deed het goed".

De selectie van zo'n vijfentwintig
man ziet er vrijwel hetzelfde uit als
vorig jaar. Alleen Henk Bos (doel-

man) en een paar spelers die lager
speelden zijn aan de groep toege-
voegd. "Het zit redelijk in elkaar. Er
wordt goed getraind en ook de oefen-
partijen verlopen goed. De organisa-
tie rond het team is goed verzorgd.
We proberen, dit jaar weer gezellig-

heid en sfeer te brengen. Sfeer is

belangrijk en als de groep gemoti-
veerd blijft trainen dan zie ik ze in de
middenmoot eindigen. Het is mee-
genomen als er een periodetitel ge-

pakt wordt maar daar gaan we niet

van uit".

De laatste jaren zat TZB vaak met
het probleem van een onvolledig elf-

tal, maar daar hoopt Willem Koning
dit seizoen geen last van te hebben.
"Elke zondag wil ik 14 of 15 man
naar de wedstrijd meenemen. Als de

nood erg hoog

Vastenhouw:
'Intentie om diploma te halen is er'

De ex-speler van Twente en Feyen-
oord en huidige spits van Haarlem
krijgt de volle medewerking van zijn

club om de Zandvoortse vereniging
te trainen. Haarlem speelt meestal
op zaterdagavond, maar mocht het
eeïis voorkomen dat op zondagmid-
dag gevoetbald wordt dan neemt Ri-

— zou worden dan
ga ik er zelf nog
wel in, maar dat
mag eigenlijk

niet gebeuren. Ik»" ben wat dat be-
treft .wel opti-

en verwacht wel dat hetmistisch
goed gaat.

Het door de firma Clicks geheel in

het nieuw gestoken TZB komt zon-
dag voor de eerste competitie wed-
strijd uit tegen de reserves van Con-
cordia op het veld aan de Kennemer-
weg, aanvang half drie.

Zandvoorts f

Nieuwsblad

Bad Zuid S|

de sterkste •

ZANDVOORT - Het tiendei
strandpachters zaalvoetbal-:
toernooi is een groot succes ge-;!

worden. Bad Zuid bleek . ti#
dens de finale avond het stérk-:

ste team en ging met de wissel-;
bokaal naar huis. '

;

Sky Line, De Zomer, Club Mariti-'

me, Bad Zuid, De Wurf I en de Würf

:

II hadden zich geplaatst voor de fi-j

nale avond. In een halve competitie;
moesten deze teams proberen dej

meeste punten te halen. Na enkele,
wedstrijden spitste de strijd, orh Üe!
felbegeerde wisseltrofee, zich toö tot;

drie kanshebbers. Sky Line, Bad;
Zuid en Club Maritime. . .-,.,

;

Zo wist Bad Zuid in de ontmoeting;
met Club Maritime pas drie se.con'-*

den voor tijd een 0-1 achterstand!,
weg te werken en bleef zodoende'in;
de race. Sky Line, fel aangemoedigd;
door een grote supporterssehare, •

nam tegen Club Maritime een 2-0 :

voorsprong, maar moest toch toe-/

staan dat hun tegenstander in de.

laatste minuten op gelijke hoogte'
kwam.
In de ontmoeting Sky Line tegen-.

Bad Zuid lukte het Sky Line, on-

danks enkele goede kansen, maar.
niet om te scoren. Bad Zuid sloeg',

echter wel toe en hield de 1-0 voor-

:

sprong, al was dat met veel moeite,-;

tot het einde vast. Door vervolgens;
met 3-2 te winnen van zowel de Wurf;
I en II werd Bad Zuid onbereikbaar;
voor de concurrentie en werd win-
naar van dit jubileum-toernooi. r

;

Na afloop werd in de kantine van-
de Pellikaan sporthal de huldiging
gehouden door Jan Paap, waarna d,e

sluitingsceremonie plaats vond, die.

door alle aanwezigen hoger gewaar--
deerd werd dan die van de Olympi-
sche Spelen in Barcelona.

Eindstand: 1. Bad Zuid II punten. 2. Club
Maritime 8. :i. Skv Line 7. -1. De Wurf 1 4, 5. De
Wurf II 2. I>. t)e Zomer 0.

Met de bus naar £ ;

:

Candia tegen Z'75 ;S|
ZANDVOORT - Het naar de twee-

de klasse KNVB gepromoveerde
Zandvoort'75 begint aanstaande '.'za;

terdag de competitie met een uife

wedstrijd tegen Candia uit Rhériéh!
Supporters, die deze wedstrijd wil-

len meemaken kunnen tegen ^n
vergoeding van vijf gulden me£.dé
bus mee, De bus vertrekt bij de kan-
tine van Zandvoort'75 om 12.00 uur.

Zandvoort'75 zal in deze competiT

tie zeer interessante tegenstanders
treffen zoals Ajax, Volendam RKA-

:

VIC en Candia. '.

• >

Oude racewagens zette snelle tijden neer

vV

• Oude bolides zette snelle tijden neer tijdens de Historische Grand Prix.

Het circuit had opnieuw pech. Viel vorige week een deel van de American
deel letterlijk in het water vanwege een plotselinge stortbui, deze week was
het hele weekeinde pech. Daarom kwamen er weinig bezoekers naar de
racepiste. Jammer, want de Historische Grand Prix was wel degelijk de
moeite waard. Te zien waren onder andere Ferrari's en Lotussen en andere
Formule 1 wagens uit de jaren zeventig.
Maar ook nog oudere karretjes scheurden door de ring. Een historische

Foto Bram Sti|nen

auto dateert namelijk volgens de organisatie van voor eind 1965 en moet
geprepareerd zijn, zoals destijds door de internationale reglementen van de
FIA werd voorgeschreven. Te zien waren onder andere prachtige Bugatti,

Jaguars, Porsches en Ferraris's.

De historische bolides slaagden er toch nog in verrassende tijden neer te

zetten. Het sleutelen aan de 'racemonsters' was dus, ondanks het lage aantal
kijkers, niet voor niets geweest.

Fietstocht Olympia
ZANDVOORT - De Rijwiel

Toerclub Olympia houdt aan-
staande zaterdag de negentig
kilometer lange fietstocht
Rond de Zuid, vanuit Zand-
voort.

Voor deze tocht kan worden inge-

schreven op zondagmorgen tussen
negen èn tien uur bij strandpavil-
joen nr. 8 Trefpunt. De inschrijfkos-
ten bedragen 2,50 gulden en voor een
herinnering aan deze tocht dienen
de deelnemers vijf gulden extra te

betalen. De route gaat rond De Zuid,
dat wil zeggen, dat er eerst gereden
wordt via het duinfietspad naar Lan-
gervelderslag Noordwijk Katwijk
Wassenaarseslag en Scheveningen.
De terugweg gaat via Wassenaar
Katwijk aan de Rijn Rijnsburg Voor-
hout Lisse en Vogelenzang.
Deelnemers die de voorkeur geven

aan het rijden in groepsverband
kunnen om tien uur starten onder
leiding van ervaren leden van Olym-
pia. Dan behoeft geen route te wor-
den gelezen, maar dient met een ge-

middelde snelheid van 25 kilometer
per uur gefietst te worden.

Toernooi verregend
ZANDVOORT - Het Jan van Ko-

hingsbruggentoernooi van Casi-

no-ZVM dat afgelopen zondag ge-

houden zou worden, is verregend.
De weersvoorspelling was redelijk
gunstig, 's Morgens zon en later op
de dag toenemende bewolking en re-

gen. Die voorspelling kwam niet uit

en daarom was handballen op de
verharde velden niet mogelijk. In de
loop van de morgen ging het steeds
harder regenen en na een achttal
wedstrijden werd door de toernooi-
leiding, in overleg met de teamlei-
ders, besloten het toernooi te stop-

pen.

Rem-
zeilwedstrijd

ZANDVOORT - De Water-
sport Vereniging Zandvoort
houdt op 12 september de tradi-

tionele Rem-race. De zeilwed-
strijd staat open voor alle klasse
catamarans. Hij begint 's mor-
gens om half elf en er wordt
gestart in Zandvoort voor het
clubhuis van de Watersport ver-
eniging. De tocht gaat dan via
Langervelderslag naar Noord-
wijk waar een boei gerond
wordt. Vervolgens zeilen de
deelnemers richting Rem-ei-
land. Op een kilometer van dit

eiland ronden de deelnemers de
volgende boei, om dan via
Noordwijk en vervolgens langs
de kust richting Zandvoort te

varen waar de finish ligt. In-

schrijving voor dit zeilevene-

ment kan op de ochtend voor de
race gebeuren. Vanaf acht uur is

het clubhuis aan de zuid-boule-
vard open en kan men zich mel-
den. Voor een tweemansboot
moet 45 gulden worden betaald
en een eenmansboot betaalt 35
gulden.

Chess wil met meerdere teams schaken
ZANDVOORT - Chess

Society Zandvoort opent
morgen, vrijdag 4 september,
het nieuwe schaakseizoen
openen met de jaarlijkse
algemene ledenvergadering.
Behalve aan serieuze

punten op de agenda, zal er
aan het eind van de avond
zeker aandacht geschonken
worden aan het feit dat de
vereniging deze week precies
twee jaar geleden werd
opgericht.

De Chess Society Zandvoort zal

op de vergadering haar leden
bekend maken hoe het derde
seizoen er uit zal gaan zien. Door
eeri verdubbeling van het aantal
leden is Chess voor het eerst een
complete schaakvereniging.

Behalve de externe competitie
wordt er nu een interne competitie
gehouden en tevens wordt een

tweede achttal in de externe
competitie ingeschreven. De
externe- en interne competitie zijn

dan ook twee zeer'belangrijke
punten op de agenda.

Over de interne competitie kan al

vast worden vermeld dat er naast de
gewone partijen (36 zetten in

anderhalf uur) ook gestreden gaat
worden in een apart rapid-schaak
klassement (twintig tot dertig

minuten voor de hele partij) en een
snelschaak klassement (vijf

minuten voor de hele partij)

.

Serieuze partijen
Verhoudingsgewijs zal echter

zo'n tweederde van het aantal
avonden besteed gaan worden aan
serieuze partijen. Dit blijft immers
volgens het bestuur van Chess ook,
voor de pas met wedstrijdschaak
beginnende leden, de beste
oefening. Alhoewel volgens
wedstrijdleider Van Brakel de
rapid- en snelschaak wedstrijden

steeds grotere opgang maken.
Naast de competities wordt er

door Chess deelgenomen aan
toernooien. Op 17 oktober
aanstaande spelen de Zandvoorters
het viertallen toernooi van de
Amsterdamse schaakvereniging De
Raadsheer, waar vorig jaar de
tweede plaats werd behaald.

"Het zou daarom schitterend zijn

als we deze keer met meerdere
teams mee zouden kunnen doen
want iedereen speelt hier in z'n
eigen sterkte categorie", aldus
teamleider Olaf Cliteur. Zelf
organiseert Chess dit jaar de derde
editie van het management Share
toernooi.

Het is ook al zeker dat eind
september een koppel-toernooi
plaats zal vinden in Café Neuf in de
Haltestraat.

Spelers van Chess zullen duo's
vormen met club-spelers en zo een
toernooi afwerken, waarbij

uiteraard de gezelligheid hoog in't

vaandel staat.

Cliteur
Olaf Cliteur heeft in ieder geval

reeds getoond de goede vorm van
vorig seizoen te hebben
vastgehouden. In een, in

Amsterdam georganiseerde
zomercompetitie over zeven
ronden, legde de Zandvoorter met
5'/j punt beslag op de tweede plaats.

Ook nieuwkomers Fred van de
Klashorst en Jacob de Boer
toonden in goede vorm te verkeren.
Beiden schreven deze zomer een
editie van het door Chess zelf

georganiseerde
strandschaaktoernooi op hun
naam.
Ook de laatste editie van het

openluchtschaak op het
Raadhuisplein is weer succesvol
verlopen. Ondanks de wat gure
wind kwamen toch veel schakers
uit binnen- en buitenland op het
gebeuren af om strijd te leveren.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
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BATMAIU RETURNS
DAGELIJKS OM:

19.00 EN 21.30 UUR
ALLE LEEFTIJDEN

KAARTEN:
tot 1-2 jaar: ƒ 9,00

65+: ƒ 9,00
volwassenen: ƒ 12,50

Nederlands gesproken
en gezongen

NEDERLANDS
GESPROKEN
EN GEZONGEN!

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ9,-

volwassenen ƒ 12,50
65+ ƒ9,00

ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten (Hamburger,
Franse Frites en Frisdrank) bij Mc. Donalds, minimaal 6 personen,

voor maar ƒ12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus 18686
of bij Mc. Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOORT
02507/18686
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Gevr.
Hulp in de
huishouding
Dagelijks van

13.00-15.00 uur.

In de wintermaanden
okt. t/m maart

3 uur p.w.
Liefst dame v.a. 40 jaar

15,- p.u. Tel. 19250

Woningruil:

Aangeb.: A'veen
Dubb. bov.et.

4-kmrs, vrij entree
457,-

Gevr.: woonruimte
in Z'vrt. of omg.

Br.o.nr. 335791

Als u'ns wistwatVan derVlugtin huis heeft!!!

m
,

Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw woonkomfort te verhogen!

Kom eens naar onze showroom aan
~® de Cornwallstraat in Umuiden. Of...

v>3

'3

BSESEEMSH^Ii

VAN DEK\)lugt

ANTWOORDCOUPON I

D Stuurt u mij meer Informatie over (s.v.p. Invullen)

D Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over

(s.v.p. Invullen)

D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN

D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU
KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)

D WERUAKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN

D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM

D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS

D THERMOPLUSSUPERLITEGLAS

D INBRAAKVERTRAGEND GLAS

a GELUIDWERENDGLAS
Q ZONREFLEKTERENDGLAS

P DAKKAPELLEN \

D SERRE'S '

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

W0k Cornwallstraat6 Umuiden 02550-30624 I
NAAM:

"
J^ weru GLAS

ADRES:

POSTKODE+PLAATS: -

Msf u dat Wfri i a ,

atwus/eve
ontwerpen

l
'robuust

kunststof
en

^minium.Verras-
se"de tóeuren En

^ te'Meden met de

,f°

as oppassende
eifels en zij-

9edee/ten

TELEFOON:

.

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel

zenden aan: Van der Vlugt, Antwoordnummer 31 4, 1970 VB Umuiden

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen.

Eiken, Anegré, Mahonie. Beuken en Kersen.
' Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar

liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met

rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon

programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed!

KENDE KEUZE
LAFOND

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met

fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., don-

ker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel

om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.

Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,

contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

WANDEN!
Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

¥onp^de

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

modem en hyper-modern. In legio afwerkingen:

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Aan een nieuwe Volkswagen Polo
kunt u nu bij ons fors bijverdienen!

?%X'
******
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Bij ons versiert u nu een Polo met f 1.000,- aan gratis accessoires naar uw eigen keuze!

Bekijkt u in onze showroom de Volkswagen Polo, dan ziet u

meteen dat hij door z'n ontwerpers al danig is verwend met

luxe en comfortabele extra's. Wel. denkt u daar dan nog maar

eens voor f1.000,- aan extra accessoires bij!

Daar kunt u heel wat wensen tegelijk voor in vervul-

ling laten gaan... Zoekt u maar gratis uit! Bijvoorbeeld auto-

radio èn 'n zonnedak. Trouwens, in onze weivoorziene acces-

soireshop komt u vanzelf wel op ideeën. En bovendien worden

de accessoires die u kiest nog gratis gemonteerd ook. Komt u

maar snel onze Polo bekijken en proefrijden. Daarna maken wij

er helemaal üw „Polo Speciaal" van. Maar wacht u niet te lang,

van deze royale actie kunt u maar tijdelijk profiteren!

Er is al een Volkswagen Polo vanaf f 2 1 .935,-. Polo Fox f 21.935.-. Polo Comfort f 22.350.-: Polo CL f 23.345.-. Deze prijzen gelden zowel voor de 3-deurs als de
Coupé. Polo Coupé GTf 27.260,-. Prijzen zijn "vanaf-prijzen inclusief BTW. exclusief kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

AUTO STRIJDER B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, tel. 02507-14565, Zandvoort

GROTE UITVERKOOP

295,-

5,-

9,95

BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. .

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

VELOURSGORDIJNEN
van 39,- voor

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN vanaf 0,05
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

reinette
8

Bespaar nu veel geld op uw stoomgoed met de

NAJAARS-ST00MC0UP0NS
Knip uit en profiteer tot en met 30 september 1992

r
COUPON 1

3

van 23,35 voor:

s

17!00
r-

COUPON 3

KOSTUUM STOMEN

14!OOvan 1 6,70 voor:

COUPON 5

3 Truien, pullovers stomen

12;

»

van 17,85 voor:

COUPON 2

3 ROKKEN STOMEN

16.00
(geen plooirok)

van 21,75 voor:

COUPON 4

REGENJAS STOMEN
en waterdicht maken

00
van 1 6,55 voor:

L

COUPON 6

Gordijnen, dekens,
slaapzakken etc.

25% korting

* Coupon uitknippen en meebrengen bij het

brengen van stoomgoed.
* Ongelimiteerd gebruik van coupons.

Al uw kleding wordt gereinigd in de modernste
reinigingsmachines, en afgewerkt door specialisten.

DEZENAJAARSAKTIEGELDTNU BIJ:

REINETTE

EXPRES STOMERIJ
Haltestraat 39 - Zandvoort

DROGISTERIJ

G00SSENS
Winkelcentrum Noord Zandvoort
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Diepvrieskasten

instellen

blijft moeilijk
VOOR VEEL fabrikanten van

diepvrieskasten blijkt het
nog een probleem te zijn goede
aanwijzingen te geven voor het
instellen van de thermostaat-
stand, zo blijkt uit een test van
de Stichting Vergelijkend Wa-
renonderzoek. Het gevolg is dat
de kasten, wanneer ze volgens
de gebruiksaanwijzing worden
ingesteld, de vereiste bewaar-
temperatuur van - 18°C niet ha-
len. Aangeraden wordt daarom
met een losse diepvriesthermo-
meter te controleren of de tem-
peratuur goed is.

Een milieuvriendelijke vries-

kast is zuinig met elektriciteit

en bevat geen schadelijke CFK-
gassen. De test geeft op geen
van beide punten reden tot jui-

chen. De overheid bereidt mi-
lieuvoorschriften voor die, als

ze nu al van kracht zouden zijn,

heel wat geteste vrieskasten
zouden uitbannen. Zo zijn veel
kasten te kwistig met stroom.
Bij de test zijn 13 merken en
typen gevonden die zoveel
stroom verbruiken dat verkoop
verboden zou zijn als de op sta-

pel staande wettelijke regels nu
al zouden gelden.

Gelet op de kwaliteit en de
prijs komt bij de vrijstaande
kleine kasten de Nordland
TV125 <ƒ 500) als beste naar vo-
ren; bij de voor inbouw bestem-
de kleine kasten de Zanussi
ZPL 6120 F (f 1590); bij de grote
kasten met normale wanddikte
de Zanussi Z620 VF (f 900) en
bij de grote dikwandige kasten
de AEG Öko Arctis 225 GS <ƒ
1250).

Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overma-
ken op Postbanknummer 1477321
t.n.v. SVWO, Den Haag en onder ver-
melding van 'diepvrieskasten'.

»'*">>

e De Zanussi Z 620 VF

Hiswa-specïal

In verband met de HISWA
heeft de Waterkampioen (nr.

16) een special uitgebracht met
daarin allemaal wetenswaar-
digheden (prijzen, plattegrond,
deelnemerslijst' e.d.) over dit

waterspektakel. In het blad ook
een test van de Tideclock Pros-
ser, een elektronische getijtafel

voor bijna heel Europa. In nr.

15 van de Waterkampioen wor-
den veertien elektrische bui-
tenboordmotoren getest. De
testers genoten van het stille

varen, maar constateerden wel
dat de boten bij hoge snelheid
soms veel stroom verbruiken.
Een van de conclusies luidt dan
ook: om de motoren economi-
scher te maken moeten de fa-

brikanten nog eens goed naden-
ken over de verhouding vermo-
gen, toerental en schroef. Een
aantal kreeg als beoordeling
mee dat de verhouding tussen
snelheid en stroomverbruik re-

delijk was. De Minn Kota 65T
Turbo (ƒ 1095) was de enige
waarvan werd gevonden dat de
verhouding tussen stroomver-
bruik en snelheid goed was.

Faxen per computer
Personal Computer Magazi-

ne besteedt in het september-
nummer veel aandacht aan het
faxen per computer. Faxen via
een pc gaat niet alleen sneller,

maar het werkt ook nog eens
directer en doelmatiger, zo
vindt PCM. Getest werden di-

verse faxvoorzieningen: Xerox
Lan Fax Express 21 ('goed pro-
dukt'), TEC Fax 15 ('werkt opti-

maal als hij in werktijd aan de
computer is gekoppeld en daar-
buiten als gewone fax dient'),

Zofax Standard 96/24 ('degelij-

ke doorsnee'), Calculus EZ-Fax
2796, Worldport 2496 Faxmo-
dem ('degelijk produkt'), Sky-
tek Fax Share, Dynalink
9624VQP ('kleine krachtpat-
ser'), PTT Telefax 30PC ('uit de
tijd'), Lightspeed 9624BH
('mild geprijsd') en PTT Disk-
i'ax. Tegelijk wordt de schijn-
werper gericht op drie faxpro-
gramma's die onder Windows
draaien.

Vloerbedekking
Koopkracht (september) on-

derzocht de milieu-aspecten
van twaalf soorten vinylzeil en
twee soorten linoleum en ont-
dekte daarbij dat in alle gestes-
te produkten zware metalen
zitten. Drie merken werden
ronduit afgeraden: Wega
'zalm', Dejaflex (n.a.v. dit on-
derzoek inmiddels uit de han-
del genomen) en Ikea Kalby te-

gels.

JE HEBT ER kreken
waarin je je vrijwel
alleen op de wereld

waant, met een duikende
fuut en de rustig

klapwiekende blauwe
reiger. Vanafbreed, open
water zie je echter in de
verte grijswitte pluimen
uit hoge pijpen stromen.
Ergens in deze streek

houdt de bever zich schuil.
„Alsje dit gebied echt wilt
zien, moetje het water

op," zegt Peter van Beek,
projectleider van het

Biesboschmuseum bij de
Spieringsluis.

r
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier

Mirni-advi'ili'iilH'^ \<im zakenman en pailicnliri kunnen

wnnk-ii pvi-t met 1 dI 2 knlnmnu'ii hircilli' in (livcisr

ll'llflfüOOtlCH

raitii'iilii'icn \ri\M|/ci] wij naar de ^penale hnn up de

pt^ina ..UK'IIOV.

IMaaNin^ is mogelijk in de willende cflilic:

MMlWXïRI'h NlhllWMH \l) j <U2 |>er millimeter.

>tiiiliii^li|'l dnwlan I VOO iiiii.

I kunt uw IrUt lelcfniilsrlie npgcwn. 02307-1 7 I f»6 of

.itü;rwn//eiuleii aan:

* /.indvnort- Nieuwsblad. Kasthiiispicm 12.

2012JM AiiifK.Miii:

IM.liimmh is onk mogelijk in de utlgende <nmbin<ilie:

/ /andviiniis INiruwshlad. \nislel\rrn*. \\ eekbl.ul, Uit-

iinninsr ( (iiuaiiI.Dc Koude \riw*i, \aUnieeider Cou-

lant, alk- editie-. \,in hel \mMeidami Stadsblad, De

Nieuwe Wie-per. / (i.(u pel tnilhinctei.

Slnilin^tijd rn.iotid.iK 1.">,00 uut.

k Iniiiiinalir o\ei <ui/e merite aantiekkclijke adwrten-

Ik i oiiibiiialies in de Mn m'* zijn <>p a.mvtaa^ op uu/e

kanUnen \eikuj/;liaai.

k \iioi lnie\en oudei numniei wnidt 1 regel evlra in

lekenlij geluathl. aUiucfle ƒ 6.00 adm. kielen.

* Hij plaatsing in de \1k iu's worden geen beuijMiummers

\eistuuid. Op u-t/uek wordt .lui ad\ri teerdeis binten

hel u'ispieidiiif'sgrlnt'd een klant \eiMuurd. Ilienuur

wuidl / kOO ni rekeiiing gehi.it.hi.

l< kunl de leksi van nw Mn lo-adverleiiljeennibiiiatie V.

telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(du imiiinii'i i^ met \ oor b<-/orfxkl.i<-litcn) uf /t'ndi'ii aati:

Muto'm WtM'kiin'diu

rosthti» 156 - 1000 Al) Amsterdam

Dt- sluitingstijden, gelden \oor pla.itsmg in de/elfde week.

\ uor de betaling ont\ ari^t u een acceptgirokaart.

Divers personeel gevraagd

Apotheek Gezondheidscentrum Gein

Onze apotheek bestaat sinds februari 1986 en is gelegen in

een nieuwbouwwijk in Amsterdam-Zuidoost, vlakbij

Abcoude Het is een jonge wijk, met vrijwel alleen laagbouw.
De apotheek maakt deel uit van een gezondheidscentrum
Er zijn prima contacten met huisartsen, doktersassistenten,

wijkverpleegkundigen enz. We werken met een computer en
vinden voorlichting naar patiënten toe belangrijk.

Wegens uitbreiding vragen wij voor zo spoedig mogelijke

indiensttreding een gediplomeerde

apothekersassistent (m/v)

naar keuze full-time of part-time

Salaris bij 38-urige werkweek, max ƒ 3508,- bruto per maand.

Ook pas geslaagden of mensen die binnenkort hun diploma
denken te behalen, worden uitgenodigd te reageren.

Reacties (telefonisch of schriftelijk) zo spoedig mogelijk:

Henk de Jong, apotheker of Saskia Meijer, assistente,

Wisseloordplein 52, 1106 MH Amsterdam, tel. 020-697 30 20.

De Amsterdamse taxi-centrale vraagt voor haar leden en taxi-

ondernemers uit de regio, chauffeurs die opgeleid willen

worden tot:

taxichauffeur
in loondienst of zelfstandigcooperant

Voor info Prins Hendriklaan 43. Tel.: 020-6177018.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g. L|J

Tel. 02507-12614 NVM
tfJUCEUAR

Holland Optical Company B.V.

is een Nederlands bedrijf voor moderne
produktie-faciliteiten voor brilleglazen.

Wegens uitbreiding zoeken wij

Medewerkers m/v

voor de optische receptslijperij en
voor het VEREDELINGSLABORATORIUM

Wij vragen
-opleiding op LTS-niveau
- bereidheid om in ploegendienst te werken
-accuratesse en netheid
- leeftijd 18-25 jaar.

Sollicitaties richten aan.

Holland Optical Company B.V

Verrijn Stuartweg 42, Postbus 234, 1110 AE Diemen

Informatie'

dagelijks tussen 10 00 en 12.00 uur

tel 020-6903331 (Mw. A.Timmerman).

AANTREKKELIJKE
BIJVERDIENSTE

Ogilvie/Marktonderzoek BV
zoekt met spoed voor een
groot onderzoek

medewerkers m/v
voor het houden van vraagge-
sprekken in eigen woonplaats
of omgeving Bel of schrijf:

tel. 020-6954936 (ook 's

avonds en weekend), Ant-

woordnr. 1204, 1110 WB Die-

men (geen porti).

Mededeling voor alle studen-

ten & scholieren die van
GELD houden en min. 17 jaar

zijn Dit is je kans op perfekt

vakantiewerk/bijverdienste

(± ƒ 100 per dag). Info tussen

19 en 21 uur- 030-884597.

Wie wil mij tegen vergoeding
1x in de drie weken helpen
met koper poetsen? Tel.:

12658.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

BENTVELD gevr, zelfstandig

werkende hulp in de huishou-

ding, 3 ochtenden per week.

023-242464, 10-16 uur.

Gevraagd huishoudelijke

hulp, 1 keer per week J.

Pomper C. v/d Werffstr. 12.

Tel.: 18337.

Personeel
aangeboden

Ervaren NAAISTER i.b.v. Ind.

Rechtst. + 3 Dr. Lockmac.

zoekt opdrachten, liefst pro-

duktiewerk. Tel.: 023-402257.

Verloren en
gevonden

• Vermist sinds 26-8 Satan,

onze 5 jarige poes, zwart met
witte km en voetjes. Draagt
gele halsband met penning.
Is erg schuw. Tel.: 16811.

Wie heeft mijn FLUITEKRUID
gehoord? Verloren in het piet-

net bij de Vinkeveense plas-

sen. Was nog een erfstuk van
Pan. Bel de Flierefluiter.

o Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Te koop: smeedijzeren gas-

haard (nieuw, nooit gebruikt),

ƒ750,-. Tel: 19606.

• T.k. witmetalen hoogslaper
m. groot werkblad + matras,

ƒ175. Tel- 16902.

• T.k.a. Stalen Bureau, afm.

120 x 70 cm., 3 laden, ƒ 100.

Tel.: 16077.

Wegens verhuizing t.k. Oister-

wijk meubels, strijkmach. Mie-

le. 3 horecatafels en 12 eiken

stoelen Tel.: 020-6158790.

Computerapparatuur
en software

Nieuwe computers en onder-

delen voor een bodemprijs,

ook repareer ik. Tel.. 30902.

Software voor pc MS-DOS.
Vraag GRATIS CATALOGUS
aan op DISKETTE
Bel dagelijks van 17 tot 22 uur

Tel.. 04120-32281

100 SPELLEN voor computer
op 10 diskettes voor

slechts ƒ45

T.k. Tandon computer + prin-

ter (A3) monitor. Tel.:

02507-16019.

Videotheek

IDÖMBO
Corn. Slegèrsstraat 2b

)[ tel. 02507-12070

Geopend dagelijks van
; 13.00-21.00 uur.- >

;'; Altijd de nieuwste
J;^mieréfilmsftevèhs;.i
|,x; /veruitde' grootste ;;

.v;
keuze -in]2andypprt.l:;:/

-">';.
vr-

:

yërhuür van /

'';;.' moviebóxen.
;

börn; Slegèrsstraat 2b
: ïïi Zandvoort

:;tèi: 02507-12070

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

o inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan halie kantoor

zijn opgegeven © verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

ö het aangebodene mag niet bo\en ƒ300
uitkomen

Gebruik bij het in\ uilen van uw tekst de coupon

en Noor iedere letter, punt. komma of cijfer één

\akje. Laai na ieder woord, punt of komma een

\akje wij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw ad\ertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk \oor fouten ontstaan

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave v

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw-

opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12.

20-11 JM Zandvoort

door onduidelijk handschrift.

in redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad e<* 22
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Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: von maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó65868Ó. Fax 020-665632 1.

Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Hel Parool, Wibautstraat I3l

Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|ke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren,

020-665 86 86

Alfa Romeo
fa Romeo Sprint 1 .5 cc, 1984,

ood, prijs ƒ3950. Tel.: 020-

3676728/6413330.

Audi

Audi 80 LS, APK '93, grijs met.

zien is kopen, ƒ 1950.

Tel.: 020-6105478.

BMW
Prachtige witte BMW R80/7.

Geh. gerev. + scherm + kof-

fers, ƒ 7750. Tel. 020-6246233.

T.k. BMW 315 bouwjaar 1982.

Prijs ƒ 2250,-

Telefoon: 075-354656.

Chevrolet

Pick-ups, typen Full Size en S10.

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport,

Full Size BLAZERS 1992, grijs en geel kenteken.

Luxe wagens o.a.:

Beretta, Corsica,

Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

Diverse gebruikte wagens
a.: Beretta / Ford Mercury Sable / Rover Sterling 825 /

Toyota Hi-Luxe benzine / Toyota Dyna Diesel

Service, garantie en onderhoud.

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.

Tel.: 020-6670121.

Citroen

OTO//ICI Citroen



SCHUUR-
SPONSJES
in diverse leuke kleuren

PAK10 STUKS
ELDERSXM BIJ ONS

winE

CELTONA
SERVETTEN

STERKE TISSUE KWALITEIT

PAK 100 STUKS

AXE - SHAMPOO &
DOUCHE-GEL IN ÉÉN
een exclusieve combinatie van

shampoo (voor iedere dag)

en verfrissend geurige douche-

schuim. Keuze uit 3 fijne aroma's

EXTRA GROTE
FLES 250 ML

ELDERS Jr^ BIJ ONS

OPKLAPBARE
STEVIGE METALEN

KRUK
met kunststof zitkussen,

diverse kleuren

ELDERS ^rt5" BIJ ONS

SWIRL
GEÏMPREGNEERDE

REINIGINGS-
DOEKJES

voor o.a. brillen en camera-

lenzen, streeploos reinigend.

Anti-statisch en vetoplossend

KATTEBAKVULLING
hygiënisch en reukloos

BAAL 5 KILO
ELDERS 23$ BIJ ONS 1 ELDERS $>M BIJ ONS

NAGELVIJLEN i

ASSORTI »

grof en fijn, diverse lengtes »

SET18 STUKS :

ELDERS^^BIJONS f

MOOIE KWALITEIT

SWEATER
met opstaande kraag

50% katoen - 50% acryl,

maten, M, L, XL en XXL.

In diverse modieuze kleuren

PER STUK

ELDERS jL&^tf BIJ ONS

UIT DUITSLAND:

NIERSTEINER
KABINETT

kwaliteitswijn met predikaat,

uit het befaamde wijngebied

RHEINHESSEN
Lichtzoet, fruitig en fris.

Aanbevolen als

gezelligheidsglas

of als begeleider van
frisse voorgerechten,

zoals vis of koud vlees.

FLES 3/4 LITER

ELDERSJ&^BIJONS

JECO GESNEDEN
CHAMPIGNONS

handig om wat extra's

in huis te hebben

HALF-LITERBLIK

ELDERS ^Ztf BIJ ONS

GREENHOUSE
GURKENTOPF

heerlijk knappend
verse zoetzure augurken

FAMILIEPOT
LIEFST 1600 GRAM

LORADO
MALSE CHUNKS

TONIJN
in plantaardige olie

BLIK 185 GRAM

ELDERS &3$ BIJ ONS » ELDERS J<5tf BIJ ONS

DOUWE EGBERTS

VRUCHTEN-
THEE

diverse fruitige smaken

DOOS10 ZAKJES

ELDERS \M BIJ ONS

IGLO

PIZZA
BOLOGNESE

lekker, makkelijk en snel klaar

PER STUK 300 GRAM

ELDERS%M BIJONS

KUCHENMEISTER

CAKE'S
gemarmerd of met chocolade

PER STUK
400 GRAM ZWAAR

ELDERS2M BIJ ONS

^ru0rd^$:

AARDBEIEN-
BAVAROISETAART
op een krokante hazelnootbodem

en met slagroom gedecoreerd

VRIESVERS: dus verser

bestaat niet!

WÊiÊÊÈ:

l ^èneaeh en voor-,
:

;;

»^^m.
BRAAD?

,
EXTftABElE^»!

-
verevóóryerpa^ :

.

.':{ HEEIPOHO

OUWEHAIJp.

ROlMOPS

S ^sS N

1
I

SS
\l M 1 nu:

',# iiiiwiiiSrrïïME

pakp uit

ELKE DAG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZEN!
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Werkgroep komt met knelpunten

'Bij wateroverlast

is nazorg nodig'
ZANDVOORT - De Werk-

groep Wateroverlast heeft bij

de gemeente een tiental knel-
punten aangekaart. Daarbij
zijn suggesties gedaan om de
overlast van riool-overstro-
mingen zoveel mogelijk te be-
perken. Behalve technische in-

grepen om het water tegen te
houden, moet er een goede na-
zorg komen, vindt de werk-
groep. De suggesties worden
momenteel op het raadhuis
onderzocht op hun haalbaar-
heid.

Volgens de werkgroep is het erg
belangrijk dat er ook een goede na-
zorg komt. Na een overstroming valt
er over heel wat problemen te praten
en moeten er veel emoties verwerkt
worden. 'Die nazorg valt of staat met
het aanstellen van een kontaktper-
soon," zegt woordvoerder Martha
Burger. 'Het aanstellen van een kdn-
taktpersoon zou eigenlijk niet nodig
hoeven zijn, indien de gemeente
goed met de mensen kon omgaan.'
Dat schrijft de werkgroep onder
haar lijst van knelpunten. 'De laat-

ste jaren is er nu eenmaal veel ge-

beurd wat het vertrouwen van de
bewoners in de gemeente behoorlijk
geschaad heeft.'

De betrokkenen bij de gemeente
moeten de situatie minder weten-
schappelijk gaan bekijken, stelt de
groep. De gemeente moet proberen
zich in te leven in de situatie van de
gedupeerden, meer inzicht te krij-

gen in de problemen bij de bewoners
'alvorens zij beslissingen neemt ten
aanzien van deze mensen'.

Thuis
„Er moet bij de mensen thuis geïn-

ventariseerd worden waar de groot-
ste problemen liggen," zegt Martha
Burger. Dit keer slaat het op techni-
sche problemen. „De gemeente
moet er gaan kijken, wat er aan tech-
nische dingetjes gedaan kan wor-
den." Daarbij wordt gedacht aan
schotten bij de voordeur om het wa-
ter van de straat tegen te houden, èn
aan terugslagkleppen in de riole-

ring. Daardoor kan er geen water
door het toilet of het doucheputje
omhoog komen. Gepleit wordt ook
voor een financiële ondersteuning
van noodzakelijke ingrepen.

Met deze inventarisatie wordt bo-
vendien duidelijk, waar het eerst
hulp moet worden geboden. De
hulpverlening wordt daardoor 'snel

en specifiek gericht'. Daarnaast
moet er een depot in het centrum
komen, waar pompen, waterzuigers
en ontsmettingsmiddelen opgesla-
gen kunnen worden. Deze moeten in
voldoende mate binnen handbereik'
zijn, vindt de werkgroep. „Nu is er
maar een enkele pomp," zegt Mar-
tha Burger. Daardoor moet volgens
haar een aantal gedupeerden met
een ondergelopen vloer te lang
wachten tot de brandweer elders
klaar is.

Actieplan
De brandweerlieden moeten zich

volgens de werkgroep ook 's nachts,
net als overdag, tijdens hevige regen-
val in het centrum verzamelen. Dit
in tegenstelling tot het gemeentelij-
ke 'Actieplan Wateroverlast'. Daarin
staat dat bij hevige regenval buiten
de normale werktijden éérst de wa-
terstand van de vijvers bij het circuit
wordt opgemeten. Pas als zich wa-
teroverlast voordoet, komen de
hulpverleners naar het centrum.
„Dat is te laat," aldus de woordvoer-
ster. „Het actieplan voor 's nachts
moet net zo goed in elkaar zitten als
dat voor overdag. De overlast komt
bovendien meestal 's nachts voor.
En wij moeten dan óók ons bed uit."

De kritiek is opbouwend bedoeld,
zegt de werkgroep, en 'beheerst wa-
ter op straat' blijft symptoombestrij-
ding. De suggesties zijn voor de pe-
riode dat er nog geen definitieve op-
lossing is gevonden. 'Wij hebben
overigens niets dan lof voor alle per-
sonen die ons steeds tijdens de wa-
teroverlast van dienst zijn.' Volgens
wethouder Van Caspel bevat de lijst

'best aardige dingen'. „We bekijken
momenteel wat we ermee kunnen
doen, in hoeverre een en ander uit-

voerbaar is. Daarna maken we een
nieuwe afspraak met de werk-
groep."
Naast de genoemde punten wordt

er ook gepleit voor sneller hulp, con-
trole of er mensen thuis zijn, een
auto met zandzakken, een apart
alarmnummer, stalen hekken rond
opengesprongen putten, meer mate-
riaal dan vijf bezems (in het actie-

plan) , en lieslaarzen en goede hand-
schoenen voor de brandweerlieden.

Zomerzotten Festival levert vijftig mille op

Het Zomerzotten Festival van Rotary Club Zandvoort heeft dit

jaar ruim vijftigduizend gulden opgeleverd. Het geld gaat naar
onder andere het ouderenwerk in Zandvoort en het Dr. Planting-
huis aan de Kostverlorenstraat. De Zandvoortse Reddings Briga-
de, een van de twintig deelnemende teams, werd opnieuw win-
naar van dit sportieve spektakel. De presentatie was in handen
van Dick Passchier.

De verschillende spelonderdelen waren weer bedacht door de
Zandvoorter Louis Schuurman. 'Rode draad' in het spel vormde
een steile wand, waaraan de deelnemers werden vastgeklonken,
tot groot vermaak van de toeschouwers. Zie ook elders in dit

blad.

Foto Bram Stijnen

Appartementengebouw moet passen in profiel duinreep

Amsterdams Waterleidingbedrijf
met medewerking aan plan Pavilj

clctTZGlt

oen Zuid
ZANDVOORT - Als de

nieuwbouw op de locatie Pavil-
joen Zuid te hoog wordt, zal
het Waterleidingbedrijf Ge-
meente Amsterdam niet mee-
werken aan dit plan. In dat ge-
vai' woigert het bedrijf de er-

naast gelegen parkeerplaats te

verkopen. Volgens wethouder
Van Caspel hoeft dat de reali-

satie echter niet in de weg te

staan.

(ADVERTENTIE)

zaterdag 19 september 1992

open huis gemeente Zandvoort
10.00-16.00 uur

raadhuis Zandvoort

u komt toch ook?

zie ook elders in dit blad

v^

B Uw laatste kans! |

Wisselkantoor

HENK OONK
Gr. Krocht 20

NEEMT OOK
DUITS MUNTGELD

TEGEN DE GELDENDE
KOERS VAN
U OVER. I

Het bouwwerk dat op het uiterste
puntje van de zuidboulevard moet
komen te staan, mag niet zo hoog
worden dat het beeldbepalend wordt
voor de Amsterdamse waterleiding-
duinen. „We onderzoeken nu of het
ontwerp past in het profiel van de
zeereep," zegt medewerker Cousin.
Als de uitslag bekend is, wordt een
nader standpunt ingenomen. Is het
antwoord 'mooi', dan is het waterlei-
dingbedrijf bereid haar bijdrage te

leveren aan het appartementenge-
bouw. Dan kan projectontwikkelaar
Thunissen Heemstede B.V. het aan
de zuidzijde gelegen parkeerterrein
kopen. Dit stuk grond van ongeveer
duizend vierkante meter is eigen-
dom van het waterleidingbedrijf,
maar verpacht aan de gemeente.

Natuurbeheerder
Als het bouwwerk niet past in de

omgeving, wordt het parkeerterrein
niet te koop aangeboden en zal het
bedrijf bovendien 'als buurman' be-

zwaar indienen. „Wij hebben twee
hoofdtaken: de drinkwatervoorzie-
ning en het beheren van de duinen
als natuurgebied. Als zodanig heb-
ben de waterleidingduinen namelijk

een belangrijke functie. Wij moeten
dus als officieel natuurbeheerder
het landschapsschoon in stand hou-
den, en dat houdt natuurlijk niet op
bij het hek. Dat doe je dus zowel
intern als extern. Dit betekent, dat je

ook invloed probeert uit te oefenen
op alle factoren van buitenaf."

Commissie
Het fietspad zal onder geen beding

in oostelijke richting verplaatst wor-
den, zoals in eerdere besprekingen
noodzakelijk leek. „Dat kan niet om-
gelegd worden door ons duinter-
rein," zegt Cousin beslist. Het water-
leidingbedrijf is tegen het 'enorme

grondverzet' dat hiertoe nodig is.

Volgens wethouder Van Caspel
hoeft een en ander de realisatie van
het gebouw niet in de weg te staan.
„Het fietspad hoeft niet verplaatst te

worden en de ondergrondse par-
keergarage kan gedraaid worden."
Het bouwplan ligt vanavond op tafel

bij de commissie voor Ruimtelijke
Ordening om een nieuw voorberei-
dingsbesluit te nemen. Het huidige,
loopt in januari af. Dit besluit is no-
dig om de bestemming van het ter-

rein te kunnen veranderen. Zolang
de huidige bestemming 'Horecabe-
drijf in twee bouwlagen' blijft be-
staan, mag er geen appartementen-
gebouw neergezet worden.

isüSiiüi
Schaakster
Behalve onder de schaak- £-

stukken, bevond er zich %3
geen dame onder de Chess-leden.

Sinds kort is daar verandering in

gekomen.

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur tel. 17166

Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648

Beheerder van
begraafplaats

beklaagt zich
ZANDVOORT - De beheer-

der van de Algemene Begraaf-
plaats Zandvoort heeft vorige
maand het gemeentebestuur
en diverse andere instanties
schriftelijk benaderd. In de
brief doet hij zijn beklag over
de manier waarop met het per-
soneel is omgesprongen. Het
achterstallig onderhoud van
de begraafplaats werd in de ge-
meenteraad onder andere ge-
weten aan de afwezigheid van
het vaste personeel.

'Tot voor kort kon ik in mijn func-
tie van beheerder de begraafplaats
hoeden, en zorgen voor een goede
gang van zaken/ schrijft Jansen. Ge-
bruikers van de begraafplaats had-
den geen hinder van wat zich op de
achtergrond afspeelde. Maar tegen
roddel, achterklap en vieze spelle-
tjes kan ik niet op.'

De drie medewerkers hebben zich
vorig jaar ziek gemeld nadat zij had-
den gehoord dat zij overgeplaatst
zouden worden naar de plantsoe-
nendienst. „Ik ben door het college
van B&W aangesteld als opzichter
begraafplaats en na de reorganisatie
als beheerder. En wanneer het colle-

ge dit nodig acht, kunnen zij probe-
ren een ontslagprocedure te starten,
maar ik duld niet dat ik gestald
wordt in het dichtstbij zijnde plant-
soen."
Volgens Jansen was er spiaB-e vtui

een competentiestrijd met intimida-
tie en dreigementen. Later is afge-

sproken dat de nieuwe plannen niet
uitgevoerd worden, zolang een aan-
tal zaken nog niet is uitgezocht. Bij

de uitvoering daarvan zet hij vele
vraagtekens. 'Wie zijn kop boven het
maaiveld steekt, woTdt onmiddellijk
afgehouwen'. De kwestie zou deze
week op advies van D66 in een van
de raadscommissies in beslotenheid
behandeld worden.

Politie pakt drugs en drugshandelaren

ZANDVOORT - De politie slaagde
er dinsdag in twee drugshandelaren
aan te houden. Agenten zagen dat er
twee mannen drugs in een bedrijfs-

auto laadden, waarna zij wegreden.
De agenten reden de auto klem en

hielden de inzittenden, een 36-jarige

Amsterdammer en een 32-jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats
aan. In de auto werd inderdaad
drugs aangetroffen en in beslag ge-
nomen. Het ging om 280 kilo hasj en
dertigduizend tabletten amfetami-
ne.

Werk in Bentveld
mag doorgaan
ZANDVOORT - De gemeente

Zandvoort mag doorgaan met haar
werkzaamheden aan de Zandvoort-
selaan in Bentveld. De Vereniging
Bentveld-Zuid Belangen en twaalf
omwonenden hadden bij de Raad
van State een schorsingsverzoek in-

gediend, maar waarnemend voorzit-
ter P. van Dijk heeft dat verzoek gis-

terochtend afgewezen.

De omwonenden hebben bezwaar
ingediend tegen enkele onderdelen
van de reconstructie, de gemeente is
hen op een aantal punten tegemoet
gekomen. Voor het overige zijn de
bezwaarmakenden naar de Raad van
State gestapt. „De gemeente is met
de werkzaamheden begonnen omdat
deze voor 1 januari moeten zijn afge-
rond," aldus wethouder Van Caspel.
„In verband met de subsidie." De
reconstructie stond al jaren op de
begroting.

Waterstanden B
Datum
10 sep
11 sep
12 sep
13 sep
14 sep
15 sep
16 sep
17 sep
18 sep

Maanstand:
VM zat. 12
Springtij 14

HW
03.39
04.09
04.39
05.09
05.39
06.09
06.39
07.16
07.50

LW

00.05
00.25
00.45
01.05
01.44
02.25
03.06
03.25

HW
15.55

16.29
16.59

17.28
17.58
18.28
18.58
19.27
20.07

LW
12.04
13.05
14.56
13.36
13.34
14.04
14.34

15.10
15.45

sep. 04.18 u.

sep. 17.58 u. NAP+115cm

(ADVERTENTIE)

DE LAAGSTE PRUS!

wjt'pakten<m
-\

VANAF NU WEKELIJKS IN DEZE KRANT
MET SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN

DEZËWEEkÉLiËÊN IN ONSPILIAAL
^ANDlÖÖRT -

CHIQUITA GOUDGELE

NANEN

HEEL
POND

Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 12 sept. 1992,

in ons filiaal Burgemeester Engelbertsstraat 21 - Zandvoort

(ADVERTENTIE)

„Al heb je maar één appel nodig
„Wachten bij de kassa? Nou, daar zeuren
sommige mensen te veel over, vinden wij. Je
bent niet alleen op de wereld dus je moet even
wachten. Nou én!" Mevrouw Beugelsdijk en
mevrouw Visser winkelen regelmatig bij Dirk

van den Broek. „Jawel, we komen er graag. En
vooral de grotere boodschappen, het scheelt

echt heel veel. Maar ook om een ander
voorbeeld te noemen: kochten we die

kruidenwijn. Bij . . . (naam weggelaten, red.)

twee kwartjes duurder dan bij Dirk van den
Broek!

De versafdelingen zijn ook zo goed. En zoals bij

de groente en fruit die zelfbediening, heel

handig, al heb je maar één appel nodig, geen
probleem. Maar kaas haal ik hier niet want die

maakt mijn zuster zelf dus daar komt Dirk van
den Broek niet aan te pas!

Wij op de foto? Nee hoor, doe maar iemand
anders." (gelukkig konden we beide dames
toch overhalen, red.)

•** • is I
*

&»i

Mevrouw Beugelsdijk en mevrouw Visser:

„. . .je bent niet alleen op de wereld. .

.

"

Reservisten op
de eerste plaats

ZANDVOORT - De Zand-
voortse reservepolitie heeft za-

terdag voor de tweede achter-
eenvolgende keer de Airborne-
mars gewonnen. Als volgend
jaar opnieuw de eerste plaats
'behaald wordt, mag de beker
definitief in Zandvoort blijven.

De petten gingen de lucht in bij de
veertien Zandvoortse reservisten
toen zij hoorden dat zij opnieuw de
eerste plaats hadden bereikt. Vorig
jaar hadden zij ook al gewonnen,
toen zij voor het eerst sinds tien jaar

weer meededen aan de 25 kilometer
lange wandeltocht. Deze tocht werd
dit jaar voor de 46-ste keer gehou-
den. De mars, georganiseerd door de
politiesportvereniging Renkum, is

uitgezet langs de velden waar in de
oorlogsjaren de Engelse Airborne-di-
visie heeft gestreden, in de omgeving
van Arnhem.

Dit keer lukte het dus om de titel

te verdedigen. Onder leiding van
commandant Gerrit Schaap scoor-
den de Zandvoorters weer het
hoogst met hun presentatie. Daarbij
wordt met name gelet op kleding en
discipline. De teams uit Den Haag en
Drachten werden respectievelijk
tweede en derde.

Sr7\ "ÏÏ\<K\
A
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die krant moet ik hebben.
L? Omdat ik graag wil weten wat y.ich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Naam: (m/v) i_i I 1 1 I l 1 L

Adres: L_J I l J l I L

J I L J L

J I I I I L J l L

Posteode/l'laats: L

.

Telefoon: I I I L

J L J 1 L J 1 L

J I I I
I I I I (i.\ m. omimk hwiircincl

|
WK >

Üiro/Banknr.: I I I I L J 1

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ16,00 D half jaar ƒ29,00 Djaar ƒ52,1

' Voor postabonnees gelden andere tarieven.

I' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020-668.13.00.

Stuur de/.e bon in een open envelop naar

Weekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 l'A

Amsterdam. IJ hoeft geen postzegel te plakken. g 71037 r017003
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FAMILIEBERICHTEN

Dankbaar en blij zijn wij met ons

Ie kleinkind
Een wolk van een boy

Kenny
3-9-1992

Rob en Wil Hendriks

hoera
Vrijdag 18 september

TROUWT
Gerard Kraaijenoord

met zijn

Angelina
om 13.00 uur in de Gravenzaal,

Stadhuis Haarlem.

De kerkelijke inzegening is om 14.00 uur in de
RK Kerk Elisabeth & Barbara. Paul Krugerstraat

'13 te Haarlem.

De receptie is van 16.15 tot 17.45 uur in De Zoete
Inval, Haarlemmerstraatweg 183,

Haarlemmerliede.

Zij wonen Olivierstraat 1, 2021 BL Haarlem.

Zijn gelukkige moeder
Ria Kraaijenoord en Edwin

Y Y V Y Y / V

Monique
Jou ie wens ix in vervuil'ing uegmni

om uln Mevr. Hurteveld door het leven te <nw>

Vrijdag 11 september is de dan

die je nooit meer vergeten maij

Ik wens jullie heel veel geluk,

ook voor Rob
trant met een vrouw als Monique

verzeker ik je,

kun je je ueluk niet op

Willeke

Zalig zijn da doden die in de lieer sterven

van nu aan.
(openb. 14:13)

Tijdens haar verblijf in Canada is geheel onver-

wacht van ons weggenomen mijn lieve moeder,
onze zuster en vriendin

Maartje ten Doesschate-Paap
weduwe van Pieter Paulus ten Doesschate.

Namens allen:

Den Haag:
P. G. H. ten Doesschate

Heerde:
A. de Jong

Zandvoort, 2 september 1992
Koninginneweg 22

• Correspondentieadressen:
Stastokstraat 50
"2524 ES Den Haag

Durst Brittlaan 27
8181 ED Heerde

De overledene is overgebracht naar een der

rouwkamers van de Associatie - Uitvaartverzor-

ging, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen be-

zoek.
De dienst van Woord en Gebed zal gehouden
worden vrijdag 1 1 september om 1 1 .00 uur in de
Gereformeerde Kerk aan de Emmaweg, hoek Ju-

lianaweg te Zandvoort, waarna de begrafenis zal

plaatshebben om 12.00 uur op de Algemene be-

graafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Met pijn in mijn hart deel ik u mede dat de liefste,

zorgzaamste en moedigste vrouw de strijd heeft

moeten opgeven.

Mijn eigen moeder
Marina Vastenhoudt

Rina

28 maart 1944 5 september 1992

Johan Keve

Correspondentieadres:
Heedfelderstrasse 15,

5880 Ludenscheid, Duitsland.

Rina is woensdag 9 september begraven op de

Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Zij heeft gestreden als geen ander, maar na een
strijd van precies 8 maanden, is toch nog plotse-

ling van ons heengegaan mijn allerliefste vrouw,
mama, moeders en oma

Johanna Helena van Dorth-Wouters

15 september 1929 - 7 september 1992

echtgenote van Hendrik Jacob van Dorth

Wij zullen je allemaal vreselijk missen,

het zal nooit meer hetzelfde zijn!

Henk
Rob en Ria
Tineke en Martin
Astrid
Peter
Jessica en Vanessa
Monique en Stephanie
Daisy en Joris

Koninginneweg 11 zw.
2042 NJ Zandvoort

Moeder is overgebracht naar het Uitvaartcen-
trum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te

Zandvoort, alwaar bezoek is op de dag der uit-

vaart van 12.00 tot 12.30 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-

dag 11 september om 13.30 uur in het Cremato-
rium Velsen te Driehuis (Westerveld).

Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het Crematorium.
Vertrek van het uitvaartcentrum om + 12.45

uur.

Gefeliciteerd
Deze advertentieruimte \an N) mm breed en 50 mm
Iiook kunt u gebruiken om een ,iankonilininn U' il"en

\an bij \ oorbeeld jubileum, reunie. \ ei traden nu, hu-
welijk, geboorte of overlijden

De opl.iue van het Zaïuhoorlt. Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren

U betaalt daarvoor slechts /:12,- e\el i\' < BTW

Voor meer informatie bel Weekmedia Amstelveen
tel 020-li 175IK?

Ru si nu maar uit,

je hebl je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.
En wie kan voelen, wat je hebt doorslaan.

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lij-

den bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
toch nog plotseling van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze vader, schoonvader en grootva-
der

Jan Terol

op de leeftijd van 77 jaar.

Zandvoort:
T. Terol-v.d. Bor
Henk, Ineke
Sander en Jolanda
Marijke, Arie
Jeroen, Annemiek en Frank

4 september 1992
Hulsmanstraat 18
2042 W Zandvoort

De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 8
september in het crematorium Velsen te Driehuis
(Westerveld).
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M ASSOCIATIE ÜITVMRTVERZORGING
Y:'i'wog18:J tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
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ADVERTENTIES

TE HUUR

00DS 300 m2

Hoogte 4 m
CENTRUM DORP

02507-12567

TZB afd. Veldvoetbal

zoekt nog
2 nieuwe leden
(geen Marco v. Basten of

Hans v. Breukelen).

Gezelligheid staat voorop!

Dit is uw kans, lid te worden van een
van de gezelligste ver. van
Zandvoort. Uw tenue ligt al klaar.

Inl. P. Theunissen
Tel. 17165

Mooiste marmer, graniet en leisteen.
Voor wand en vloer.

Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in

Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.

Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/m2 incl. btw.

ABRES
De Flinesstraat 18

Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

WEEKENDAANBIEDING

Gevuld
speculaastaartje 0/ °

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865 *

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
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Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.

SèK'::Ö£5Ö7-1724^

^ OPEN DAG EN
SYMPOSIUM
WESTGAARDE
CENTRUM VOOR
BEGRAVEN EN
CREMEREN

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
11.00-16.00 UUR
Van 13.30 tot 15.30 vindt een symposium plaats

op Westgaarde. Diverse sprekers houden een
lezing over het thema „de (on)mogelijkheden

van de uitvaart". U kunt tevens vragen stellen

aan de sprekers.

Westgaarde centrum voor begraven en cremeren

Ookmeerweg 275
1067 SP Amsterdam-Osdorp
Inl.: (020)-6195680
Te bereiken met bus 23 en tram 1, ruime parkeergelegenheid

aanwezig.

GH0TE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. ..

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

295,-

5,-

9,95

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

tSINGER I

<

<

NAAIMACHINES ZANDVOORT
PRINSENHOFSTRAAT 7 -2? 02507-20072
t/o garage Versteege

D
O

Ü

Maandags gesloten [^

RITSEN -

ISINGERJ
P. E. M. Stokman
reparatie alle merken

GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
KLEDINGREPARATIE

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraa

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Stichting

Gemeentelijke
Kredietbank
Amsterdam

Dam 21

020-5230570

Onze tarieven, uw winst . .

.

PERSOONLIJKE
LENING
OF

DOORLOPEND
KREDIET

Nu ook in Lelystad
Neringweg 304
03200-33889

U komt toch ook naar de Landelijke

GEME^NTEDAG
op zaterdag 19 september 1992 van 1 0.00-1 6.00 uur?

In het kader van de Landelijke Gemeentedag houdt de gemeente Zandvoort open huls.

Dit jaar is het thema

Veiligheid

Rond dit thema zal op de locaties

Raadhuis - Politiebureau - Brandweerkazerne -

loods Reddingsmaatschappij - Cultureel Centrum

de mogelijkheid worden geboden op informele wijze kennis te maken met het reilen en zeilen van
de gemeente en de andere instellingen.

Tevens wordt langs genoemde locaties een

veiligheidspuzzeltocht

georganiseerd. Aan het einde van de dag is de prijsuitreiking.

Gedurende de dag zijn er demonstraties, is er informatiemateriaal beschikbaar en wordt door

medewerkers uitleg gegeven.

Wilt u uw gemeente beter leren kennen? Nu is uw kans!

Om 10.00 uur wordt de dag geopend door
loco-burgemeester F.E. van Caspel.

Voor meer infonvatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week in

het Raadhuis:
- maandag 14 september 1992, 20.00 uur Financiën

De stukken voor deze commissievergadering liggen mi-

nimaal vijfdagen van tevoren terinzage bij de receptie in

de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting kunt

u terecht voor nadere informatie overde punten die op de
agenda staan. Tijdensde vergadering zijn altijd exempla-

ren van de agenda beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens een commissievergadering het

rechtom over een onderwerp dat op de agenda staat het

woord te voeren.

Vergadering Welstandscommissie
tijdstip: donderdag 17 september 1992, 15.30 uur

plaats: Raadhuisplein 4 te Zandvoort

Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij

de sectorGrondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,

telefoon 02507-61545.

Telefonisch klachtenspreekuur

omgevingszaken
De gemeente heeft een dagelijks telefonisch spreekuur

voor vragen en klachten met betrekking tot straten,

pleinen, lichtmasten en ander straatmeubilair in de ge-

meente.

Het telefonisch spreekuur
is maandag t/m vrijdag van
10.30-11.30 uur.

Het telefoonnummer is

02507-61559.

Herinrichting Max Planckstraat
Nu het bedrijventerrein aan de Max Planckstraat zijn

voltooiing heeft bereikt, zullen de bestrating en de
herinrichting ter hand worden genomen. De tekeningen

hiervoor liggen gedurende twee weken na verschijnen

van deze publikatie ter inzage bij de sector Eigendom-

menbeheer, afdeling Civieltechniek & Bouwkunde,
Raadhuisplein 4, telefoon 02507-61555. De afdeling is

geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Schriftelijke reacties kunnen tijdens deze termijn worden
gezonden aan burgemeester en wethouders, postbus 2,

2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesluiten
(art. 22, lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 1 september 1992 besloten,

dat op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening bestemmingsplannenworden voorbereid voor:
- het perceel Julianaweg 29
- het perceel Wilhelminaweg 28.

De besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waar-

opmeteen rode omlijning dedesbetreffende percelen zijn

aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ont-

wikkeling van de sectorGrondgebied, Raadhuisplein 4te

Zandvoort. De afdeling is geopend van maandag t/m

vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Aangevraagde bouwvergunningen
082B92 Kennemerweg 16 -uitbreiden beheerders-

woning St. Kbnnemer
Sportpark

083B92 Haltestraat 50 - uitbreiden kelder-/maga-

zijnruimte

084B92 Koninginneweg 8 - wijzigen voorgevel

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoe-

zicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuis-

plein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-1 2.30 uur

gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schrifte-

lijk bezwaarindienen bij het college van burgemeesteren

wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling

betrokken.

In sommige gevallen dient eenvergunning echter zonder
meerte worden verleend, ookal is erbezwaar ingediend.

Dit is een wettelijke verplichting.

Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van

Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunningen
(art. 19 WRO-procedure)
- Julianaweg 29 - bouw garage
- Wilhelminaweg 28 - uitbreiding woning en

bouw garage

De bouwplannen die op de hierboven genoemde voorne-
mens betrekking hebben, liggen met ingang van 1 1 sep-

tember 1 992 gedurende veertien dagenvooreeniederter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is

geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren
worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunningen
058B92 plantsoen Zandvoortse- - plaatsen gasdruk-

laan, Bentveld regelkast

059B92 terrein begraafplaats - plaatsen gasdruk-

regelkast nabij

Van Lennepweg
075B92 Van Lennepweg 87 zw. - uitbreiden keuken/

badkamer

Belanghebbenden, die dooreen vergunning rechtstreeks

in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond

van de Wet AROB binnen dertig dagen na verschijnen

van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

10 september 1992

mm ji uitvaartverzorging

\>~£/ kennemerland bv^^ Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

organiseert op
vrijdag 18 september

KARAOKE
AVOND

You donï have to be a
pro to steal the show

Aanvang 20.00 uur

Service-monteur
gevraagd voor het plaatsen van elektrisch!

huishoudelijke apparaten, wasmachines ei

koelkasten met bijbehorende

storingswerkzaamheden

l.b.v. rijbewijs

Zaterdags vrij.

Okkerman
Elektro Speciaalzaak

Molukkenstraat 71-75

Middenweg 14-16

Amsterdamse Poort

Telefoon 020-6650813 - 6651429

(toestel 3) mevr. v. Eist
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Zandvoort moet de chauvinistische gedachte laten varen

Tolitie wordt wijkteam van het gewest'
ZANDVOORT Veel inwoners van het dorp zijn er
niet gerust op dat er in de toekomst, als de regiopolitie
wordt ingevoerd, voldoende toezicht van de politie is.

Politiewoordvoerder Hans Konijn denkt dat die vrees
ongegrond is. "De inkrimping van het korps betreft
niet zozeer de surveillerende politiemensen, maar het
administratief personeel. Bovendien wordt de samen-
werking met de korpsen beter en kunnen we op steun
van die korpsen rekenen. Het is de bedoeling dat er
juist meer politie op de straat komt."

door Marianne Timmer

De regiovorming van de politie
moet in april een feit zijn. Of die
datum gehaald wordt, is nog de
vraag. Het college van burgemeester
en wethouders houdt er rekening
mee dat dit niet zal lukken en dat
zelfs in het najaar van 1993 de regio-

vorming geen gestalte krijgt. Voor
de begroting van 1992 gaat het colle-

ge daar in ieder geval van uit.

Hoe het ook zij, eens komt die
regiopolitie er en de gevolgen hier-

van zijn al eenjaar of twee merkbaar
bij de politie in Zandvoort. Aanvan-
kelijk doordat er in ene een krantje
onder het politiepersoneel gedistri-

bueerd werd met alle ins en outs
rond de regiovorming.
Voor het Zandvoortse korps is het

van betekenis dat het moet inkrim-
pen van de 48 mensen die het nu
heeft, naar 36 in de toekomst. De
vakaturestop is begin dit jaar inge-

gaan. Een van de gevolgen hiervan is

al merkbaar, omdat de politie de be-
groting overschreed, volgens waar-
nemend-korpschef Bruntink 'mede
als gevolg van het ontbreken van in-

terne controle'. De administratieve
kracht die de politiebegroting bij-

hield vond een baan elders en de
vakature mag niet meer opgevuld
worden.
De bedoeling van de regiopolitie

is,, dat het meeste administratieve-
en recherchewerk verricht wordt
vanuit het district Kennemerland-
-Zuid. Waarschijnlijk komt het bol-
werk van waaruit alles geregeld
wordt in Bloemendaal.

Weinig gevolgen
Voor wat betreft het aantal politie-

mensen op straat, heeft de invoering
van de regiopolitie weinig gevolgen,

denkt Hans Konijn, woordvoorder
van de Zandvoortse politie. "Ik ver-

wacht dat er ongeveer 22, a 23 men-
sen overblijven. Momenteel surveil-

leren er ongeveer 24 mensen. Het
exacte aantal is niet aan te geven,
omdat sommige agenten ook wel
eens bureauwerk verrichten."
Het korps heeft al eens eerder met

het bezuinigingsbijltje moeten hak-
ken in het aantal politiemedewer-
kers. In 1990 werd de strandpolitie
opgeheven, omdat het voor het
Zandvoortse korps niet mogelijk
was die taken te handhaven, vanwe-
ge het gering aantal beschikbaar
surveillanten. Het gebrek aan
strandpolitie werd echter door de
gemeenteraad gezien als een groot
gemis en de raad reserveerde geld
voor een strandpolitie, die in ere
werd hersteld. De strandpolitie-a-

genten werden gerecruteerd uit be-

zetting van het Haarlemse korps.
Ook voor 1992 heeft de raad geld
voor de strandpolitie beschikbaar
gesteld, zodat die nu bestaat uit drie
agenten, twee afkomstig vanuit het
Zandvoortse korps en een uit het
Bloemendaalse korps. Daarnaast is

• Dat de fietsende politie-agent terugkomt in het dorpsbeeld, is niet waarschijnlijk. Wat wel verwacht kan worden,
is dat het huidige aantal agenten 'op straat' gehandhaafd blijft.

krijgen. Hans Konijn denkt wel dat
dit lukt. "Het komt er toch op neer
dat er nu dubbel werk gedaan wordt.
Nu heeft elk bureau bijvoorbeeld
zijn eigen meldkamer, die bemand
wordt en zijn eigen administratie.

Konijn ziet juist voordelen. "Nu
moeten we agenten 7kopen' van de
andere korpsen, als er een evene-
ment in Zandvoort plaatsvindt. Im-
mers, de regiokorpsen leveren hun
bijstand niet voor niets. Na de regio-

We moeten voorkomen dat er

dubbel werk gedaan wordt '

er geld uit getrokken om agenten te

'kopen' van andere korpsen, ter on-
dersteuning van grote evenementen.

Dubbel werk
De regiovorming is uitgedacht om

juist meer mensen de straat op te

Dat kan dus best centraal geregeld
worden." De Zandvoortse politici

zien ook gevaren aan de inkrimping.
"Uiteindelijk blijven er toch minder
politiemensen in de regio over. Wie
zegt dat dit geen verkapte bezuini-
ging is," sprak D66-er Annema on-

langs in de commissie Financieën.

nalisatie kunnen de agenten flexibel

ingezet worden. Als er hier een groot
evenement is, dan worden er agen-
ten van een korps elders aangetrok-
ken. Op onze beurt leveren wij weer
mensen aan andere gemeenten, als

dat daar nodig is."

Hij verwacht wel dat de regiovor-

ming met enige pijn gepaard zal

gaan: "Nu zijn we eigenlijk een klein,

eigen bedrijfje. We gaan over in een
groot bedrijf. Je verliest dus die on-
afhankelijkheid. Je moet het eigen-

lijk zo zien, dat de politie Zandvoort
een wijkteam wordt. Een onderdeel
van de districtspolitie Kennemer-
land." Aan de andere kant verandert
er niet zoveel bij de politie. De on-
rust van de Zandvoorters is wellicht
vooral gevoelsmatig. "We werken al

enorm veel samen. Als er bijvoor-

beeld in Heemstede een vechtpartij
is, verlenen wij toch al ondersteu-
ning. En andersom helpen de buur-
korpsen ons." In het buitenland be-
slaat de politie al veel grotere re-

gio's. Misschien moeten de Zand-
voorters de chauvinistische gedach-
te laten varen en wat minder
bekrompen zijn, meent Konijn.

Brons voor oudeVW Rode Kruis
ZANDVOORT - De afdeling

Zandvoort van het Nederland-
se Rode Kruis heeft dit week-
end bij het bloemencorso een
bronzen medaille behaald. De
afvaardiging was met twee am-
bulances naar Aalsmeer ge-
trokken.
Grote trekker was vooral de dertig

jaar oude Volkswagenbus, waarmee
de Zandvoortse afvaardiging in het
corso meereed.
Deze auto, die alleen nog bij feeste-

lijkheden tevoorschijn wordt ge-

haald, werd bestuurd door plaats-
vervangend commandant Nol van

EHBO-cursus
ZANDVOORT - Het Nederlandse

Rode Kruis, afdeling Zandvoort,
geeft een EHBO-cursus. De cursus
start woensdagavond 23 september
in het Rode Kruisgebouw aan de Ni-
colaas Beetslaan 14. Aanvang acht
uur. Examen in januari. Aanmelden
via 17599 of 17537.

Bennekom, met naast zich dokter
Drenth.

Ook de Chevrolet was aanwezig.
Deze werdbemand door Wim van de
Mije en Dennis Caumo. De Chevro-
let wordt nog wel regelmatig als am-
bulance ingezet, onder andere bij bij

evenementen op het circuit, maar
laatst ook bij de aankomst van trei-

nen met gewonden uit Joegoslavië.
Tijdens het corso waren beide wa-
gens met bloemen versierd door het
Florence College uit Aalsmeer.

De optocht, die ook door Amstel-
veen en Amsterdam leidde, stond in
het teken van 125 jaar Rode Kruis.
„Het was een fantastische happe-
ning," aldus Nol van Bennekom.
Van het evenement zijn vrijdag-
avond om 22.14 uur bij de NCRV op
de televisie beelden te zien. Op 21
september volgt een herhaling op
TV.

• Het pronkstuk van het Rode Kruis
afdeling Zandvoort reed dit week-
end mee in het Aalsmeerse bloe-
mencorso.

Kerkdiensten 1
Weekend 12/13 sept. 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: ds. A.Th. Rothfusz
uit Ermelo
Tevens 10.00 uur kinderdienst in het
Jeugdhuis

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: 'Een vleugje para-
dijs', dienst verzorgd door eigen le-

den.
Donderdag 14.30 uur: Leerhuis
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Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: geen opgave
Zondag 10.30 uur: geen opgave

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.

van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand fi

Periode:
1 7 september 1992
Ondertrouwd:
Keur, Jan Herman en Keur, Ingrid
Gehuwd:
Nijssen, Paulus Petrus Jacobus en
Venmans, Catharina Huberta Hen-
drica
Stravers, Leonardus Johannes en
Akersloot, Janetta
Onwezen, Robertus Wilhelmus en
De Ree, Annebelle Theresia Maria

Geboren:
Kenny, zoon van: Van Velthoven, E.
en Hendriks, G.
Wouter, zoon van: Van Huizen, Vin-
centius Gerardus en Van der Leden,
Catharina
Mike, zoon van: Van 't Loo, Hendrik
Jan en Harteveld, Wilma
Tycho Ivar, zoon van: Achten, Theo-
dorus Hubertus Johannes en Paap,
Marijke Wilhelmina
Ralf, zoon van: Van der Ham, Her-
manus Gerrit en Paap, Martine
Rosalie, dochter van: Berendse, Bob
Arend en Nunnink, Dominique Ma-
rie Louise Armand
Overleden:
Visser, Cornelis Fredrik, oud 77 jaar

Ten Doesschate geb. Paap, Maartje,
oud 69 jaar
Terol, Jan, oud 77 jaar
Van Dorth geb. Wouters, Johanna
Helena, oud 62 jaar

B Weekenddiensten

Weekend: 12/13 sept. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via

telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-

dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem

023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-

woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-

sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreek-
uur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeen-
schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.

023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Politie houdt
verkrachter aan
ZANDVOORT - De politie

heeft een Fransman aangehou-
den die zondag een vrouw
heeft verkracht.

Een groot hotel uit Amsterdam
hield zondag een personeelsfeest in

een strandpaviljoen. Het personeel
was met een bus naar Zandvoort
vervoerd. Na afloop van het feest

ging een 24-jarige Ierse vrouw, die in
Amsterdam woonde, op zoek naar
de straat waar de bus stond. Ze kon
echter de bus niet vinden en liep

daarom terug naar het paviljoen.
Daar kwam zij een 25-jarige Frans-
man tegen, die eveneens in Amster-
dam woonde. De man liep met haar
mee terug richting paviljoen.

Op het strand gekomen pakte de
man haar opeens van achteren beet
en bedreigde haar met een mes. On-
der dreiging van dat mes verkracht-
te hij vervolgens de vrouw in de
buurt van een van de paviljoens.
Hierna is de vrouw geheel overstuur
naar een nabij gelegen flatgebouw
gelopen en heeft daar om hulp ge-

roepen. Daarna werd ze door de poli-

tie gevonden.
De vrouw heeft zich onder dok-

tersbehandeling moeten stellen. De
politie stelde een onderzoek in en de
collega's uit Amsterdam konden la-

ter de 25-jarige man aanhouden en
overdragen aan de Zandvoortse poli-

tie.

Veel hardrijders

op Van Lennepweg
en Zandvoortselaan
ZANDVOORT - De politie hield

vorige week snelheidscontroles op
de Van Lennepweg en de Zandvoort-
selaan. De controles vonden op 2

september plaats, gedurende de hele
dag. De agenten stonden opgesteld
in de Van Lennepweg, ter hoogte van
de Hofdijkstraat, 's Morgens reden
er 62 bestuurders te hard en 's mid-
dags 30.

Op de Zandvoortselaan stond de
Hermandad te controleren nabij de
Gertenbachmavo. Hier reden er

over de hele dag verdeeld dertig be-

stuurders te snel. Alle overtreders
ontvingen een boete, die varieerde
tussen de vijftig en tweehonderd gul-

den. De hoogste gemeten snelheid
was negentig kilometer, terwijl het
om weggedeelten in de bebouwde
kom betreft, waar slechts vijftig ki-

lometer per uur gereden mag wor-
den.

Tegen de lamp
en tegen de paal
ZANDVOORT - De spreekwoor-

den rtegen de lamp lopen' en 'voor
paal staan' waren letterlijk van toe-

passing op een 32-jarige inwoner uit

Weesp. De politie ontving in de
nacht van zaterdag op zondag rond
half vier een melding dat er op de
hoek Celsiusstraat/Lorentzstraat
een lichtmast omver was gereden.
Een paar honderd meter verderop
bleek echter een personenauto
zwaar beschadigd te zijn en in de
omgeving hiervan kon de politie de
bestuurder van de auto aanhouden.
Deze bleek onder invloed van alco-

hol te zijn.

Zeekip, juttersomelet

en andere specialiteiten
Wat de boer niet kent dat

vreet ie niet, moeten de
meeste
strandpaviljoenhouders
denken. Ze kiezen althans de
veilige weg en voeren
meestal gewone huis-tuin-
en keuken gerechten op de
menukaart.
Paviljoen Trefpunt van Jaap Paap
serveert weliswaar vertrouwde
kost, maar heeft het toch een
Zandvoorts tintje gegeven. Een
Juttersomelet en Piratenthee
vermeldt de kaart. Mevrouw Paap
vertelt: "Het is eigenlijk niks
bijzonders. Een Juttersomelet is

gewoon een boerenomelet. Een ei

met spek en groente. Maar een
boerenomelet klinkt zo stom. We
hebben immers geen boeren in
Zandvoort." De Piratenthee is

voor liefhebbers van een stevig
kopje thee: er zit rum in.

Hoewel paviljoen Paal 69 op het
naakstrand de verwachting
verwekt dat er mogelijk erotische
gerechten op de kaart staan, is

daar geen sprake van. Toch heeft
het paviljoen een specialiteit: de
pizza pannekoek. "We zijn

daartoe overgegaan, omdat er zo
vaak om een pizza gevraagd wei'd.

Maar we hebben geen oven.
Daarom verwerken we de
gerechten die normaliter m een
pizza gaan, zoals kaas, salami,
tomaten, prei en champignons, in

een pannenkoek," vertelt een
medewerkster. Volgens haar gaat
de hartige hap er in als koek. "Het
is een gerecht waar je niet enorm
vol van gaat zitten, maar dat toch
wel goed vult. Ideaal voor warm
weer."

Gejat
Paviljoen 11 wordt door de

collega's omschreven als een echt
restaurant. Er zijn onder andere
Joegoslavische en Spaanse
gerechten te verkrijgen, zoals
knoflookvlees in rolletjes,

gekruid gehakt met uien, vlees
gegrild aan een spies en een mix
met verschillende soorten vis. De
eigenaar heeft ook restaurant

Dubrovmk aan de Zeestraat,
vandaar de Joegoslavische
specialiteiten. "En voor de rest

hebben we van over de hele
wereld wat gepikt," stolt een
medewerkster.
Club Nautique is bijzonder

trots op zijn portie Zeekip. "Daar
zijn we m het hele dorp beroemd
om," lacht de eigenaar trots.

Volgens hem wordt deze kip
geïmporteerd uit de Indische
Oceaan bij Singapore. Of dat waar
is valt moeilijk te achterhalen,
maar met zo'n verhaal smaakt
zelfs een gewoon stuk kip al

lekkerder. De Wurf is een
paviljoen dat, vergeleken met de
ander paviljoens, nogal veel vis

verkoopt. "Vooral Duitsers zijn er

gek op," is de ervaring van Jan
Paap. Hij is zelf een visliefhebber,

maar vindt het ook nogal logisch
dat een etablissement aan zee

veel vis verkoopt.
Op de kaart staan: scholfilet,

kabeljouwfilet, mosselen,
tonijnfilet, gamba's van de grill en
diverse kleinere gerechten met
garnalen. Ook Bad Zuid verkoopt
vis, maar richt zich meer op tong
en de duurdere vissoorten. "Zo
rijden we elkaar niet in de
wielen," aldus Jan Paap.

Snert
Brasil Beach noemt de

zalmmootjes en de lamscoteletjes
als specialiteit. Daarnaast staan
er nogal wat salades op het menu.
Behalve al deze gerechten

voeren alle paviljoens de
gebruikelijke biefstukken en
schnitzels met groente en patat
aan op de kaart. En zeker nu het
seizoen naar het eind toe loopt is

er niet al te veel meer te krijgen.

Aan het koken van snert wagen de
meesten zich niet. "We hebben
niet zoveel klandizie meer. Dus
dan wordt er niet veel meer
gegeten, ook geen snert. Een pan
erwtensoep maken is weliswaar
eenvoudig, maar het is toch
zonde als je het meeste weg moet
gooien, omdat er te weinig
genuttigd wordt," aldus mevrouw
Paap van Trefpunt.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
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BATMAN RETURNS
DAGELIJKS OM:

19.00 EN 21.30 UUR
ALLE LEEFTIJDEN

KAARTEN:
tot 12 jaar: ƒ 9,00

65+: ƒ 9,00
volwassenen: ƒ 12,50

Nederlands gesproken
en gezongen

vtt$v&^+»+&^\+**">* • *oS«fi

NEDERLANDS
GESPROKEN
ËNGEZQNGENK

DAGELIJKS
OM 13.30 EN 15.30

SNEEUWWITJE
en de 7 dwergen
KAARTEN: tot 12 jaar ƒ9,-

volwassenen ƒ12,50
65+ ƒ9,00

ALLE LEEFTIJDEN
Nederlands gesproken

l.v.m. Bingo t.b.v. het Ronald McDonald Kinderfonds geen
films om 1 3.30 en 1 5.30 uur op zondagmiddag 1 3 september.

BINGO o.l.v. BRAM STIJNEN
Aanvang 15.00 uur.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOORT
02507/18686
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GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graal Juweelt|es in o a Essen

Eiken Anegre Mahonie Beuken en Kersen

Naturel getint of in dekkende kleur gelakt Met

ronde ol rechte kanten In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

KAMERBREDE PANELEN
Met kamerbrede' panelen kan vri|wel elk plafond

zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen) Met

rechte of ronde kanten In vele tinten

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren Koel warm, fel of

dromerig met het fantastische Luxalon

programma kunt u alle kanten uit De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang

Dus praktisch alti|d kamerbreed 1

UZEIN

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met

fantasie-decors Vrolijk, stemmig exclusief don-

ker of licht of in prachtige midden-tinten, teveel

om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten

Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,

contrasterend of -heel apart- spiegelstnps 1

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

de Graaf fclafj°:>»
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek,

modern en hyper-modern In legio afwerkingen

spiegel, houtstructuur in tinten en kleuren Naar

keuze met of zonder praktische kastinteneurs

Gevr. nette winkeldame
voor de maandag, woensdagmiddag en vrijdag.

Boucherie Culinaire Gr. Krocht 7, Zandvoort Tel. 19067
Vr. nr. hr. Horneman.

BOUCHERIE
Binnenweg 31 Heemstede

Grote krocht 5-7 Zandvoort

^liaaslAH i;

A>>ber
U
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°°nmaaw*c*"
v

Glazenwasserij
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Bedr. ruimte

te huur gevr. ±
50 m2 met elektr.

en gas.

Br. onder nr.

332138 bur. van
dit blad.

Zandvoorts Nieuwsblad

L0SSEVERKQ0PAPRES3EKF

Fa. P. Kleijn Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk Haltestraat 22, Zandvoort

AKO Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk Vondellaan 1 , Zandvoort

Maraned Thorbeckestraat 7, Zandvoort

GRO E N E STEI N bv

mm TECHNISCH BUREAU

i HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484

InterLandsn sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts W
@ Nieuwsblad

Met spoed gevraagd

bezorgers/sters
Bel: 02507-17166.

Deze week:

SANGRIA KAN
gevuld met 'n

GEMENGDn4 rA
BOEKET 2A.m

n „erica
grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

DIT WEEKEND

Kiwitaart 11,25

Molen

360| notenbal
van 4.60 voor

7T7T®
HOGEWEG 28. TEL. 12989

BACK TO THE SIXTIES
IN Soc. DE MANEGE

ZANDVOORT
ledere zat avond een wisselend programma
met live entertainment, D J 's en div bands

tot 3 00 uur in de nacht

A.s. zat.avond LIVE
THE DAKOTA'S

Uitsl ongeb mensen
Vanaf 25 jr Corr gekleed a u b

Entree ƒ 15,-. koffie en
bittergarnituur inbegrepen

Info 16023

' /*•'

Gevraagd

Gezellige
schoon-
maakster

of stel, voor4ocht.
p.w. Vaste ver-

dienste ƒ 200,-.

Tel. 19483

ledere zondagavond „Riche op de Jazz-tour"
(vanaf 18.00 tot 22.00 uur). Zondag a.s. het
grote succes van „Jazz behind the beach"

José Koning en haar combo.

Grand Café Restaurant RICHE, Boulevard
Barnaart 67, Zandvoort. Telefoon 02507-12553.

Telefax 02507-20066

e droge tijden breken

aan!
®m"$$
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Blaupunkt KTY
PMS5-40VT *55 cm flatsquare beeldbuis *50 voorkeuzezenders

teletekst *On Screen Display *incl. afstandsbediening.

/:*
> t «

IiimMei
G RAT ISM AA ND ABON NE MEN T

999.-

TELETEKST

-v:

Philips Whirlpool droogautomaat
*capaciteit 5 kg wasgoed *tijdschakelaar ts.t.

I40 minuten *geïntegreerde zoemer. -799^

<*< \

K-
Y:

> '
*v

^ «u» i*»****1

Moulinex magnetron
1315 *inhoud 15 liter *nuttig verm

650 Watt *roterende antenne *3 standen. 399T-

FM 1315 *inhoud 15 liter ^nuttig vermogen t /IQ

<Sj

Audio Sonic CD-speler
CD322 *MW/LW/FM stereo *3-bands

grafische equalizer *dubbel cassettedeck

*high-speed dubbing *2-weg speaker-

systeem *CD-spe'er met LCD disp'ay

Sony miniset
MHC500 *incl. afstandsbediening *2x25 Watt muziekvermogen *dubbel

cassette-deck *digitale tuner *3-weg luidsprekers.

§$^^j:

:
'

:i
: :>...,

Frigidaire koelkast
R 1520 * 138 liter inhoud *22 liter vriesvak

*2 sterren *instelbare temperatuur

*half automatische ontdooiing.

Philips koffiezetapparaat
HD5i77*Cafe Rondo *I0 kopskops

draaibare arm.

Alle aanbiedingen zijn geldig tlm 19 september 1992, zolang de voorraad strekt

Pri|s- en drukfouten voorbehouden ADG V 37-92

S?o'*\^^$^ij^ $$* J
:

tï> ^-i

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466
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Knap debuut van Z75
ZANDVOORT - Het debuut van

Zandvoort'75 in de tweede klasse
KNVB is bijzonder positief uitgevallen.
Vooraf was er weinig hoop voor het
met vier invallers aantredende Zand-
voortse team. Maar in Rhenen tegen
Candia, vorig jaar op een punt na kam-
pioen, werd een knap 4-4 gelijkspel be-
vochten.
Beide ploegen begonnen voorzichtig, maar

de eerste kansen waren voor Zandvoort'75. De
voorzet van Dennis Keuning was echter net
iets te hard. Bovendien waren er nog schiet-

kansen voor Robin Castien en Rob Koning. De
Candia doelman stond echter op de juiste

plaats. De Zandvoorters kregen steeds meer
grip op de strijd, maar moesten alert blijven

op de counters van Candia. Bert van Meelen
zorgde echter steeds bijtijds voor opruiming.
Ook doelman Ferry Nanai moest handelend
optreden. Hij wierp zich met bravoure op de
voeten en de bal van een doorgebroken Candia
speler.

Een vrije trap, aan Zandvoort'75 gegeven
voor een handsbal, zou de openingstreffer op-

leveren. Paul Longayroux knalde de bal kei-

hard, over de muur, in het Candia doel: 0-1.

Gelijke hoogte
De Zandvoort'75 probeerde door te drukken
en had twee minuten later bijna weer succes.
Een schot van Robin Castien kreeg de doel-

man niet onder controle, maar Rob Koning

schoot de bal in het zijnet.

Met nog een kwartier te spelen in de eerste
helft, kwam Candia op gelijke hoogte. Eerst
redde de lat nog voor Zandvoort'75 maar de
terugspringende bal werd onhoudbaar inge-

kopt: 1-1. Vijf minuten later zorgde Robin Cas-
tien met een prachtige uithaal voor een nieu-

we voorsprong: 1-2. Het scoren ging vlot acher
elkaar en vlak voor de rust werd doelman
Ferry Nanai door een voorzet verrast: 2-2.

Het goede spel van Zandvoort'75 kreeg in de
tweede helft een vervolg. Paul Longayroux
schoot net voorlangs, maar en doelpunt zou
aan de andere kant vallen. Verwarring in de
Zandvoortse defensie was er de oorzaak van
dat een Candia aanvaller kon inschieten: 3-2.

De gastheren trokken het initiatief naar zich
toe en zetten Zandvoort'75 de duimschroeven
aan. In de dertigste minuut leek het doek voor
Zandvoort'75 gevallen. In buitenspel positie
verhoogde Candia de voorsprong tot 4-2.

Gele kaart
Toen Alex Verhoeven, na een tweede gele

kaart, het veld moest verlaten, leek de strijd

gestreden. Het team van trainer Gerard Nij-

kamp vocht in het laatste kwartier verbeten
terug. Longayroux raakte de lat maar Ab
Zwemmer liet met een fraaie boogbal de Can-
dia doelman kansloos. In blessure tijd wist
Zandvoort'75 zelfs de gelijkmaker te forceren.

De voor Robin Castien ingevallen Michel de
Roode ontving de bal in een moeilijke positie,

maar wist schitterend te scoren: 4-4.

Surfers strijden om Branding cup

Raceseizoen nadert eindfase
ZANDVOORT - Met nog

twee raceweekeinden te gaan,
nadert het raceseizoen 1992 de
eindfase. Cadeautjes worden
er dan ook niet meer weggege-
ven, want de punten zijn duur.
En daar waren de vierduizend
bezoekers meerdere malen
ooggetuige van. Het ging er af

en toe heel stevig aan toe. Spie-
gels bungelden losjes aan de
auto's, deuren werden tot

schroot vervormd en bumpers
sleepten over het asfalt.

Uiterst clean was het hoogtepunt
van deze racedag: de Opel Lotus Eu-
ro-series. Met enige angst werd de
wedstrijd tegemoet gezien, omdat er

kennelijk nog wat rekeningen te ver-

effenen waren. Maar het bleef rustig.

Met een tweede en derde plaats

scoorden de Nederlandse coureurs
uitstekend in het sterke internatio-

nale veld. In de andere races werden
de eerste vier kampioenen bekend.
Tom Coronel bij de Koni Produktie-
wagens tot 2 liter, Frans Verschuur
bij de Renault Clio's, Kurt Molle-
kens bij de Formule Ford 1600 en
Jos Verstappen bij de Opel Lotus
(Benelux) zijn niet meer in te halen.

In de Opel Lotus Euroseries gokte
het Limburgse talent Jos Verstap-
pen tijdens de half verregende trai-

ningen op de verkeerde banden en
moest vanaf een 21e plaats starten.

Hij had zich op fantastische wijze al

aardig door het veld heengeworsteld
toen hij in de slotfase op de Italiaans

Cazzago stuitte en in de Gerlach-
bocht hard in de banden belandde.
Einde race dus.
Oscar Middeldorp reed een uitste-

kende race. Hij kon de winnende
Braziliaan Gualtar Salles weliswaar
niet echt bedreigen, maar verdedig-
de zijn schitterende tweede plaats in

een grootse stijl. Vakkundig gooide
hij ieder gaatje dicht voor landge-
noot Michaël Vergers, die genoegen
moest nemen met een derde plaats-

.Martijn Koene, die tweede stond in

de stand om het kampioenschap
kwam niet verder dan een teleurstel-

lende negende plaats en is daardoor
ook zijn tweede plek in het kampi-
oenschap kwijt.

Later deed Jos Verstappen het in

de andere Opel Lotus race, voor het
Benelux kampioenschap, beter. Hij

pakte toen, rijdend in de reservewa-
gen, wel de eerste plek en de Bene-

Afafa start

jeugdkarate
ZANDVOORT - Sportschool

Afafa uit de Brugstraat start

donderdag 17 met haar tradi-

tionele lessen jeugdkarate.
Afafa geeft dit jaar les aan een

tweetal leeftijdscategorieën. Vanaf
kwart voor zeven tot kwart voor
acht zijn onder leiding van Ruud
Luttik de zeven tot en met elfjarigen

welkom. Hans Hekkers geeft van
kwart voor acht tot negen uur les

aan de twaalf tot en met zestienjari-

gen.
Dat het jeugdkarate in Zandvoort
leeft, blijkt wel uit de bezetting van
het afgelopen seizoen. Per les kun-
nen er twaalf leerlingen worden toe-

gelaten. Dit om een optimale aan-
dacht te kunnen garanderen.
Het seizoen, dat eindigt in juni

1993 wordt afgesloten met een exa-

men en clubkampioenschappen.
Verdere informatie over deze sport
wordt verstrekt onder de telefoon-

nummers 19171 en 30885, na zes uur.

SPORTPROGRAMMA

VOETBAL
Zaterdag: Zandvoort'75 - Volendam
15.00 uur, terrein voormalig circuit-

gebied.
IJFC - Zandvoortmeeuwen 14.30

uur.
Zondag: Zandvoortmeeuwen - DIOS
14.30 uur, terrein voormalig circuit-

gebied.
NAS - TZB 14.30 uur, Halfweg.

HANDBAL
Zondag: CSV heren - Holland-Casi-
no/ZVM 14.15 uur, Castricum.
TYBB dames - Holland-Casi-
no/ZVM 13.10 uur, Haarlem.

BASKETBAL
Zaterdag: Lions heren - LC Players
18.00 uur, Pellikaanhal.
Lions dames 2 - Onze Gezellen 2

18.00 uur Pellikaanhal.

luxtitel. Frank Eglem en Alain van
Wordragen werden respectievelijk

tweede en derde.
De Koni Produktiewagens tot 2 li-

ter zijn misschien wel de hardst be-

vochten klasse in ons land. Voor
Tom Coronel was het zaak om bij de
eerste drie te eindigen en concurren-
ten Allard Kalff en Fred Krab voor
te blijven. Over zijn tegenstrevers
hoefde hij zich al gauw geen zorgen
meer te maken, omdat die om ver-

schillende redenen uitvielen. Roe-
land Reinders kon eindelijk het zoet

der overwinning proeven. Zijn Coro-
nel reed zijn BMW als tweede onder
de zwart/wit geblokte vlag door en
pakte zo zijn tweede kampioen-
schap op rij, na vorig jaar bij de
Citroen AX-Cup de hoogste eer te

hebben behaald. In de grote Produk-
tiewagenklasse boven 2 liter was het

wederom Marcel van Vliet, die de
eerste plaats pakte. „Ik heb hard
moeten trappen, omdat ik haast
geen remmen meer had. Na de race
had ik gewoon spierpijn. Maar mijn
banden waren toch net even beter
dan die van Heikki en dat was m'n
geluk,"aldus Marcel van Vliet. De
vliegende Fin werd zo dus tweede en
Ger van Krimpen derde. Opnieuw
een triologie dus voor BMW.

De race van de Renault Clio's had
wel iets weg van de botsauto's op de
kermis. Er waren maar heel weinig
machines die ongeschonden uit de
strijd kwamen. Die van Jip Coronel
wel. De Huizer had zich er al bij

neergelegd dat zijn seizoen over was,
maar kreeg plotseling een kans in

het Tasking Team, net als Dirk Wag-
ner en John Vos. Hij pakte deze
kansmet beide handen en won ver-

rassend voor teamgenoot Dirk Wag-
ner en „good-old" Geerlof Stam.
Voor Frans Verschuur dit keer eens
niet een podiumplaats. Hij werd
vierde, maar dat was al genoeg om
kampioen te worden. Met nog een
race te gaan op 27 september is de
Nijmegenaar niet meer in te halen
door naaste belagers Dirk Wagner
en Auke Meijer.

• En nu maar
hopen dat de
wind het niet laat

afweten, of al te

sterk opsteekt.
Archieffoto Weekmedia

ZANDVOORT - De Zandvoortse Windsurf Vereniging houdt
aanstaande zaterdag en zondag weer de Zandvoortse Branding-
cup. Er worden ruim honderd surfers aan de start verwacht.

Voor het watersport centrum van Tim Klijn worden de wedstrijden
afgewerkt, die zich kenmerken door de gezellige sfeer, terwijl er toch fel

gestreden wordt om de overwinning. De surfers zullen elkaar bestrijden op
de onderdelen slaom, coursrace en waveperformance. De wedstrijd heeft
reeds in het verleden z'n sporen verdien, want de eerste brandingcup lag ten
grondslag aan de huidige worldcup.

Nu al heeft de organisatie vele, waaronder de Nederlandse top en zelfs

buitenlandse, inschrijvingen ontvangen. De gehele accommodatie van Tim
Klijn, aan het noorderstrand, staat de deelnemers ter beschikking. Zater-
dagavond wacht de deelnemers een tropische barbecue met een grootse
feestavond. De wedstrijden zullen 'live' verslagen worden door radio ZFM
107. Bovendien hebben de Zandvoortse winkeliers er voor gezorgd, dat elke
windsurfer met een prijs naar huis gaat.

Op zaterdag is de eerste start 's morgens om elf uur en op zondag om tien

uur. De prijsuitreiking is zondagmiddag vijf uur. Nu maar hopen dat er
lekker veel wind is zodat de deelnemers zich geheel kunnen uitleven in de
verschillende disciplines.

Zandvoorts
Nieuwsblad

TZB grijpt

naast remise
ZANDVOORT - De wedstrijd

tussen TZB en de reserves van
Concordia leek, na een span-
nend gevecht, in een 3-3 gelijk-

spel te eindigen. Een buiten-
spel doelpunt in de laatste mi-
nuut, was echter de oorzaak
van de 3-4 nederlaag voor de
Zandvoorters.
Trainer Willem Koning zag een

goed en over het geheel genomen
sterker TZB aan het werk Dat lever-

de in de eerste minuut al een voor-

sprong op. Alex Miezenbeek gaf een
voorzet op maat, waarmee Job van
Houten wel raad wist: 1-0. Door die
snelle openingstreffer verslapte de
concentratie bi] TZB Het jeugdige
Concordia profiteerde daarvan en
verraste tweemaal de Zandvoortse
achterhoede: 1-2 Nog voor de rust

poogde TZB naast de Hillegommers
te komen. Vrije trappen van Martm
van der Mije werden echter gestopt

In de tweede helft maakte Arie

Drayer zijn opwachting in het Zand-
voortse team. Drayer speelde een
prima tweede helft. In de eerste mi
nuut was het echter al raak voor
Concordia en leek de strijd gestre-

den' 1-3. De Zandvoorters trokken
fanatiek ten aanval en drukte Con-
cordia op eigen helft vast. In de twin-

tigste minuut zorgde Fred Zwem-
mer voor de aansluiting met een
schitterende rake kopbal. Concor-
dia probeerde met snelle counters
de wedstrijd te beslissen, maar de
TZB achterhoede zat dicht

Vijf minuten voor tijd kwam TZB
aan de verdiende gelijkmaker. Een
voorzet van Fred Zwemmer werd
door Jos van Houten fraai ingeklopt.

Dat leek de eindstand te worden. In
de laatste minuut mocht een Con-
cordia speler in buitenspel positie

doorgaan en scoorde onder de tever-

geefs vallende doelman Henk Bos.
3-4.

ZVM en Heemstede in balans
ZANDVOORT - Een door

invallers gehandicapt Zand-
voortmeeuwen sleepte een
verdienstelijk gelijkspel weg
bij Heemstede: 0-0. De ploeg
van trainer Piet Keur kon
niet in dezelfde opstelling
aantreden zoals in de succes-
volle oefenperiode.

De doelmannen Wilfred Koper
en Ron Erhardt waren gebles-
seerd. Daardoor moest Willem
van der Kuyl, die de laatste jaren
als voorstopper zeer goed voldoet,
in het doel plaatsnemen. Hij bleek
het nog niet verleerd te zijn. Aan-
winst Das was nog geschorst,
maar ondanks de omzettingen
was de eerste helft voor Zand-
voortmeeuwen. Met sterk aanval-
lend spel via de vleugels werd
Heemstede met de rug tegen de
muur gezet. Roy Huystede brak
door, werd neergelegd in het zes-

tien meter gebied, maar de
scheidsrechter zag er geen over-
treding in. Ook even later dacht
Zandvoortmeeuwen een straf-

schop te krijgen, toen de bal in het
beruchte gebied door een Heem-

stedenaar met de hand werd ge-

speeld. Opnieuw bleef het fluitsig-

naal achterwege.

Beste kansen
De beste kansen bleven tot aan

de pauze voor de Zandvoorters.
Het aanvallende werk van Heem-
stede werd door een goede ingrij-

pende Zandvoortse verdediging
onschadelijk gemaakt.
In de tweede helft waren de rol-

len omgedraaid. Nu was het
Heemstede dat het beste van het
spel had. De thuisclub zette aan
voor een offensief, schiep zich
kansen maar benutte ze niet. Een
inzetkwam via de binnenkant van
de paal zo in handen van doelman
Willem van der Kuyl. Even later

dook een Heemsteedse voor-
waarts vrij voor de Zandvoortse
doelman op, maar de bal ver-

dween hoog over.

In de slotfase probeerden beide
teams tevergeefs de overwinning
naar zich toe te trekken. Gezien
het spelbeeld, de eerste helft voor
de Meeuwen en de tweede helft

voor Heemstede, gaf het gelijke

spel de verhouding goed weer.

Zandvoortse Schaak Club
wil opleiding opkrikken
ZANDVOORT - In het nieu-

we schaakseizoen van de Zand-
voortse Schaak Club, die vana-
vond in het Gemeenschaps-
huis begint, is een grote rol
weggelegd voor de Zandvoort-
se schaakjeugd. Overigens ko-
men natuurlijk ook de senio-
ren best aan hun trekken.
Evenals afgelopen jaren zal er

ruim aandacht besteed worden aan
de onderlinge competitie, maar het
hoofddoel zal zijn, de opleiding naar
een hoger schaakniveau te brengen.
Vanaf januari 1993 zal namelijk ge-

start worden met de opleiding voor
pionnen- toren- en koningsdiplo-
ma's. Deze opleiding, met als afslui-

ting in mei 1993 met een examen,
van deze officieel erkende diploma's
van de Koninklijke Nederlandse
Schaak Bond, zal evenals vorige ja-

ren, geheel gratis door leden van de
Zandvoortse Schaak Club gegeven
worden. In het eerste halfjaar zullen
jeugdige leden in een interne compe-
titie de schaakstrijd met elkaar aan-
binden. Ook zal er een zogenaamde

simultaanwedstrijd gehouden wor-
den.
De seniorencompetitie staat ook

dit jaar weer open voor iedere Zand-
voortse schaker. Ook de huisscha-
ker zal hier iedere avond een
schaakpartij kunnen spelen met een
tegenstander van zijn eigen sterkte.

Over het hele seizoen zullen onge-
veer 28 partijen gespeeld worden
voor de interne competitie, die in

juni 1993 de clubkampioen zal ople-

veren. Deze competitie begint vana-
vond om acht uur.

Fischer
Los van de interne competitie

waar meer dan 25 deelnemers aan
mee zullen doen, zal er een Rapid-
competitie, over vier avonden, ko-
men. Deze competitie heeft een ver-

sneld tempo in iedere partij van

tweemaal twintig minuten.
De Zandvoortse schakers zullen

ook deelnemen aan de externe com-
pettie. Een achttal wordt afgevaar-

digd naar dit schaakgebeuren. De
speeldata zijn nog niet bekend.
In de vorige week donderdag-

avond gehouden ledenvergadering
heeft Ruud Schiltmeijer het secreta-

riaat overgenomen van Jack van
Eijk. Ook werden in die vergadering
de schaakkampioenen van afgelo-

pen seizoen in de bloemetjes gezet.

John Ayress werd clubkampioen
met als goede tweede Dennis van der
Meijden en derde werd Edward
Geerts.
Na afloop van de vergadering gaf

de als vierde geëindigde Louis Dam-
brmk een zeer interessante uiteen-

zetting over de eerste schaakpartij
tussen Bobby Fischer en Bons
Spassky.

Klinkende zege van Meeuwen handbalsters

• Ondanks de
blokvorming van
de dames van
De Bunkert, wist
Zandvoort te

scoren.

Foto Bram Stijren

ZANDVOORT - De
veldhandbalcompetitie .

is afgelopen zondag van
start gegaan. De Hol-
land-Casino/ZVM heren
moeten nog een week
wachten, maar de da-
mes zorgden met een
score van 14-5 voor een
klinkende overwinning
op de reserves van De
Blinkert.

Waarnemend coach Geert
Dijkstra sprak na afloop van
een prima overwinning.

"Het is een overgangsjaar
omdat we wat te kort aan
dames hebben. Echter met
het inpassen van jeugdige ta-

lenten moeten we ons zien te

handhaven in de eerste klas-

se. Deze wedstrijd leverde in

ieder geval een goede over-

winning op. Ik hoop dat we
niet te veel blessures krijgen
anders wordt de selectie te

smal".

Het begin van de wedstrijd
tussen Holland-Casi-
no/ZVM en De Blinkert gaf

weinig krachtsverschil te

zien. Tot 4-3 bleef De Blin-

kert in de buurt van het
Zandvoortse team. De Zand-
voorters moesten in die be-
ginfase even aan elkaar wen-
nen. Maar allengs vond men
elkaar steeds beter. Anita
Reumann, normaliter doel-

vrouw bij de junioren, speel-

de nu als veldspeelster een
opvallende partij handbal.
Driemaal wist zij te scoren.

Goede combinaties
Nadat de ruststand was

opgelopen tot 7-4 was het ei-

genlijk gedaan met de weer-
stand van de Haarlemse

handbalsters. Holland-Casi-
no/ZVM zocht de goede
combinaties en vond die

ook. De score werd opge-
voerd mede door de doeltref-

fendheid van het junioren-
-talent Mireille Martina, die

zeven doelpunten scoorde.

In verdedigend opzicht
maakte keepster Monique
Nijssen een goede indruk.
Zij wist met katachtige reac-

ties twee strafworpen te ke-

ren.

De Blinkert kwam er in de
tweede helft niet meer aan te

pas en mocht nog blij zijn

dat de nederlaag niet hoger
uitviel dan 14-5.

"In het begin was het even
zoeken, maar daarna liep

het perfekt", stelde Geert
Dijkstra.

"De A-junioren is een team
met talenten dat we bij el-

kaar willen houden. Nu pas-

sen we elke week twee speel-

ster van dat team in bij het
damesteam. Vandaag gmg
dat heel erg goed".

Doelpunten Mireille Marti-

na 7, Els Dijkstra 3. Anita
Reumann 3, Janna ter Wol-
beek 1.

Chess haalt eerste

schaakster binnen
ZANDVOORT - Het verheu-

gende feit dat Chess Society
Zandvoort blijft groeien kreeg
afgelopen vrijdag extra glans
met de aanmelding, tijdens de
ledenvergadering, van drie
nieuwe leden waaronder een
dame. Door de toeloop van le-

den verschijnt Chess met twee
teams in de schaakcompetitie.

Door de komst van Nico Huy-
boom en Jacco Otte, schakers van
SVS uit Schalkwijk, werd het eerste
team enorm versterkt. Extern wed-
strijdleider Olaf Cliteur is zeer ver-

heugd met de komst van beide spe-
lers. De 62-jarige Huyboom is een
zeer geroutineerde speler, die behal-
ve voor SVS ook voor het Haarlemse
HWP uitkwam. Bij SVS was Huy-
boom de laatste jaren verreweg de
sterkste speler en won alles wat er te

winnen viel. De Haarlemmer, die be-
kend staat om zijn zeer positionele
speelstijl behoorde m zijn tup-jaren
tot de sterkste spelers uit de regio.

Jacco Otte is een speler, die zeer
hoge eisen aan z'n eigen prestaties
stelt, maar doet dit ook aan zijn me-
despelers en de organisatie binnen
een vereniging. Een juiste omschrij-
ving van hem is volgens Olaf Cliteur

"plezierig fanatiek", een mentaliteit

die de vereniging aan belangrijke
punten kan gaan helpen.

Dame
Ondanks dat bij het schaakspel de

dame een van de belangrijkste figu-

ren is en Chess zich sinds de oprich-
ting ingezet heeft voor het dames-
schaak, was de vereniging er tot op
heden met mgeslaagd zelf vrouwelij-
ke leden te werven. Ook dit pro-

bleem is met ingang van afgelopen
vrijdag verholpen met de aanmel-
dingvan Carohen de Stam Jonge. De
29-jarige medewerkster van het Hol-
land Casino deed al de nodige
schaakervarmg op met diverse on-

derlinge toernooien tussen Casmo-
-vestigmgen.
Chess Society heeft voor de com-

petitie ook met een tweede team in-

geschreven. Dat team neemt het op
tegen Bloemendaal 5, Aalsmeer 3,

Hoofddorp 3, De Uil 6, HWP 5 en
Vennep 5. Olaf Cliteur, die dit team
persoonlijk in de strijd zal gaan be
geleiden, durft zonder meer te stel-

len dat Chess Society favoriet is in

dit gezelschap. Chess Society zal

morgenavond een aanvang maken
met de interne comptitie Om onge-
veer acht uur zullen de klokken in

het Gemeenschapshuis in werking
worden gesteld

Topscorers



LIPS 63 CM KTV
!REO TELETEKST

Type 25GR5760 63cm flat

square, m-line.quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening Adv '2075 -m 1395.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

H§ 1295.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

ïfwn™
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

rag
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

485
37CM KLEUREN-TV

Wè 365.-

SONY 55 CM KVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening. Adviespnjs*2000.-m 1249.
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKSTm 1349.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1449.-
SONY 70 CM KVC27TD

« STEREO TELETEKST

BM 1799.-
fé SONY55CMKVM2131
^ SUPER TELETEKST

w ^1099.-3 SONY48CMKVM19
të LUXE TELETEKSTum 999.-

JVC 55CM KTV
AFSTANDBEDIENING

799.-

.GRATIS THUIS-

" vraageroml . , .

SONY CAMCORDER
F450, Topper' 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend.var sluitertijd '2550.

Ö1749.-
SONY CAMCORDER
F375, Luxe, 8x zoom, hi-fi

autofocus Adviesprijs '2220.-

SJ449.-

TECHNICS HI-FI MINI SYS TEEM
INKL CD-SPELER EN BOXEN
SC CU/ l osse komponenten Verr.lorker

bO Walt mul bi-amp 4 drive r.yslcm,

Inner met 28 voorkouzozenders,
bands equalizer dubbel autorover.e casseitedeck

CD-spoler progrnmmoerbnar. bi wrod 2 weg boxen
Afstandbodienmg Adviespri|S' 1902

PHILIPS VHS-HQ VIDEORECORDER
Frontljder mot infrarood nlstandbediening 'High Quahly'
beeldkwaliteit. 2 videokoppen, stilstaand beeld, versnelde
weergave, voorprogrammering van 4 programma's tot

3i dagen vooruit. OTR. GO-TO Synthesizer tuner met
42 voorkeuzezenders
Scart-aansluiting VR200
Adviespnjs'825 -

TOPMERKCAMCORDER
E10;8mm systeem, 4 lux,6x

zoom, HiFi stereo. '2799.

^1599.
MCORDER
erkompakti'209!

1449.-

JVC CAMCORDER
VHS, Superkompakti '2099.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502, VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi 6tereo. '1599.-m 949.
JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSEi VHS-HQ
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-m 1149.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-m 1149.
PANASONIC HI-FI

F65;4koppen, VHS-HQ. '1894.

1299
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, shuttle, ab. '1990.-

1399.-

GRUNDItfVHS VIDEO
VS720 HQ Super Vison, inge-

bouwde TELETEKST + PDC

(nw.prog.systeem 1

)- '1599.-

799.-I
GRUNDIG VHS VIDEO
VS700, HQ Super Vision, af-

standbed. + LCD-display. '1 239.-m 699.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

I

302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. '1 295.-

699.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. '825.-

569.-
ARISTONA VHS VIDEO

|

2SB01 ; HQ, afsLbed. Adv.'l 095.-

569.
|
JVC VHS-HQ VIDEO
an de uitvinders 1 '1099.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO
|

Inkl. afstandbediening!

AR STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 17; Adviespnjs'2275.-

1498.-
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKSTm 1398.-
GRUNDIG63CMTEKSTm 1098.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKSTm 998.-
BLAUPUNKT55CM STUNT
SUPER TELETEKSTm 948.-
ARISTONA TELETEKSTm 799.-
GRUNDIG 51 CM TEKSTm 778.-
ARISTONA 51 CMm 698.-
BLAUPUNKT PM3741

98.-

SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPEN' Perfekt beeld, LCD-
afstandbediening. Adv. '1 220.-

799.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0; afstandbediend. '1110.-

649.-
HITACHI VHS VIDEO
M730;HQ, 3 koppen. '1299.-

769.-
HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. '999.-m 669/
PANASONIC VIDEO
J30; VHS-HQ, 3 koppen. "11 57.-

Im 749,
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570, VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed +leesoen. "1445.-

699,
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF15, VHS-HQ, perfekt

|

beeld, afstandbed. Adv "988.-

699,
AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200, Afstandbediend. '768.-

569.-

1000 TOEREN

ADVIESPRIJS 1199,

799,

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Advies prijs '848.-

475.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-m 495.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

675.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

SIEMENS KS2648

895.-

|

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar
een echte 280 liter 2-deurs

koel/vries kombmatie. Koel-

|

ruimte op "ooghoogte". Adv.*979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

~~
779.-

'HILIPS / WHIRLPOOL

ÏÏM 819.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.

265.-
160 LTR. KOELKAST
160 liter, 2-sterren vriesvak.

365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

I krasvast bovenblad, vriesvak.

\m 395.-
| ZANUSS1 140 LITER

455.-
I
PHILIPS 160 LITER

555.-
|
BOSCH KTF1540

575.-
I BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs*869.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. *595.-

\m 378.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-m 498.-

]

BAUKNECHT LUXE

\m 598.-
BOSCH VRIESKAST

j Type GSD1311; Adv. '848.-

\m 628.-
| STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,

zeer zuinig. Adviesprijs'1299.

949.-
1000 TOEREN LUXE*
Nederlands topmerk. '1199.-

2§Èr 899."
HOLL 1000 TOERENm 799.-
ZANUSSI WASAUTOM.

luw 699."
STUNT! 550 TOEREN

w«f«f"
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-m 499,SST

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs "2199.-

WKMCy
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs*1 878.-

1295.-
WASDROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1395.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij

BCC te bewonderen I Wat zegt

u van deze AEG/BCC stunt-

aanbieding' Adviespnjs*1 549.

1245.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

865.-
BAUKNECHT WA6500

795,

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER

.

Type AWG089; Upvolgër van
de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. "1495.-

eSet 899."
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs.*1 375.-m 999.-
1000 TOEREN RVS BL

^1099

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en
geruisarm: Adviesprijs' 1099.

BAUKNECHT VW3PR
699.-

m 799.-
BOSCH VW PS2100m 849.- *

MIELE VW G521m 1479.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.m 209.-
SAMSUNG RE570m 229.-
MOULINEX FM1115

279.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. *769.

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

V

399.
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en m,
draaiplateau. Adviesprijs*899.- *

449,
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
hete-lucht oven + gri

549,
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt-i- draaiplateau.

699.
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.m 899,-

5

^UBtStmaaiiSSMBeiB

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649

349.-
RVS REVERSEREND

3AUKN./BOSCH/AEG

2§Er V.a.599."
'HILIPS / WHIRLPOOL

sÊr 699."
;ONDENSDROGER

ïSm 899."
SIEMENS CONDENS

MIELE DROGERm 1199.-
MERKCENTRIFUGE

548.-

E

ETNA FORNUIS 14.00

648.- ft

NDESIT G/E FORNUIS f*

KN5404; Gas-elektro. *1 049.- ft

698.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 01V; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set . Adviesprijs*1425.-m 958.-
ATAG ELEKTRISCH
FE025A/EFF225/234.
Adviesprijs. '1445,

1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs* 1735.-

^1398.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-m 198.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-m tos,

n

5K

ï

^BC^t ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS;M;PE.liANBSt»P^:;-:.-aaË^^fr
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VERZORGINGSCENTRUM
ONZE WONING te DIEMEN

Wij zoeken voor ons wijkgericht verzorgingshuis (1 76 bewoners) een
aantal nieuwe kollega's die een positieve instelling hebben en het

leuk vinden met oudere mensen om te gaan.
Wij hebben onze (buurt)bewoners veel te bieden zoals: tijdelijke op-

vang op onze ziekenboeg, een afdeling groepsverzorging, meer-
zorgkamers, maaltijdvoorzieningen natuurlijk, het allerbelangrijkste,

een prettig woonklimaat.

- Bejaarden/ziekenverzorg(st)er
Gediplomeerd, voor de nachtdienst.

Dit is een part-time funktie.

U werkt 7 nachten en bent 7 nachten vrij.

Wij verwachten van u, dat u ruime ervaring heeft en gewend bent

om verantwoordelijkheid te dragen.

- Oproepkrachten bejaardenhelpenden/

bejaarden/ziekenverzorg(st)ers n/l/V

Voor diverse werkzaamheden in de verzorging.

Diensten in overleg (bijv. 7 dagen wacht/7 dagen vrij).

Een (tijdelijk) arbeidskontrakt behoort tot de mogelijkheden.

- Bejaarden/ziekenverzorg(st)ers M/V
(32/40 uur)

Voor- de verzorgingsafdeling èn voor de ziekenboeg.

Dienstrooster in overleg.

Wij bieden een gezellige werksfeer, mogelijkheden tot bijscho-

ling, regelmatig werkoverleg en een salaris conform C.A.O.-

bejaardenhuizen.

Mochtje geïnteresseerd zijn in bovenstaande funkties, dan kun jeje sol-

licitatiebrief richten voor 19 september aan de heer H. Hubers, direkteur

Onze Woning, Berkenstede 36, 1112CCDiemen. Tel.nr. 020-6993131.

FRITURES D'ANVERS
Gevr.

nette JONGENS voor
weekendwerk en
zomermaanden

v.a. 16 jaar.

Aanmelden iedere dag na 12.00 uur
Kerkplein Zandvoort.

o STUDIO AMSTERDAM

Eind september starten er weer diverse uitvoeringsgerichte

KOREN/ZANGGROEPEN. ORKESTEN/BANDS, DANSGROEPEN/
BALLETLESSEN, TONEEL/OPERA/MUSICALGROEPEN,
zowel voor beginners als gevorderden.

In alle groepen is plaats voor nieuwe leden.

Ook podiumg roepen voor kinderen (v.a. 7 jaar)

en scholieren (v.a. 13 jaar).

programma 92/93:

Amsterdams Theaterkoor, KoorNieuwe muziek. Popkoor, Amsterdams Gouwe Ouwe Koor, Close

Harmony, VrouwenJcoor, Koor Slavische Muziek. Workshopkoor, Scholierenkoor, Amsterdams

Kinderkoor, Zanggroepen/lessen, klassiek, pop, operal'musical, notenschriftlsolfège; ATO
Philliarmonie, Theaterorkest, Studio Orkest, Dans & Amusementsorkest; DanslBalletlessen en

groepen: Klassiek, Modern, JazzIShowmusical, House-aerobics. Flamenco, Kinder- en

Scholierendansgroepen; HandkelWeiss Gezelsclmp, Kinder- en Scholierentoneelgroepen.

Amsterdamse Kameropera, Musicalgroep Amsterdam, Kindermusicalgroep,

Scholierenmusicalgroep.

AANMELDING/INFORMATIEFOLDER:
Studio Amsterdam, Korte Leidsedwarsstraat 12,

1017 RC Amsterdam, tel. 6259927/6259894
(werkdagen 14.00 - 18.00 u \j r

)

NtVD
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

FITNESS PARADISE

m flLnUilIIP hiah ,+ Jow: impad

|^ :

;;w|':t'rö' '•

. ;
(fat burhing)

.CALLANETICS
lp- APARTE RUIMTE MET
§ ;GRIGINELE AERÖBIGVLQER!

|~ Kinderspeelruïmte + box aanwezig

1§ Bet voor meer informatie of kom gewoon even langs.

|PARADIJè#ÈG 1 ZANDVOORT.
I TEL 02507-17742.

Filosofie in uw
dagelijks leven
Introductiecursus over wijsheid, over het

leven, over uzelf. Twaalf lessen gebaseerd

op oosterse en westerse tradities.

Diepgaand en toch heel praktisch.

Aanvang in de week van 21 september. Op ma,

di, wo. of do. van 20.00-22.30 uur, of op
za. van 10.00-12.30 uur. J.J. Viottastiaat 34,

Amsterdam. Lesgeld / 150,-. Inschrijven

half uur voor aanvang.

Bel voor de folder: 020 - 664 11 20/664 76 27.

Stichting SCHOOL voor FILOSOFIE

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

CHRIS HARDENDOOD*
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

M.i.v. 15 sept.

GEM. PART.
WOONR.
TE HUUR.

Bev. huisk., 2 slp.kam.,

K. D.T.enKI.T.V.Vold.
park. gel., zonneterras,

ƒ850,- p.m. excl. ener-
gie. Br. ond. nr. 337293.

videocursussen

Basis-, vervolg- en
specialistische

cursussen

zoals camera,

montage, regie,

geluid, akteren v.d.

camera e.v.a.

starten weer in

september

Bel voor brochure

kt-btt*ruDio
VIDEOCENTRUM
020 - 6243720

Te koop gevr.

WOONHUIS
Vz vrijstaand

omg. Z'vrt-ZD of

Wilhelminaweg.

Tel. 14852.

BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Mr. Treublaan 1 - 3

bij Amstelstation en Berlagebrug

Avondopleidingen voor beginnende- en gevorderde werknemers en
(startende) ondernemers.

ADMINISTRATIEF

Basiskennis Boekhouden
Praktijkdiploma Boekhouden
Moderne Bedrijfs Administratie

Computer Boekhouden

COMMERCIEEL

NIMA-A
NIMA-A Examentraining

Praktijkdiploma Marketing

Handelsvertegenwoordiger

Rayonleider/ Districtsmanager

Praktisch Leidinggeven

VAKOPLEIDINGEN

Horeca Vakdiploma

Middenstandsdiploma

Etaleren/Plakkaatschrijven

idem voor gevorderden

AUTOMATISERING

Basiscursus MS-DOS
MS-DOS voor gevorderden

Basiscursus WordPerfect 5.1

Basiscursus Lotus 123
Lotus 123 voor gevorderden

Basiscursus DBase III+ en IV

Basiscursus DeskTop Publishing

(Windows/PageMaker)

VRAAG DE UITGEBREIDE STUDIE-INFORMATIE AAN: 020 - 6946876
OF UW PERSOONLIJK STUDIE-ADVIES OP:

DINSDAGAVOND 8 SEPTEMBER A.S. VAN 6 TOT 9 UUR.
ZATERDAGOCHTEND 12 SEPTEMBER A.S. VAN 10 TOT 1 UUR.

Ministcrievan lustitie

Justitie

Penitentiaire Inrichtingen 'Over-Amstel'

Amsterdam

Binnen dit complex van inrichtingen

bestaan in verband met uitbreiding van de

cellencapaciteit meerdere vacatures

Taken u doet ais

Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker

in de eerste plaats beveihgingswerk, zoals

het voorkomen van ontvluchtingen Maar

er is meer. Gedetineerden zijn mensen in

een moeilijke situatie, die het recht

hebben straks weer normaal in de

samenleving te worden opgenomen

Daarom bent u ook bezig met

gedetineerden in vormings-, sport- en

ontspanningsactiviteiten. Het is een baan

die niet altijd even gemakkelijk is, maar

die wel veel voldoening kan geven. En u

krijgt er een gedegen opleiding voor.

In diensttijd.

Bewaarder/Penitentiair
Inrichtingswerkers v/m 38 uur

rUnCtïe-eïSCn U heeft een leeftijd van minimaal 24 en maximaal 50 jaar. tenminste een MAVO-niveau, dan wel een

gelijkwaardig werk- en denkniveau, een MBO-IW opleiding of studerend hiervooi dan wel een hiermee gelijkgesteld diploma wordt

op prijs gesteld, c q de bereidheid tot het volgen van interne vakopleidingen Salaris Bij aanvang van uw opleiding begint u

direct te verdienen' van 24 - 31 jaar minimaal f2446.- bruto per maand; van 31 - 36 jaar minimaal f2571,- bruto per maand, vanaf 36

jaar minimaal f 2737,- bruto per maand Op grond van [eventueel elders opgedane] relevante werkervaring kan dit aanvangssalaris

worden verhoogd. Na de opleiding kunt u na enige jaren een salaris van f 3270,- bruto per maand bereiken met een uitloop op grond

van diensttijd tot f 3444,- bruto per maand. Bevordering is onder bepaalde voorwaarden mogelijk Deze brutosalarissen zijn exclusief

8% vakantie-uitkering en een toelage voor het verrichten van onregelmatige diensten Standplaats Amsterdam

VOOrkeUFSgrOepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden

van etnische minderheden. Daarom worden zij uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren BÏJZOIlClCrnCUCJTl U dient bereid

te zijn in Amsterdam of omgeving te [gaan] wonen, te werken in een volledige baan op onregelmatige tijden. Een medisch en

antecedentenonderzoek en eventueel een psychologisch onderzoek maken deel uit van de selectieprocedure Op zaterdag 26

september en 10 oktober a s. worden informatiedagen gehouden, waarvoor u na ontvangst van uw sollicitatiebrief eventueel zal

worden uitgenodigd Inlichtingen Meer inlichtingen over de functie worden verstrekt door de heer J.A A. Buhrs tijdens

kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 020 561 1122 toestel 2235 SolÜCÏtatiewiJZÖ Schriftelijke sollicitaties

kunt u binnen 14 dagen, onder vermelding van het vacaturenummer 2 076 4006. richten aan de Penitentiaire Inrichtingen 'Over

Amstel'. t.a.v de heer L H. Beugels, Postbus 41 901 , 1 009 CE Amsterdam

Justitie: hetjuiste gewicht in de schaal

Een Ace die u
niet eens zou willen retourneren

De Peugeot 106 Ace. Vanaf 19-995,- Tijdelijk met radio-cassetterecorder èn uitgestelde betaling tot 1 april 1993*-

Er is nu een nieuwe Peugeot

die z'n concurrenten op alle fronten

passeert: de 106 Ace.

Z'n uitrusting omvat onder-

meer een ruitewisser/sproeier achter,

halogeen koplampen en een geluids-

alarm voor wie vergeet de lichten

uit te doen.

Z'n aankleding: speciale wiel-

platen. fraaie stootstrips en exclu-

sieve badges.

Met een 1.0 benzine-mjectie-

motor is hij er al vanaf 19 995.-.

En de 1.1-versie met vijfbak vanaf

21.650,-.

Bovendien is er een speciale

introductie oplage - met standaard

ingebouwd een radio-cassetterecor-

der - waarvan wij er een beperkt aan-

tal beschikbaar hebben.

En tijdelijk bieden wij u daarop

ook nog eens een uitgestelde beta-

ling (max. 10.000. ) tot 1 april 1905'

(U moet de Ace dan \\ el lussen

1 september en 28 oktober 1902

kopen en laten registreren voor 31

oktober 1992.)

Kortom.

Van tennis hoeft u niet veel te

weten om te genieten van de/.e Ace.

U moet er alleen maar snel bij

/.ijn. Hij staat bij ons voor u klaar.

U bent van harte welkom m
de showroom.

JE VOELT IE LEKKERDER
IN DE PEUGEOT 106 ACE.

• DL UITGESTELDE BETALING (MAX F 10 000 I WORDT VERSTREKT DOOR PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (AANGESLOTEN BIJ HET HKR| 0NDFRDE liEIRUIKCLIJKE \0ORtt AARU C N VAN FEN HUURhOOPOVFREENKOMST
PRIJZEN INCL BTW EXCL KOS TEN RIJKLAAR MAKEN AANBIEDINGEN GELDIG ZOLANG DL VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN 1 00RBF HOUDEN

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL.: 02507-12345.

m PEUGEOT
KuC-fl nVMAMIU'11 iiiiwi.v:DYNAMISCH OI'WKÏ
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'T IS FEEST
INAMSTERDAM.

Vanafvan-

daag opent

een geheel ver-

bouwde Sanders

Meubelstad inAmsterdam
haar deuren. Mooier, uitge-

breider en overzichtelijker

dan ooit. Tot en met zaterdag

19 september a.s. makenwe
er een echt feest van!

VELE LEUKE
VERRASSINGEN.

Sanders

houdt ervan

mensen te ver-

rassen. Normaal
doen zij dat methun

lage prijzen voor kwa-
litatieve meubelen, maar

vandaag doen ze het anders.

Met een drumband, mime-
spelers en clowns. Kortom:

spektakel! Kom ook langs en

y\vier het Sanders feestje mee.

koffie staa

HET SANDERS
FEESTPROGRAMMA.

MEUBELVANDEMAAND SEPTEMBER.
Echt lederen 3-2 zitcombinatie. # Ruimschoots getest. • Snel leverbaar.

• Topkwaliteit met een lage prijs.

® Alleen bij Sanders Meubelstad

.

Normaal

(Zoals afgebeeld.)

't Wordt

;

: een bijzonder

feest. De hele

dag draait het

Rad van Fortuin.

,

' En . . . iedere klant heeft

prijs! Voor de kinderen is er

een kleurwedstrijd. Altijd

een prachtige prijs.

Voor de winnaar staat er

een schitterende fiets klaar!

En een gratis kopje koffie en
gebak voor iedereen!

/: Voorde
; eerste 25 klanten

:

massiefgrenen rolluikkastje.

Van-

voor149.-

anders
MiüBELSTAD
Daarvindtu hetwel. ijt

Zondag 13 september a.s. is Sanders Meubelstad
aan de Overtoom 557 in Amsterdam geopendvan 11.00-17.00 uur.
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KORTE
TIPS

Open huis in

Hervormde Kerk
ZANDVOORT - Op de landelij-

ke monumentendag, zaterdag 12

september, opent de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein haar deu-
ren voor het publiek. De kerk da-
teert uit 1849, maar de erbij beho-
rende kerktoren is nog ouder.
Deze werd gebouwd rond het jaar
1450. Leden van het kerkbestuur
en enkele vrijwilligers zijn zater-

dag van 10 tot 16 uur aanwezig om
de bezoekers rond te leiden en
hen een en ander te vertellen over
bouw en interieur. Daarbij komen
ook de restauratieplannen aan
bod, onder andere voor de geha-
vende grafkapel van Paulus Loot.
Ook het dak moet gerepareerd
worden. Tijdens de bezoekuren
bespelen beide vaste organisten
Van Amerom en Van Zwieten de
Blom regelmatig het kerkorgel,
van de hand van de beroemde
bouwer Knipscheer.
Zandvoort is een van de 440 ge-

meenten in Zandvoort waar de
witte vlag met het zwart/gele logo
uithangt, ten teken dat het monu-
mentendag is. Dit evenement
krijgt vrijdag al in Middelburg van
Prinses Margriet het startsein.

TC kust O
I d keur CX

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Open huis in

Hervormde Kerk

JA}

Paradijs
ZANDVOORT - 'Een vleugje Pa-

radijs' is de titel van een expositie
met litho's in het gebouw van de
NPB, Brugstraat 15. De litho's zijn

vervaardigd door Piet Klaasse, ge-

ïnspireerd door chassidische ver-

tellingen. Deze spelen een grote
rol in het Joodse leven. Het
NPB-gebouw is komende zonda-
gen na de kerkdienst (die om 10.30

uur begint) speciaal tot 4 uur ge-

opend voor elke belangstellende.

Verzamelbeurs
In het Gemeenschapshuis aan

de Louis Davidsstraat wordt zon-
dag een nieuwe Verzamelbeurs
Zandvoort gehouden. De beurs is

geopend van 10 tot 17 uur, gemak-
kelijk toegankelijk voor rolstoe-

len en de entree is gratis. Behalve
de bekende verzamelartikelen is

er ook een rommelmarkt.

• Schrijver Wim Hornman tijdens zijn reis door Thailand.

ZANDVOORT - De schrijver Wim Hornman komt donder-
dag 17 september speciaal voor 55-plussers naar Zandvoort
om in de Openbare Bibliotheek over zijn werk te vertellen.
De romanschrijver, die ook bekend staat als een boeiend

verteller, blijkt nogal populair onder deze leeftijdsgroep. Zijn
werken (in totaal heeft hij er 44 geschreven) worden vaak
uitgeleend door de bibliotheek. Hij schrijft oorlogsromans,
factnovels, reisbeschrijvingen en paardeboeken.

Hornman is een wereldreiziger, zijn ervaringen verwerkt hij in zijn

boeken. Hij begon zijn carrière als journalist bij het 'Nieuwsblad van het
Zuiden', in Tilburg, waarna hij als oorlogscorrespondent naar Korea
vertrok. Door zijn ervaringen daar wilde hij meer van de wereld zien, na
eerst zijn oorlogsromans 'Ik wil leven' en 'De hele hap' geschreven te

hebben. Zijn eerste wereldreis begon in 1955 toen hij samen met zijn

vrouw begon aan een anderhalf jaar durende autotocht door Afrika.

Bekende boeken van zijn hand zijn onder andere De helden van
Willemsbrug, De gesel van de angst, Simba's sterven niet en In de greep
van de Tupamaros. Als paardeboek schreef hij onder andere '100 vragen
over paarden en pony's'.

Bekend is ook de serie van zes, 'Het geslacht van Galen'. Een van de
laatst gepubliceerde werken is 'De kroon van het hoofd', een vervolg op
De kroon op het werk.

Zomerzottenfestival succes
ZANDVOORT - Het Zomer-

zotten Festival blijkt een suc-
cesformule. Voor het derde
achtereenvolgende jaar organi-
seerde de Zandvoortse Rotary
club afgelopen zondag op het
Gran Doradocomplex een zes-
kampachtig evenement met
als enige reden, geld in te za-
melen voor een goed doel. De
opzet lukte ook ditmaal. Het
Zomerzotten Festival bracht
50.432 gulden op.

Dit geld wordt verdeeld onder de
Stichting Bartimeus, het ouderen-
werk in Zandvoort en het Dr. Plan-
tinghuis aan de Kostverlorenstraat.
Winnaar van dit sportieve spektakel
waaraan door 220 deelnemers werd
deelgenomen, werd andermaal de
Zandvoortse Reddingsbrigade. Zij

vertegenwoordigde een van de vele
ondersteunende bedrijven.
Het Zomerzotten Festival is de

laatste jaren uitgegroeid tot een
sportieve happening van de eerste
orde. Volgens organisator Peter Kei-
ler is dat met zo verwonderlijk.
„Veel bedrijven vinden het leuk om
voor hun personeelsleden een gezel-

lig 'dagje uit' te organiseren. Dat ze
daarmee ook nog een goed doel kun-
nen ondersteunen, is mooi meege-
nomen", zegt hij.

De verschillende spelonderdelen
werden ook nu weer bedacht door
plaatsgenoot Louis Schuurman en
verbaal begeleid door de bekende
TV-presentator Dick Passchier.
De 'Rode draad' vormde ditmaal

de 'steile wand', waaraan de deelne-
mers tot hilariteit van de toeschou-
wers werden 'vastgeklonken'. Ver-

Beroepenoriëntatie
ZANDVOORT - Ook voor Zand-

voortse vrouwen start Vrouw &
Werk op donderdag 17 september
een cursus beroepenorientatie voor
vrouwen die weer willen werken, of
een opleiding volgen, maar darvoor
nog geen keus hebben kunnen ma-
ken.
Gedurende de cursus wordt infor-

matie gegeven over beroepen en op-
leidingen en worden de mogelijkhe-
den op de arbeidsmarkt bekeken.

De cursus bestaat uit dertien bijeen-
komsten van één ochtend per week.
De kosten zijn dertig gulden. Infor-
matie tussen negen en een uur via
023-328066.

der vermeldde het programma on-

der andere een estafette, de 'drijven-

de brug' en het 'aanpoten op grote
voet'.

Rotary-voorzitter Willem Jubels
toonde zich na afloop dik tevreden
met het behaalde resultaat. „Die
keukenspullen komen er en we hou-
den zelfs nog geld over voor de Zand-
voortse ouderen en de kinderen van
het Dr. Plantinghuis", vertelde hij

na afloop van het spektakel. De 46
pupillen die m het verzorgingste-
huis medisch, sociaal en psychisch
worden behandeld, kunnen binnen-
kort rekenen op een gezellige bus-
tocht en voor de maand december
staat dankzij de Rotary een ouder-
wets St. Nicolaasfeest gepland.

(ADVERTENTIE)

Elektrisch schuifdak

Handbediend schuifdak

Schuifpuien/vouwwanden

VANDErVjLUGT
Cornwallstraat 6

1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624

MEER WETEN?

D Maakt u een afspraak voor vrijblijvende offerte

D Stuurt u mij documentatie

Naam __

Adres

Postkode/Plaats

Telefoon

Svp opsturen naar het

hierboven vermelde adres

YveranoaY

MENINGEN

Zandvoort zou een mislukte badplaats zijn?
9

De heer Van Poppel reageert op de
diverse negatieve publicaties in de
landelijke pers over Zandvoort. Afge-
lopen paar jaar werd deze kustplaats
een aantal keren over de 'hekel' ge-

haald. Zandvoort zou 'het' net niet

hebben, zo was over het algemeen de
strekking. Van Poppel blijkt het daar
niet mee eens.

'Zandvoort heeft de boot gemist!
Er is niets te beleven! Is een misluk-
te badplaats!'
Ach, is dat zo? Wat is dan een

mislukte badplaats? Laten we het
eens proberen!! Dat is een badplaats
waar niemand naar toe gaat als het
mooi weer is. Dus zo lang wij nog
onze files hebben en al die mensen
het er kennelijk graag voor over heb-
ben om dan toch naar ons toe te

komen, is er niets aan de hand.
We hebben dit jaar gezien dat vele

tienduizenden mensen op het strand
en boulevards genoten van de zee
waaraan Zandvoort ligt. De zee is

niet alleen mooi, maar ze is ons han-
dels en watermerk. Diegenen die

proberen het ruisen van de zee te

overstemmen, zijn op de verkeerde
weg. Het is prestigegeleuter dat ner-
gens op slaat!!

Men moet niet tornen aan het ka-
rakteristieke dat juist Zandvoort zo
aantrekkelijk maakt. Dat vroeger Ie

chique naar Zandvoort ging, is leuk
om te weten, maar kan het U wat
schelen? Welkom in Zandvoort is

iedereen tegenwoordig, waar men
ook vandaan komt.
Als het weer wat minder mooi is, is

het in Zandvoort ook goed vertoeven
m de duinen, in het dorp en aan het
strand. De zonaanbidders zie je dan
niet... mogen ze a.u.b. Dan zijn ande-
re delen van ons interessante landje
aan de orde en dat gun ik ze van
ganser harte! En iemand die iets wil
beleven? Die gaat dan naar andere
daarvoor in aanmerking komende
plaatsen.

Dan spreekt men over eerste,

tweede en zelfs derderangs bad-
plaats. Dat is helemaal flauwekul!!!
Elke badplaats heeft zo zijn eigen
sfeer en karakter en dat moet zo
blijven. De een wil naar Zandvoort,
de ander naar Scheveningen of een
van onze andere badplaatsen. Prima
toch! Rond ons prachtige IJssel-

meer ligt een aantal prachtige ha-
ventjes zoals Hoorn, Enkhuizen, Vo-
lendam en Marken. Ze lijken niet op
elkaar en willen dat ook niet.

Met oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Ik ga een beroep doen op uw wel-
willende medewerking Mi]n
dorpsgenoten kennende denk ik
dat u de Lions Club Zandvoort
niet in de kou laat staan. Wat is er
aan de hand, vraagt u zich wellicht
af. Welnu, zoals u weet, organi-
seert deze charitatieve instelling

ieder jaar een gala-avond voor een
of ander goed doel. Ti)dens deze
avonden wordt de jaarlijkse Pnx
d'Humanité uitgereikt aan een
persoon of instelling die zich in
het verleden - belangeloos ver-

dienstelijk heelt gemaakt voor de
medemens, waar ook ter wereld.
In het verleden waren dat onder
andere De Wilde Ganzen, Johan
Bodegraven, Mies Bouwman, Ma
joor Bosshardt van het Leger des
Heils, SOS Kinderdorpen, Audrey
Hepburn en twee ]aar geleden de
Brabantse missiezuster Truus
Lemmens.
Volgende week zaterdag 19 sep-

tember wordt deze prijs in het
Haarlemse concertgebouw uitge-

reikt aan het Ronald McDonald
Kinderfonds. Dit fonds behartigt
de belangen van de Ronald McDo-
nald-huizen in Nederland. Dit zijn

huizen waar ouders van ernstig
zieke kinderen die m een zieken-
huis zijn opgenomen, kunnen ver-

blijven. De inkomsten van deze
stichting worden voornamelijk
verkregen uit particuliere giften

en uit de netto-opbrengsten van de
gala-avonden voor de Pnx d'Hu-
manité.

Zimmer frei

Tijdens deze avond zal de inter-

nationale groep 'Up With People',
bestaande uit ongeveer 50 kinde-
ren, een dans- en zangshow opvoe-
ren. Ook de kinderen van de Zand-
voortse Nicolaasschool zullen bij

de feestelijkheden worden betrok-
ken. Up With People verblijft ge-

durende drie dagen als gast in

onze badplaats. De jongeren zul-

len natuurlijk ergens onderge-
bracht moeten worden. Hen in

een hotel onderbrengen zal moei-
lijk gaan. De reden is simpel: een
hotel kost geld. Dat geld gaat ten
koste van het goede doel.

Nu komt mijn vraag: welke
Zandvoorter is bereid om een of
meerdere kinderen tijdelijk on-
derdak te bieden. Met andere
woorden: wie heeft er een bed en
ontbijt over voor het Ronald Mc-
Donald Kinderfonds. Er moeten
er toch wel wat zijn, zoujedenken:
het drukke seizoen is inmiddels
voorbij (de centen zijn binnen), de
bordjes 'Zimmer frei' hangen
weer voor menig particulier raam.
Drie nachten maar verblijven de

kinderen in Zandvoort. Ze komen
aan op donderdag 17 september,
zondag de twintigste vertrekken
ze weer. U begrijpt natuurlijk dat
er geen financiële tegemoetko-
ming tegenover kan staan. Zij die
de medemens een warm hart toe-

dragen en een bed en een ontbijt

'over' hebben, worden verzocht
kontakt op te nemen met telefoon-
nummer 30297 of 15155. Deze tele-

foonnummers staan tevens be
schikbaar voor hen die deze gala

-avond willen bijwonen De voor-

stelling begint om 20.00 uur en de
kaarten kosten voor kinderen tol

en met 16 jaar 30 gulden en vooi
volwassenen 45 gulden Alstu
blieft, laat de Lions Club en hut

Ronald McDonaldfonds niet zak
ken en zet uw voordeur open Na
mens de langdurig zieke kindei en
bij voorbaat mijn hartelijke dank

Bingo
Iedereen die zondag jarig is,

krijgt m Circus Zandvoort een gra-

tis bingokaart Deze kan gebruikt
worden tijdens de bingomiddag
die diezelfde dag vanaf drie uur in

de theaterzaal gehouden wordt
De opbrengst is voor hetzelfde
goede doel: het Ronald McDonald
Kinderfonds. Leo Hemo heeft zijn

zaal gratis beschikbaar gesteld en
de verschillende ondernemers
hebben gezorgd voor veel prachti-

ge prijzen. De bingomiddag stond
aanvankelijk voor afgelopen don
derdag gepland, maar kon toen
met doorgaan.

Verrassing
Zandvoort komt weer tot leven

Binnenskamers wel te verstaan.

Ons Gemeenschapshuis bruist als

nooit tevoren. Met name de leden
van de kaartclubs, de Zandvoortse
Operette Vereniging, De Wurf en
ons Zandvoorts Mannenkoor heb-
ben zich weer in het verenigingsle-
ven gestort. Ook onze toneelvere-
niging Wim Hildenng en de Bom-
schuitenclub worden weer aktief
Maar het Gemeenschapshuis
wordt ook door anderen gebruikt.
Aanstaande zondag kunt u er van-
af 10.00 uur weer een bezoekje
brengen aan de inmiddels beken-
de verzamelbeurs. Het leven in

onze badplaats is zo slecht nog
niet. Vooral tijdens de winter-

maanden is er voor onze inwoners
weer volop leven in de brouwerij.
Om even terug te komen op ons
Zandvoorts Mannenkoor: Wist u
dat het dit jaar precies tien jaar
geleden is, dat dit koor werd opge-
richt?

Aanstaande zaterdag wordt dit

heuglijke feit in besloten kring ge-

vierd. Op 14 november orgsani-
seert dit koor in de Nederlands
Hervormde kerk een grandioos
jubileumconcert. Vele hoogtepun-
ten uit het voorbije decennium
zullen weer ten gehore worden ge-

bracht.
Ook 'Hildenng' heeft voor u een

verrassing in petto. Volgende
week ben ik er met. Uw 'Oog en
Oor' zult u een weekje moeten
missen. Na mijn kortstondige va-

kantie verklap ik u waarmee onze
toneelvereniging m de maand de-

cember op de planken komt. U
zult verrast zijn en ik voorspel u al

op voorhand een run op de kassa.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot over twee weken.

Bram Stijnen

Politie houdt vechtersbaas aan

En zo moet Zandvoort gewoon
Zandvoort blijven en geen Haarlem-
mer-olie gedoe. Een lekkere gezelli-

ge, gemoedelijke badplaats voor de
inwoners en de bezoekers. Voor ie-

dereen, dat is gelukkig nog steeds
zo. Zandvoort is niet saai of lelijk,

Zandvoort is uniek!! Zandvoort
moet niet veranderen. Wat verbete-

De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,

2040 AA Zandvoort.
Te lange brieven kunnen worden inge-

kort. U kunt uw brief ook afgeven bij

het redactiekantoor dat is gevestigd
aan het Gasthuisplein 12 in Zand-
voort. De redactie is telefonisch be-

reikbaar via nummer 02507-18648.

ren kan best, dat kan altijd, en daar
is ook niemand op tegen.

Jan van Poppel
Zandvoort

'Gokje waard'
Bij geruchte heb ik vernomen dat

in november aanstaande op initia-

tief van Circus Zandvoort op het
Gasthuisplein een tent zal verrijzen,

waarin moderne kunst zal worden

geëxposeerd en te koop aangeboden.
Hoewel geen kunstenaar, wil ik een
passende bijdrage leveren aan dit

project. Geeft het als titel: 'Kunst is

een gokje waard'.
P. Boerlage
Zandvoort

Fietsendieven

alsnog gepakt
Tijdens de kermis werden er twee

fietsen gestolen die aan mijn kinde-
ren toebehoorden. Door een paar
mensen die zagen dat ze 'nerveus'
achterop een auto werden gezet,

werd het kenteken genoteerd en aan
de politie doorgegeven. Helaas heb-
ben wij onze fietsen niet teruggekre-
gen, maar deze dieven zijn wel kort-
geleden door de politie gearresteerd.
Dit komt bij de andere deiicten op de
lijst.

De mensen die zo oplettend waren
en de moeite namen de politie te

waarschuwen, wil ik bij deze dan
ook nog hartelijk bedanken. Wie
weet is de afloop de volgende keer
nog beter.

M. Zijlstra

Zandvoort

ZANDVOORT - Nadat er een
vechtpartij in een discotheek plaats-

vond op 30 augustus, stelde de poli-

tie een onderzoek in. Als gevolg hier-

van heeft de politie vorige week een
27-jarige inwoner uit Purmerend als

verdachte aangehouden. Tijdens de

vechtpartij raakte er een 27-jarige

Amsterdammer zwaar gewond aan
zijn gezicht. Hij liep onder andere
snijwonden van een bierglas op. De
politie uit Purmerend heeft de ver-

dachte aangehouden en overgedra-
gen aan de politie Zandvoort.

Eigen bedrijf
ZANDVOORT - Vrouwen uit de re-

gio Kennemerland-zuid kunnen zich
op geven voor de cursus 'Eigen be-
drijf', die op donderdag 24 septem-
ber start. Het doel van de cursus is te

ontdekken of het ondernemerschap
weggelegd is voor de deelneemster
en of de plannen haalbaar zijn. Er
wordt aandacht gegeven aan: onder-
nemerskwaliteiten, vestigingseisen,
rechtsvormen, marktverkenning en
financieringsmogelijkheden. De cur-
sus bestaat uit zes bijeenkomsten,
één ochtend per week. De kosten be-
dragen dertig gulden voor de cursus
en vijftien gulden voor het materi-
aal. Informatie wordt tussen negen
en een uur verstrekt door de Vrouw
& Werkwinkel, 023-328066.

(ADVERTENTIE)

Slecht ter been?
Maak uw keuze én ga overal heen!

Bi| Waaiienberg kunt u alle

denkbare vervoermiddelen _
en hulpmiddelen vergelij- ^p

ken en testen Speciale

aanpassingen kunnen WMIJENBERG

zonder beperkingen gereali-

seerd worden Servicepunten

in heel Nederland

Showroom open op werk-

dagen van 9.00-17.00 uur

Stepactie levert meer dan een ton op
ZANDVOORT - De steppers

die donderdag Zandvoort aan-
deden, hebben in totaal 110.000
gulden opgehaald voor het Ro-
nald McDonald Kinderfonds.
Dat is meer dan het streefbe-
drag van een ton.

Het was voor de tweede keer dat er
een initiatief werd genomen om te

steppen van Amersfoort naar Sche-
veningen. Een groep van zeven men-
sen hebben zich, samen met de orga-
nisator van het geheel, Luuk Hassel-
man, ingezet om een ton bij elkaar te

krijgen voor het Ronald McDonald
Kinderfonds. Het gezelschap kent
elkaar van het voormalige café
Drukwerk in Amsterdam, tegen-
woordig De Blauwe Druif in de
Haarlemmerstraat.

Geldbussen
Bij diverse stopplaatsen op de rou-

te stonden geldbussen voor een do-
natie, in Zandvoort stond deze bij de
podiumwagen op het Gasthuisplein.
Diverse sponsors hebben spontaan
een bijdrage geleverd aan de actie,

terwijl het Elysee Beach Hotel de
steppers een gratis overnachting
aanbood.

De hotelkamer was van harte wel-
kom, aldus een van de deelneem-
sters. „We hebben vanacht in een
sportzaal op de grond geslapen. Dan
sta je wel gebroken op." Ondanks
deze slechte nachtrust, kwamen de
steppers met weinig blessures in
Zandvoort aan.

Een van de twee vrouwelijke deel-

nemers was overigens wegens een
blessure niet gestart, op dringend
advies van coach Ad Schelleman van
de Amsterdamse sportschool Cha-
kuriki.
De deelnemers hadden te kampen

met sterke tegenwind en plassen re-

• Zandvoortse kinderen mochten even het stuur overnemen van de
sportverenigingen aan bod.

steppers. Later kwamen plaatselijke

Foto Bram Stijnen

genwater. Dat spatte via het achter-

wiel op tegen hun benen, waardoor
de kleding af en toe drijfnat werd.

Bijdrage
Voor degene die donderdag 3 sep-

tember niet in de gelegenheid was

om naar het Gasthuisplein te komen
maar toch een bijdrage willen leve-

ren is het bankrekeningnummer.
NMB Almere 662747992. Het giro-

nummer van de bank is 834586. Ook
dit gaat naar de Ronald McDonald
Huizen.
Deze zijn destijds opgezet voor ou-

ders die een kind hebben dat langdu-
rig verzorgd moet worden in een kin-

derziekenhuis.

De ouders kunnen daardoor op
een dichtbij gelegen plek logeren De
huizen functioneren zonder over-

heidssteun.
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Nu aan de start

RINKO:

de Renault Clio Night & Day.

Kom langs en finish in de Renault 19 16V of vlieg met Qantas
naar de Grand Prix van Australië

iq»
Op dit moment maakt het Williams-Renault team furore in de Formule 1 racerij Dat moet gevierd worden

Vandaar dat Renault de GrandPm des Vedettes heeft georganiseerd, een Festival met ongelooflijke pnj

zen De nieuwe, Renault 19 I6V bijvoorbeeld Oleenvande 10 reizen met Qantas naar de Grand Prix van

Australië Kom daarom in de periode van 10 t/m 21 september naar de showroom en maak kennis met de
dealer waar- net als in de Formule 1 racerij - kwaliteiten snelheid van werken hoog in het vaandel staan U krijgt in elk geval

de originele Renault Formula I Racing Cap kado"

De Renault Clio Night & Day: een exclusieve versie met verborgen talenten.
Een Clio in een gelimiteerde oplage, leverbaar in twee kleuren wit ofzwart Ondermeer uitgerust met een zuinige en pitti

ge 1171 cc motor zonwerend glas een wisser met sproeier op de achterruit, fraaie wieldoppen, Night & Day
striping en vier ingebouwde speakers Dit pakket twv 1 2.605,- " 'S nu verkrijgbaar voor

t 705,- " Uw voordeel is I 1.900,- De Renault Clio inclusief Night & Day pakket is leverbaar

vanaf I 22.965,-
*

' Rn <_en mzlubiel BTW Wi/zigingen voorbehouden Renault adviseert ElfOlien " Het aanbod geldt zolang de voorraad
s'reh' on f alleen geldig voor personen boven de 18 jaar '"Voordeelpakket zwart (metallic lak) is l 2605 vaard Voor
uvelpanhet wit is / 1 325 waard Prijs Night & Day pakket nu i 705 '

RENAULT
LEVEN K LEUR

Grand Prix des Vedettes. Van 10 t/m 21 september in de showroom.

Autobedrijven Rinko
Cuncstraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

<$ ^,*

(De Quttz Tomé.

div. vis- en vleesspecialiteiten

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

r
Snackbar De Oude Halt

vraagt:

Vaste medewerker
voor zaterdag en/of zondag
en voor
2 avonden a 4 uur, in overleg.

Voor inlichtingen:

Snackbar De Oude Halt

Vondellaan 1a Zandvoort, tel. 16527.

Hij/zij zocht
Baliemedewerker m/v
Voor iemand die van afwisseling houdt, hebben wij een

full-time baan, waarbij u verschillende taken gaat verrichten

Deze taken zijn onder andere kassawerkzaamheden, telefoon

aannemen en de abonnementenadministratie

Kok m/v
Voor een relatie in Zandvoort zoeken wij een zelfstandig

werkend kok, die bereid is volgens rooster te werken De

baan is full-time, voor lange tijd.

Informatie bij Elsbeth den Otter, tel. 023-29 19 39,

Heemstede, Binnenweg 49

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,

vakantie en sociale verzekeringen geregeld.

Ik vond
-ir randstad uitzendbureau

iilliliiSl
t { D e ;ii ï ê uWA 9 o fi ebt i ë i s^ t o c h n Ó g : ri i é t b i In n en];

Voorkom wrlorpn uren Bcqm dü werkdag produktief

mi't PCT Wdni PCT ri|dt s n.iclits en levert voor de

mlucnd Bel «oor informatie 03402 - 59900

^PPCT
i II I S 1 II I II l

VAKANTIE VOORBIJ.
MAAK HET BINNEN
GEZELLIG MET
BLOEMEN VAN

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist In al uw bloemwerken

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

7J? - O -. T"5
^Trccw-Oa-c - iVcctz'urzr.z

BIiK'ük-ikIjjI .i.m /^c

GEKOOKTE „- __
MOSSELEN IS.80

geserveerd met diverse
sauzen, stokbrood met
kruidenboter en
gemengde salade.

Wij zijn alle dagen van de
week geopend en
beschikken over een ruime
parkeergelegenheid.

Te koop: ex overheid,

Unimag verkoopwagen 6

cyl. diesel, 2 1/2 m
stahoogte, 4V2 meter
lengte, bak als nieuw.

Tel. 03486-1750.

WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 */Fax 02507-17596

TZB afd. voetbal bedankt Hans v.d. Mije van Fa. Clicks-Sport
voor de nieuwe outfit.

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 ot 7 jaar schriftelijke garantie

N0VIL0N MARM0LEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

BETAALTU

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PRÖDÜKT

Superbenzine 1 ,89

Euroloodvrij 1 ,73

Diesel 1,04

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

ma

Kwekerij

P. van KLEEFF

Van Stolbergweg 1

Zandvoort -

Tel. 17093

BLOEM-
BOLLEN

Dinsdags gesloten

Zo makkelijkwas 'n PC nog
Packard Bell Personal Computer
Legend 325-SX *80386SX microprocessor *kloksnelheid 25

Mhz *2 MB Ram geheugen uitbreidbaar tot 8 MB *40 MB harde

schijf *3.5" en 5.25" diskdrives *super VGA kleurenmonitor

resolutie 1 024x768 *MS-DOS 5.0, Lotus Works en Nederlands

instructieprogramma, allemaal geïnstalleerd geleverd.

3 JAAR GA RA NT | E

Hewlett Packard printer
Deskjet 500 *super kwaliteitsprinter

*pnntsnelheid 340 c.p.s. *in NLQ I20 c.p.s.

*met Centronics parallel aansluiting

'compatible met Epson FX-80 en IBM

propnnter II *diverse lettertypes *incl

Nederlandse I^Ort
handleiding.-^ HJ77-

«*4 ""**. ^- *

* * *(, j i h * 1

f*^* Nf>
'

Supervision spelcomputer
GB2000 "nieuw hindhcld videospc' 'vclcp

aktie met Jumbo LCD disphj ko.np eet

met het spel Crystball *incl b?ttci i|en --'

stereo oortelefoon en gebruiks- ,-**Mt
aanwijzing *keuze uit diver- *" mm |^$
se spellen. QQ

/-J*^

OtóS\^.&*V\^v\i^^^^s^^\^ïi«^;^^^^^^^^<^s

Basf diskettes Maxell audiocassettes
XLII-90 5-pak-257

10 HALEN 8 BETALEN

Aiwa cassettespeler
HSPI02 *super bass voor extra krachtige

basweergave *metal-cassette keuzestand

*incl. hoofdtelefoon.

Philips portable CD-speler
AZ68I0 *programmeren van max. 20 num-

mers *Dynamic Bass Boost (DBB) *incl.

hoofdtelefoon, batterijhouder,

aansluitsnoer voor hi-fi

installatie en netadapter.

midiset
MHC 700 *dubbel autoreverse cassette-

deck *2x32 Watt muziekvermogen *tuner

met 30 voorkeuzezenders *CD-speler met

shuffle en muziekkalender *incl. afstands-

bed e

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 19 september 1992. zolang de voorraad strekt

Pri|s- en drukfouten voorbehouden ADG D37-92
je komt ogen en oren tekort.

Almere Stadhuisstraat 7-9, 036-5341324. Amsterdam
Buitenveldertselaan 182, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254,

020-6830195. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45,

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250.

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-701449.
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Bond bekijkt

financiering

van auto's
DE AUTO staat centraal in

de Consumentengeldgids
(nr. 3). Allereerst werd ge-

keken naar de financiering via
de dealer of de garage. Te duur,
zegt de Consumentenbond. Je
kunt beter een persoonlijke le-

ning van een gewone bank ne-

men. Bovendien blijkt dat ver-

uit de meeste autoverkopers
onvoldoende kennis hebben
van kredieten en geen goede
voorlichting geven.
Sinds begin dit jaar geldt de

Wet op Consumentenkrediet
die bepaalt dat geldverstrek-
kers geen hogere rente in reke-
ning mogen brengen dan het
wettelijk maximum. Voor een
bedrag van 25 duizend gulden
met een looptijd van vijfjaar is

dat 16,6 procent. Alle met auto-
importeurs verbonden geldge-
vers hanteren het wettelijk
maximum (op BMW na voor
leningen boven de 40 duizend
gulden) . Kortom: ze zijn per de-
finitie duur. Je kunt beter naar
een gewone bank gaan.
Wettelijk moeten geldver-

strekkers verder goede voor-
lichting geven over de voor-
waarden en tarieven, maar
slechts twaalf van de 47 bezoch-
te dealers hadden een prospec-
tus die hieraan voldeed. Verder
bleek slechts 1 (schrijve: één)
van de 47 autoverkopers vol-

doende op de hoogte van de
voorwaarden en tarieven. Voor
de rest werd nogal wat typische
verkooppraat gehouden en de
consument loopt grote kans
maar wat op de mouw gespeld
te krijgen.
In het blad ook een artikel

over rechtsbijstandverzekerin-
gen. Voor de automobilist geen
noodzaak, maar het kan nuttig
zijn, is de conclusie. Aangera-
den wordt de verzekering van
Univé, die ƒ 52,50 kost. Een on-
gevallen-inzittendenverzeke-
ring neemt het laatste restje on-
zekerheid weg voor wat betreft

de dekking tegen letselschade
als gevolg van een auto- onge-
luk. Een goede keus is dan Ster-

polis.

Reflexcamera's
Wie een autofocus reflexca-

mera wil kopen doet er goed
aan Op Pad (nr. 6) te lezen.

Daarin staat een goed overzicht
van de nieuwste modellen. Aan
bod komen: Canon Eos
1000N/1000FN, Canon Eos 100,

Canon Eos 10, Nikon F-401-x,

Nikon F-601, Nikon F-801s, Pen-
tax Z-10, Pentax Z-l, Yashica
270, Minolta Dynax 3xi/SPxi,
Minolta Dynax 5xi, Minolta Dy-
nax 7xi en Minolta Dynax 9xi.

De laatse is inmiddels verkozen
tot de Europese camera van het
jaar.

De motivatie van de jury luidt

dat „het magnifieke autofocus
systeem plus 's werelds snelste
sluitertijd (1/12.000) en flits-

synchronisatie (1/300) de weg
openen naar meer fotografi-

sche mogelijkheden. Tot nu toe
is er geen camera die zoveel in-

formatie geeft in de zoeker."
Focus heeft in haar septem-

bernummer een test opgeno-
men van dit toestel en komt,
hoe kan het haast anders, tot

het predikaat 'super'. Dat geldt
ook voor het objectief Tamron
SP AF 35-105 mm/f2,8 ASL die
tot Europese lens van het jaar
werd gekozen en waarvan Fo-
cus een test afdrukt.

sS
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LIVESEX PRIVÉ' 75 cpm '

'

De madam verbind je door
voor eerfpnvé gesprek!

Grieks standje 06.95.05

Erox live 06.95.06

Rijpe vrouw 06.96.09

S&M hve 06.96.26

Tieners (18) live . . .06.96.36

Topsexbox 25+ ... 06.97.22

Frans standje 06.97.33

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens (18) voor sex
Info 06-9766. 75c p.m.

Meer dan 400 meisjes (18)

willen een afspraakje met jou

06-320 322.11. 75c p m.

Meiden 75 cpm. 06-320

327.06 St. Frans/Grieks

326.19 Effe vlug"

325.54 Topsex 25+
326.63 Ordi/Grof

326.77 Ruige Sex
329.66 sexlesies

Meisjes 75 cpm 06-320-

326.17 Straatmeid

327.47 Onschuldig

322.55 Vol v. boven
340.44 Les 35 + 18 jr

328.27 Lesbi

Videotheek

SDÖMBÖ

wÊM

POPE'MUST
fffcplE;:

@«>^t;: '*v<*,:'.*^

flIi^vvHÖRE;!;

ÜEYES::bF^THE'

fliisiËAR-Miss.;

||§|*MBITIQNi:

The Pnince of

Quickly dowii

Videotheek

Sdömbo

% vWëëkvöördeel
v:

^Kï;-5-ifilmSv.v^- ;
':

||§^yödr.:/25,-^:;
||èeh:,heje/week:

ïJVideotheèk

IDÖMBÖ

isisf-

iBÉI^MAXfjIins
gliïirëh':is :

:

:

hdudëri^

I0©MB@

MiCROs
Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier

Mn Ki-.Klwrtentir-. wior zakenman fn purtu uhri kunnen

wolden pc/rt uu'i 1 of 2 kolmiimrn bnvillr in tlivcisi'

IctlcrproDltcn.

I'.iilinilirjrn umwij/cii wij iwwr tlt' sprn.ilc hou op de

pagina ..MICKOV.

Plaatsing \> mogelijk in i\v \olgewlr editie-

/ANDVOOKI'S NIIHIWsm.AD / 0. 12 per millimetet.

Sluiting-tijti: dinsdag 15,00 uur

U kimt u\% tekst lelefcniisdie opgeven: 02507-1 7 160 of

afgeven/zenden aan:

+ Zandwmrls Nieuwsblad, (»asllmisplein 12,

2042 JM /.imKixMl;

Plaatsing is ook mogelijk ui de volgende eombmalie:

Z Z.imKomls Nieuwsblad, AmsteUeens Werkblad. Uit-

liooinse Courant. De Itonde Veiier, Aalsmeerder Cou-

lant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad, De

Nieuwe Weesper / 6,67 pel millimeter

Sluitingstijd maandag 15.00 uur

-k lnfoi malie mei on/e menge aantiekkelijke adverlen-

iKeombmaties m de Mn ro*s zijn op aanwaag op ou/e

kantoren \eiknjgbaai.

* Voor brieven onder nimimei wordt 1 iegel exlia in

tekening gebrac bt, alsmede j 6,00 adin kosten

* lïij plaatsing m de Mn ro's worden geen bewijsiuiinmets

vetsluurd. Op ver/oek wordt aan adverteerdets buiteti

bet verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hieivooi

wurdl j K00 in rekening gebiaeht.

LI kunt de tekst van uw Miero-adwitenlie( ombmatie Z

telefonist li opge\en:

020-562 62 71
(ilit nummer is met loor bi'/urgMai'litrn) of /ruilen a.ui:

Micro's Weekmedia
Poslliu» 156 - 1000 AD Amsterdam

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing 111 de/elfdc week.

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Ifgll^oyi^böxën*

IS|f|f/id^othèek«w'u

llililil
Nintendo spelletjes

DAGELIJKS VAN
13.00-21.00 UUR

|;iw|?;^Cörn;-,:-^.' ::

Slëgersstraat 2b

ff^Zaihdyöor^^:'.:

iTeLÖ25Ö7-12070

Oproepen - Mededelingen

GROTE TREINENBEURS te Amstelveen op za 12 sept van

1
10-15 u. in Keizer Karel College, Elegast 5 Ruim 120 m
treinen, toebeh en literatuur Inl : 02990-40354.

• Henk nog vele jaren

Henk en Carla

SINGER

reparatie

alle merken
PEM STOKMAN

Prinsenhof 7, Zandvoort
Tel 02507-20072

Tante Mies, 75 jr

Dat is geen kattepies

Op uw goede gezondheid
Ronald, Els Mike en Roy

Voor onze MOOI OPGE-
MAAKTE SCHALEN hoeft u

geen boodschappen meer in

huis te halen

BROODJE BURGER
Schoofstraat 4

Tel. 02507-18789

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

* Wie helpt bij hartstilstand'

Geef u op voor drie middag-
of avondlessen Reanimatie
op 15, 22 en 29 sept bij de
Kruisver.ini tel. 02507-16085.

* Wil dame met 2 zw. Bou-
viers die aanrijding op 3-9 op
de Boulev. met mijn brommer
heeft gezien my bellen svp.
Brigitte tel. 02507-17018.

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket 1 Geen
adres9 Dat hebben wij voor u 1

Inl tel. 02907-5235.

* Hiep Hiep Hoera
Henk 26 jaar

Co - Wil - Angela

Leer ook eerste hulp bij hart-

stilstand bij de Kruisv In 3
middag- of avondlessen op
15, 22 en 29 sept a s. Inl tel.

16085 (hr. de Leeuw)

• Lieve Oma nog maar een
paar nachtjes slapen en dan
zijn we weer terug, tot gauw.
Kusje van Emma en Bart

* Scouting zoekt gezellige

meiden, 10-14 jr., voor aktief,

creatief bezig zijn ledere vrij-

dagavond Interesse bel Tru-

die 12814, Annemiek 13150

Verloren en
gevonden

• Beloning voor degene die

mijn gouden halsketting met
naam in Hebreeuws heeft ge
vonden. Veel emotionele

waarde Tel . 19880.

Weggelopen of

gevonden dieren

* Vermist sinds 26-8 Sahra.

onze 5-jange poes, zwart met
witte km en voetjes. Draagt
gele halsband met penning

Is erg schuw Tel.: 16811.

Divers personeel gevraagd

De Amsterdamse taxi-centrale vraagt voor haar leden en taxi

ondernemers uit de regio, chauffeurs die opgeleid willen

worden tot

taxichauffeur
in loondienst of zelfstandigcooperant

Voor info Prins Hendriklaan 43 Tel. 020-6177018

AANTREKKELIJKE
BIJVERDIENSTE

Ogilvie/Marktonderzoek BV
zoekt met spoed voor een
groot onderzoek

medewerkers m/v
voor het houden van vraagge-
sprekken in eigen woonplaats
of omgeving Bel of schrijf

tel 020-6954936 (ook 's

avonds en weekend), Ant-

woordnr 1204, 1110 WB Die-

men (geen porti)

Wie wil mijn leershop op het

Raadhuisplein leuk opknap-
pen teg. red verg Kom even
langs bij MANFRED, RAAD-
HUISPLEIN

Musici en artiesten

Do, re, mi, fa, so, la, ti, DOL
T h. voor feestjes en partijtjes

HARMONIE-KA Hij spnngt/-

swingt/zingt Info? De Muze.

Schoonmaak-
personeel
gevraagd

Gevr. SCHOONMAAKHULP,
1x p w + 4 uur Tevens scho-
lier v d weekenden Aanm
tel 02507-13201

Huishoudelijk

personeel

gevraagd

Huish hulp gevr 2 middagen
.w v 13 00-17 00 uur Tel

•

'14721/15431

Commercieel en
administratief

personeel
gevraagd

Holland Enterpr zoekt talent-

volle verkopers Heb je 'n

goede babbel, wil je in eigen
tempo je inkomen verdienen,

bel dan na 19 u 02907-7482

Wij behouden ons het
I recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen

Winkelpersoneel
gevraagd

Gevr. VERKOOPSTER Gratis

woonr aangeboden Voor
meer info tel 14721/15431

Computerapparatuur
en software

Nieuwe computers en onder-
delen voor een bodemprijs,
ook repareer ik Tel 30902

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEIT/E makelaars o.g. L|J

Tel. 02507-12614 NVM
i'AMUAAB

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff.

Tel 02507-16123

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel 020-6125558

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon. 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

• Tk 2 Philips kl.-tv's, spe-

lend te zien, ƒ 100 p st Tel.

02507-17030

Software voor pc MS-DOS
Vraag GRATIS CATALOGUS
aan op DISKETTE
Bel dagelijks van 17 tot 22 uur

Tel 04120-32281

100 SPELLEN voor computer
op 10 diskettes voor
slechts ƒ 45

Tk CBM 64 diskdrive 1541,

printer 801, powercartndge
met 2 joysticks, veel software
en programmatuur, / 650
Tel 02507-30156

• Rubrieksadvertentie op-

geven? Zie voor adres en/of

telefoonnummer de colofon

in deze krant

Woninginrichting

Eiken eethoek, uitschuiftaf.,

gobelin st , eik dressoir, t v

kast en salontaf Tel 02507-
17030

Lijsten op maat
bij-

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Te koop hoogslaper + bu-

reau en kast, vr pr ƒ 250 Tel

02507-18038

T k gloednwe CV combikete!
FASTO FC3030S, 30KW
Vrpr notk Tel 023-

342564/020-6436204

* T k a 2-zits bankje, grijs

gestreept, / 125 Tel 02507-
12447

• T k a mooie leren draai-

fauteuil, bruin, ƒ110 Tel

02507-12565

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

SINGER

reparatie

alle merken
PEM STOKMAN

Prinsenhof 7, Zandvoort
Tel. 02507-20072

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus

122, 1000 AC Amsterdam.

Hobby's en
verzamelingen

* 'Verzamelbeurs Zandvoort,

zondag 13 sept van 10 tot 17

uur in Gemeenschapshuis.
Vele objecten. Gratis toe-

gang. Info 14234 of 12303

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26.

Tel 13529.

Dieren en
dieren-

benodigdheden

WOEF WOEF
Honden van Zandvoort

OPGELET.
Ik ,,YANKA" ben van mijn

oude dode vacht gered
Ik vind dit zo leuk, want nu

heb ik meteen niet meer jeuk.

Dit wil ik jullie even vertellen

Misschien wil jouw baasje ook
voor je bellen

Ik was bij Hondenkapsalon
„ELLEN". Tel. 02507-12773,

tussen 14 00-16 00 uur.

WOEF „YANKA"

Lessen en clubs

• De EHBO kursus start

op 23 sept om 20 00 uur in

het rode kruisgebouw, Nic

Beetslaan 14, Zandvoort.
Aanmelden tel. 17599/17537.

VOLLEDIGE CURSUS
VOETREFLEXOLOGIE

gedipl , 10 x woensdagavond
Info 020-6822210

Zandvoort cursus beeldhou-
wen (hakken in steen) Info

tel • 02507-15536.

Zandvoort cursus keramiek
Info 02507-15536

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 bgg 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Bloemen, planten

en tuinartikelen

* Te koop witte tumstoelen
+ voetenbank + 2 hoezen
ƒ40 Tel. 02507-19630

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 02507-14534

Te koop gevraagd WOON-
HUIS, omg Haaii str , Zan-
v laan, Kostverl.str of Z'vrt-

zd Indien de woonr er zich

toe leent kan (alleenst ) oude-
re verkoper/ster bl won Eni-

ge huis h hulp kan geb wor-
den Alle ser br o nr 761-

77902 v d. blad

Te koop of te huur gevr gara-

ge, omg De Schelp
fel 14104

Te koop
aangeboden
diversen

Ontevreden over de kwaliteit

van het DRINKWATER. Filter

het zelf. 7 Dagen gratis

proberen. Tel.. 02972-61652

Stroom agregaat, merk
Sachs, twee takt, 1200 watt
Tel.- 02507-19248

* Te koop Lundia ledikantje,

mcl matras, hemel, dekbed
met overtrekken, lakens en
sloopjes, lampje en kapstok-

je, ƒ275. Tel.. 02507-19827.

Te koop pastel kl. combi-wa-
gen compl. + Perego kinder-

stoel, verstelbaar, 1 x ge-

bruikt, in zr g staat. Tel.

13075 Prijs notk

* T k electr naaimach ƒ 85.

electr. keukenkach. ƒ30. Ou-
derw. mangel ƒ 100 15536

• T k hand-wasmach. voor
camping of volkstuin ƒ 50. Te-

vens gratis voor rommelmarkt
wat spulletjes. 18803 A. Vos

T.k. stroom aggregaat, 3000
Watt, benzine motor, ex. le-

ger. Tel. 02507-19248.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

T.k a. Videotheek in drukke
wmkelstr V. Woustr. A'dam.
Voor meer info: 020-6149428.

Onroerend goed
en woonruimte

te huur
aangeboden

Te huur in Zandvoort (niet in

Nrd) kantoor/bednjfs/opslag-

ruimte, versch ruimtes, totaal

300 rn2 , ook in ged. te huur.

Inl. tel. 17720 of 14501.

ZOMERHUIS te huur per di-

rect en perm. v. werk. al-

leenst. Tel. 02507-13946.

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Jong werk stel zoekt z.s.m

tijd. WOONRUIMTE.
Tel 02152-56417.

Kamer gevr. voor rust. j.man,

tijdel of langer vanwege ver-

koop pand. Tel : 02507-12510.

MET SPOED GEZOCHT per-

manente woonruimte v. 1

pers Tel 02507-12994

Woningruil

900 RUILADRESSEN in

A'dam. GRATIS informatie bij

Het Oosten. 020-588.22 55

Te ruilen 3-kametflat in Dui-

vendrecht, huur ƒ 831,51, voor
3-kamerflat in zandvoort. Tel

•

020-6901320, na 18 uur v.a.

vrijdag.

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534.

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

Zaterdag verkoop gebruikte

fietsen, ook kmder. Bors v

Waverenstr 35, Amstelveen

Auto's en
auto-accessoires

Te koop Landrover, type V 8,

+ 70 000 km, weg. over-

compl., vaste prijs ƒ 6000.

Dierplezter tel 19345.

Tk VW Golf, i.zg.st., kleur

Flonda blauw, ƒ 2150 Wester-
parkstr 29 Tel. 18698.

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een

briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en

woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

E. M. Ie Pas Weber - Amstelveen

J. Westerdijk - Amsterdam

Mw. J. E. Kortbeek-Hallie - Amsterdam

M. H. Wirsing - Waverveen

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398

Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125

Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4

Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Hoofddorp, Kruisweg 1061

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Diverse clubs

Allemaal leuke meiden (18)

zoeken zs.m. een vriend

320.330.77. 75c p m.

Als het klikt willen deze mei-

den van 18 vaker sexkontakt'

06-320 320.55 75c p.m.

BETTY'S ESCORT
First Class Na 19.00 uur

020 - 6340507 - 6328686.

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

een lekkere jongen van 18

06-320 330.87. 75c p.m

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT
06-320.326.66. 75c p.m.

DIREKT apart met een meisje

of lekkere jongen van 18 voor

een live heet sexgesprek.
06-320 330.81. 75c p.m.

Direkt kletsen met 'n leuk

meisje Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje. 100c p.m

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje van 18 1 Bel snel

06-320 322.05. 75c p.m.

Direkt kontakt met een meisje

van 18. Druk op de nul voor

meer meisjes. 06-320.322.05.

75c p.m.

DUIK in bed met 'n lekkere

meid van 18 jr.! Vraag haar

tel.nr. 06-9511. 75c pm

Eerst wilde Evelien niet, maar
toen ze haar rokje liet zak-

ken..! 06-9530. 75c p.m.

Er zijn genoeg meiden van 18

die ook het bed in willen.

Luister op 06-9603. 75c p.m.

GAY PRIVÉ. Ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen (18)9 Of voor

een opwindend gesprek met
'n hete knul. 06-9613 75cpm

Genoeg ondeugende meisjes

(18). Ben jij ook op zoek?
Bel 06-9602. 75c p m
Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes willen alles met
jou doen Vraag naar hun
tel.nr. voor 'n hete vrijpartij!

Bel 06-320 330.45. 75c o m

T.k a weg omst.h. Volvo 340
DL, 05- '89, km.st. 17000, APK
04-'93, 1e eigenr Tel.- 02507-

13332

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361.

Zonder omwegen uw
RIJBEWIJS' Spaar tijd en

geld, bel voor 'n spoedcursus
rechtstreeks 06-8212426 of

015-158876/563430.

GLORIA SUPER SEXY
geeft zichzelf, haar adres en
haar telefoonnummer bloot

96 85 (06-100 cpm).

Heet huisvrouwtje is op zoek

naar 'n avontuurtje

Bel nu 06-9663 75c p m.

Het MEISJES (18) willen

sexkontakt Nu met nummer.
Bel nu 06-9665. 75c p.m.

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje.

06-320.321.44. 75c p.m

HOMO. Waar gebeurd,

knullen onder elkaar.

06-320.327.01. 75c p.m

Homo- Zoek je 'n hete boy
van 18 voor 'n sex-afspraak-

je"? 06-320.330.18. 75c p.m.

Homojongens onder elkaar.

Hoor ze heet TEKEER gaat.

06-320 330.88. 75c p.m.

HOMOKONTAKT. Zoek je

een lekkere boy van 18'

Bel nu 06-9668. 75c p.m

KARLA LEKKER DING
Ik geef je mijn telefoonnum-

mer, ik geef je mijn adres, ik

vertel wat over mezelf, en

wacht dan dat jij me belt.

06-95.98 (100 cpm).

Sabnna en nog veel meer
meiden willen direkt apart

06-320 322 88 75c p m.

Schoolmeisjes van 18 jr. wil

len ervaring opdoen Datmg
06-320.330.43. 75c p.m.

SEX VOOR 2, direkt kontakt

met jonge meiden, jongens

(18) en huisvrouwtjes.

06-320 330 46. 75c p.m

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje van 18. Vraag haar

telnr. Bel 06-9502. 75c p.m

Slippertjeslijn, meisjes van
18 zoeken sexkontakt. -

06-320.32036 75c p.m.

NATASJA doet het met 2

hete Buurjongens van 18

06-320.324 11. 75c pm
Nieuw!! Vanuit amerika nu ex-

clusief in Nederland!

Uw huis schoongemaakt door

onze lieftallige dames, gehuld

in PIKANTE LINGERIE. Echt-

genote of vriendin! Ook leuk

om te geven als supnse aan

uw echtgenoot of vriend. Tel.

020-6362984 of 020-6343495.

Onderdanige jongens van 18

bellen met strenge meesters

S.M. voor 2 (direkt apart).

06-320 329.99. 75c p.m.

ONDEUGENDE huisvrouw-

tjes en schoolmeisjes van 18

zoeken voor straks sexkon-

takt, vraag naar hun telnr.

Bel nu 06-9661. 75c pm.

PARTNERRUIL pnvelijn,

direkt apart met vrouwen en

mannen voor sexruil

06-320 330.91. 75c p m.

Meisjes (18) willen wat
bijverdienen. Sexadressen
06-320 330 60. 75c p.m.

Diversen

RECYCLINGSHOP, Van Hallstraat 23/21
Specialist in ronde, zwarte, witte, ovale, klassieke, vrolijke en
eerlijke haarden en kachels Alle .met 1 jaar volle garantie, v.a

ƒ300. Eveneens goud-eerlijke Wasmachines, Koelkasten,

Vrieskasten, Geisers, Buta-geisers, Badgeisers,

Gasfornuizen, TV's, Gevelkachels, etc. etc.

6 - 12 maanden garantie.

Tevens reparatie en inkoop

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag-nachtserv. 020-6424800.

• Rubrieksadvertentie7 Zie

voor adres en/of telefoonnr

de colofon in deze krant.

Lmda en nog veel meer meis-

jes van 18 jr. zoeken sexkon-

takt. 06-9664. 75c p.m.

Vanavond al 'n afspraakje'

Altijd succes als je op zoek

bent naar 'n leuke vnend(in).

06-9533. 75c p.m.

Vluggertje: leuke meisjes (18)

zoeken lekkere jongens (18).

Bel 06-9662. 75c p.m.

Uw advertentietekst

vanaf de grotere post-

kantoren naar onze fax,

dat is communiceren

zonder misverstanden .

.

het faxnummer is

020-5626283

—WEEmMSM-

voor de particulier

5 regels

Gratis !

HARD p.m 75 et 06-

320.323 13 Hardlesbi.

320.326.18 Domina 35
320.324.34 S&M
320.324 14 . . . .Ruig Rijp

320.324 04 . . . .Onderdanig

Vrouwen 75 cpm 06
320.328.99 . . .Rijpe Vette Vr.

320.327.70 Negerin 35+
320.329.30 Verpleegster
320.323 63 Rijp Ordi
320.324.54 Rijp Chique

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-
vraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22 00 uur 02507-16141 of

023-400130.

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18 00
tot 03 00 uur. Telefoon
02507-16141.

"***ZAPPSEX"***
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekker-

ste kun je blijven herhalen. 75
cpm

Sexclub 06.96.91

Effe vlug 06 96.92
Rijpe vrouw 06.96.94
Meisjes (18 jr) 06.96.40
Frans standje 06.96.46
Vrouwtjes 06.97.11

S&M Club 06.97.91

TOPSEX 25+ 06 97.92
Hardcore 06.97.94

Zoek jij telnrs van echte hete
meiden van 18"? Gewoon voor
'n opwindende sexafspraak!
06-320.330.42. 75c p.m.

Zoek jij wulpse vrouwen7

Bel tnosexkontakt.

06 320 320 44 75c p m

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) o aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ300
uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of' cijfer e'én

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst; een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet -

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort
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Autorubriek SHOWROOM verschoor elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigenl.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dog ook geplaatst in Het Porool,

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telelonisch: van maandag l/m vriidag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-665632 1.

Schnfteli|ki Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraot 131

Amsterdam.

Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakontoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoorf,
Gasthuisplein 12.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
.3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-pnjs met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zijn excl. ó% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Alfa Romeo
Alfa Romeo b.j. '88, 15 Ti, rood,

APK '93, 72.000 km, z.g.a.n.

ƒ 13000. 6917537/0657665191

Audi

Audi '80 GLD dies., 4-drs

,

m.'81, nw. APK, pullm. bekl ,
5-

bak, ƒ 1950. 020-6105478

BMW

ASMOCO
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6- en 7 serie

bj. '83 t/m '92

Inruil/leasing/financiering

020-6943093

BMW 323 I
'85 5 bak sportst.

elec. sch./k dak+ra+sp.

ƒ 17.500. Tel.: 020-6194308.

BMW 518 nw model '84, stuur-

bekr., nwe APK. Mooi en goed
/ 5250. Tel.: 020-6313427.

•Auto te koop' Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het

resultaat.

Fiat

Rat Uno 55, groen met., ongn.

'85, i.z.g.st., nw APK, ƒ3950.

Tel.: 020-6105478

Rat Uno Rialto, 60 S,

73.000 km„ ƒ9 250,-.

Tel. 02503-39385.

bj.'87,

FIAT VERMEY BV.
Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT RAT Amstelveen

Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Mazda

626 Hardtop 1.6 '79
i z.g st.

130000 km., APK apr. '93

Vr.pr ƒ1750. 020-6647967

Mazda 323 1 3 Sedan, '85,

5 versn. Zeer mooi ƒ4950.
Tel.: 020-6313427.

Mazda 626 1.8 GLX Sedan,
1989, 63.000 km, ƒ 1925. Tel.:

02972-63660.

MAZDA VAN VLOTEN CAR BV
Tel. 020-6320202

323HBLX 1.3 87 ƒ 13450
323 HB GLX, Lpg 1.3 90

ƒ 17.950

323 HB Sport 1.3 87 ƒ12.950
323 HB LX 1.3 89 ƒ16.950
323 HB LX, aut1.3 89/16 950
323 SED GLX, aut. 1.5 86

ƒ 10.950

323 SED Ensign1.589/ 17.950

323 SED Cos 1.3 88 ƒ 16.500

323Estate LX 1.3 87 ƒ12.950

Toyota Corolla XL 1.3 89

ƒ 16.950

Renault 21 GTS 1.7 88 ƒ 11.950

Ford RestaCL1.1 87 ƒ11.500
Mitsub.ColtGL, Van87ƒ 9.950

Speciale rode coupé aanbie-

ding'

Nissan Sunny SGX 1 6 90
ƒ19 950
323 F GLX 1.61 90 ƒ 25.950

323 F GLX 1.6190/26.950
323 F GLX 1.8i 91 ƒ30.950
Slijperweg 18, Amsterdam-N

(Bij FEBO en PRAXIS)

Nissan

Nissan Bluebird 2.0 LX Hatch-

back (sale uitv.), '90, LPG Nw
st. ƒ 17 500. Tel.: 020-6313427

Nissan Sunny 1.6 SLX coupé
nw model '87, 60.000 km. Zeer

mooi ƒ 9900. Tel.: 020-6313427.

Chevrolet

Pick-ups, Full Size/S10. Chevy Vans diesel/benzine,

Globemaster, Full Size BLAZERS 1992, grijs/geel kenteken.

Beretta, Corsica, Pontiac Trans Sport.

Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

Door inruil: Mercury Sable LS Wagon '90, alle opties

Service, garantie en onderhoud.

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp. Tel.: 020-6670121.

Citroen

TIMO DE BRUYN
[
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.

|
APK klaarmaken tegen gered.

I prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

]
specialist in Zaanstad.

i Garage Rene Spaan, tel.

075-281193/353788.

Visa D, bj. '87, perfecte auto,

beslist de zuinigste die-

sel .ƒ8.250,- Tel.: 075-163008.

Citroen CX 20, NN Mod. '84,

nw. APK, cv, alarm etc. ƒ 3450,

plaatje. 02993-61625.

Citroen Dyane, bj. '84,

heel jr. APK ƒ 1 .500.-

Tel.- 075-163008.

BX TRD Turbo, bj. 6-'89,

139000 km., efektr. schuifdak,

ƒ17.950,-

Autobednjf Wim van Aalst,

02979-84866. Mijdrecht

Citroen BX, 16, RS
'85

Tel.: 075-163008.
.ƒ5500.-

Citroen C 15 E 14. bj. '90, rood,

als nieuw / 10.500.-

Tel.: 075-163008.

Voor een occasion

of nieuwe CITROEN:

XM, BX, ZX, AX of

GSA.
AUTOBEDRIJF

Wim van Aalst,
uw Qtroën-specialist

MIJDRECHT:

02979-84866

Ford

Escort 1.6 CL 76.000 km,

bl/met. + sch.dak. Bijz. gaaf

ƒ8500. Tel.: 020-6570051.

Ford Escort 1.6 GL, nw. model
'84, 5 versn. Zeer mooi ƒ 4750.

Tel.: 020-6313427.

Ford Resta 1.4 S, bijna '87, nw
APK, een plaatje, kl. grijs met.,

ƒ6450. 020-6105478

Ford Granada 2 3L, LPG,
nov.'82, nw. APK, als nw., rijdt

pen., ƒ 2950. 020-6105478

FORD TAUNUS 16 L, bj '79,

APK tot jan. '93, nw. kopp.pl.,

pr. ƒ 750. 02503-36440.

Mercury/Lincoln

Sable LS Wagon, '90, alle op-

ties, w.o airco, fraaie wagen.
IMPORT USA CARS, Keuren-

plein 9, A'dam, 020-6670121.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel : 020-6433733.

Mitsubishi Colt Eterna, org.'84,

3-drs., kl. wit, nw APK, ƒ 3250.

020-6105478

Mitsubishi Colt 1200 GL auto-

maat, 11-'83, APK tot 6-'93

AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697.

Tredia GLX met trekhaak, nov.

'82, APK-gek. Techn. 100%. Pr.

ƒ2200, tel. 020-6440020.

Opel

Aangeb. Opel Corsa Swing

1 .41, nov. '90, blauw, 21 .000 km.

Pr. ƒ 16.500, 020-6712641.

OPEL KADETT, APK tot sept.

'93, in mooie st
,

pr. ƒ 850.

075-159518.

Opel Record 2.0 S, m. '84,

blauw met., nw. APK, als

nieuw, ƒ 3450. 020-6105478.

T.k. Opel Corsa Tr. 1,3 S 2e
mnd. '85 ƒ5250. APK '93 in

perf. st. Tel.' 020-6968216.

T.k. OpelKadettE1,8SEGT,
i.z.g.st., veel ace, prijs n.o.t.k

Tel 075-176859.

T.k. Opel Kadett 1200 i.z.g.st.

bj '85, m rad. ƒ6950. overd

075-701225/02982-5406

Peugeot

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930

Leeuwekeur gebruikte auto's

PEUGEOT
205 XL 1.1. Mint 90 .ƒ15.800

205 GLD 89 ƒ 17.200

205GRD90 ƒ20.900

205 XE 1.1. Look 92 .ƒ18.700

205XA87 ƒ 8.500

205 XS 90 ƒ 19.300

309 1.4 XL Profil 90 .ƒ17.600

309 XR Diesel 90 ...ƒ21.500

Inruil mogelijk

PEUGEOT-DEALER
Adres: Baarsjesweg 249-253

Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

Peugeot 205 Junior 1.1 wit, '91,

wis-was, radio: 20.600 km,

ƒ 17.000. Tel.: 02507-15200.

Peugeot 505 GL, bj 2-86, Lpg.,

blauw metallic, ƒ 6500.-

Autobed r
ijf Wim v. Aalst

Tel: 02979-84866

ZÜIDWIJK
peugeot-deAler:
amsterdam-zuid :

Onze demonstratie-auto's

gaan nu weg met zeer hoge
KORTINGEN!!
•
106 XR 1.1 03- '92

205 Accent 10-'91

405 GLX 1.6 09- '91

605 SR 3.0 01-'92

•
Zoekt u toch een ander en/of

ouder type, bel ons nu en pak
uw voordeel!! Alle auto's mcl.

keur.rapport en BOVAG-gar.,
inr./fm., verz. mogelijk.

Minérvaiaan 86, 020^6629517.

Renault

Renault 18 automaat, m.'82,

nw. APK, i.z.gst., rijdt nw.,

ƒ1950 020-6105478

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie

Wibautstraat 224

020- 561 96 11

T.k. Renault 4 GTL, b.j. '82,

motor in goede st., APK tot

mrt'93, pr. ƒ1000 Tel- 020-

6125112

Saab
Gez. een baasje voor onze lie-

ve SAAB 99 '81. APK 7-'93.

ƒ2100. 020-6691657

SAAB SERVICE
MOLENAAR

onderh., rep., apk

Royal Class Saab's

Diverse occasions!

Hoofddorp, 02503-14097

Seat
Autobedr. Leeweg. Zwanen-

burg. Ind.terr. 'De Weeren'

Leeweg 11. Seat-dealer voor

H'meer-N. Tel.: 02907-3372.

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28

A'dam, tel.: 020-6763335

Seat Ronda GLX 1.5 LPG,
'85, APK 05-'93, ƒ4500.

JAN WALS, 02902-61697.

01-

Rover

Minor Motorcars

Rover Dealer
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

Record voor

Rover
Metro 13 . .

,07-'86

Maestro 1 6 Mayfair .
01-'87

Rover 216 SE . .
04-'88

Rover 216 Vitesse ER 07-'87

020-6949266

Subaru

Subaru
Actiemodel

BIJ DE GROOTSTE DEALER
VAN NEDERLAND

De Mini Jumbo
Super White
Extra's Sunroof

radio/cassette op slede,

spatlappen, striping

t.w.v. ƒ 1250,- GRATIS

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ

SUBARU-HEERE
Ceintuurbaan 225, A'dam

020-6719154

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,

A'dam - 020-6686146.

AUTOBOULEVARD

Skoda

Skoda 105 L, orign '84, APK,
rijdt perf., i.z.g st

, ƒ750.
020-6105478

MOOY EN ZOON
I v h Museum autobedrijven

Occasions van de week

Justy 1.2 4wd 1987 ƒ 9 900,-

Justy 1.0 Aut eind '89/ 14 500,-

1.6 L2 Coupé 1988 ƒ16 000,-

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
Info: 020-6623167/6732853 v

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel : 02975 - 62055

(gratis halen en brengen)

Auto Amstelstad b.v. Suzuki -Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,

Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A Cuypmarkt), 020-6799100
Showroom/werkpl./magz Mmervalaan 85, 020-6793249/6713581

Voor een goede SUZUKI-occasion naar:

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.

Correcte service; inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e o

Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Toyota

Toyota DYNA Diesel, '88

IMPORT USA CARS, Keuren-
plein 9, A'dam, 020-6670121.

Bedrijfsauto's

BLOKSMA RADIATEUREN-
warmtewisselaars, Kapoeas-

weg 17, A'dam, 020-6148385.

Volkswagen

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Accessoires en Onderdelen

Onderdelen voor: Austin-Rover-

Jaguar-MG-Triumph-Landrover
KIMMAN HAARLEM

IN 24 UUR GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle

merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435

Lid Nevar.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.

Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's.

Valkenburgerstraat 134.

Tel. 020-6240748.

VW jetta CL automaat 4e mnd.
'83/4250. met sunroof APK 4-

'93 perf. st. Tel.. 020-6968216.

VW Passat CL Stationwagon,

blauw met, 6-'91, 26000 km.,

div. opties, interessante prijs.

AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697

VW POLO '91, st.mod, maar
3000 km ger., prijs n o.t.k.

020-6191732 na 16 u.

Golf 1800, 90 pk, 7-'86, rood,

div. ass., GT uitgevoerd,

ƒ10750 Tel 020-6651302.

Autofinanciering

en verzekering

Autoverzekenngsmarkt.

Betaal niet méér dan
Cehe. Inf. 020-6416607.

nodig

• De autorubnek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

Volvo

Volvo-occasions, + 35 in voorraad

Volvo 480 Turbo,

o.a

blauw metallic, leer, schuifd 1991

Volvo 460 GL, blauw metallic, 9800 km 1992

Volvo 460 GL, zilver metallic, 35000 km 1991

Volvo 440 DL, blauw, 17000 km 1991

Volvo 440 DL, rood, 14000 km 1991

Volvo 440 GL Turbo, blauw metallic 1989

Volvo 440 GLE, blauw metallic, 35000 km 1989
6 x Volvo 440 GL, 1989, va

/ 44 750

ƒ 34 750,

ƒ 28 750,

ƒ 24 500,-

ƒ 24 950,-

ƒ 26 750,

ƒ 24 750,

ƒ 19 950,-

Van Vloten Amsterdam
Uw Volvo-dealer

Tel 020-6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam Noord,

uit de Utunnel 2x rechtsaf

VOLVO-NIEROP b a 440 GL,
rood, km 19 000, '91 440 DL,
grijs, km 16 000, '91 440 LPG,
rood, km 79 000, '90 440 GL
LPG, grijs, km 80 000, '89 340
GL spec aut

,
grijs/met , km

7 600, '91 340 GL spec aut

,

km 19 000, '90 340 1 4, 3-drs
,

grijs, km 60000, '89. 360 GLS
sedan, '84 & '85 240 GL 2 3
stationcar, grijs/met , km
70 000, '90

Vancouverstraat 2 12, A'dam-
West, 020-6183951

Adverteren in

„SHOWROOM-
FAX 020 - 665 63 21

Service en
Reparatie

APK + grote beurt v.a. ƒ 299 -

DIESELSERVICE,
brandstofpompen, verstuivers,

cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,

Industrieweg 27, Duivendrecht,

Tel 020 6980639

APK keuringen klaar terwijl u

wacht Garagage West-Center
020-6122476 (zonder afspraak)

2e Helmersstraat 15, A'dam

APK. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak

Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Uw auto afgekeurd?
Wij repareren en lassen goed

en GOEDKOOP
020-6628694 of 6234189.

Hefbrug/sleutelplaats nodig7

HEINING HOBBYHAL
Tel : 02907-6999, A'dam-W

Hefbrug/sleutelplaats nodig?
HEINING HOBBYHAL

Tel • 02907-6999, A'dam-W

Autoverhuur

Ouke Baas
niet duur!!!

Studenten 10% korting

- koelwagen & opnjauto
- 9-pers. bussen en pick-up's

- Nu ook Chrysler Voyager

Avond- en nachttar
bestelwagen afhalen na 17 30
uur en de volgende morgen

om 8 00 uur retour

tegen 4 uur-tarief.

020-6794842, 020-6908683

Van dame Volvo 340 bj '84

i g st ƒ 2750 APK juli '93 Tel

02507-14698

Volvo 242 DL, m '79, LPG, nw
APK, gave auto, ƒ950
020 6105478

Volvo 340 1 7 LPG, bouwjaar
1988 Nwe accu, kopp etc

Gar rekeningen ter inzage

ƒ6500 Tel 020 6798675

Volvo 340, bj 82, heel jaar

APK ƒ 1350,- Tel 075-163008

VOLVO 340 DL autom '83, g
blauw, i g st

, ƒ 2900 Tel

02990-72332, na 18 uur

Auto's te koop
gevraagd

De hoogste prijs voor elke

merk auto a contant met
vrijwar bew., tel 02990-37825

Te koop gevr Peugeots 404,

504, 505, J5, 604 TD Schade of

sloop Autocommerce,
023-338895

DE HOOGSTE PRIJS

elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 020 6105478.

Motoren/Scooters

KAWASAKI 7250c '83, groen

in goede st
,
ƒ2250 en Honda

CB 550, zeer mooi + goed
koopje, ƒ2950, 78 Honda
CB350conc cond '71, ƒ 3500

Tel 02975-30595

Autosloperijen

Autosloperij A de bede
Neem geen risico ong
PTT-vrijwaring RDW
(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020-6198691

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle

merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435

Het HOOGSTE BOD?'? Bel

voor vrijblijvende prijsopgaaf

Loop, sloop en schadeauto's

m. vrijwaring Tel 020-6754193

Het hoogste bod 9

Loop- sloop en schade-

auto's Gratis opgehaald
PTT-vrijwaring RDW

Autosloperij EXCELLENT
Heining 39, Sloterdijk A'dam

Tel. 02907-7654

Algemeen

LET OP, STUNTPRIJZEN
Door plaatsgebrek ± 100

auto's va ƒ300- tot ƒ 10 000
Wagenpark Johan Boom,

Zuider Akerweg 83, Oranje
hek, Adam Osdorp
Let op juiste naam en adres
Garantie al v a ƒ 1 000
+ omruil garantie

Door heel Nederland bekend
Tel 020-6105478

Dagelijks geop van 9 tot 21

uur Zaterdag tot 17 uur

Mercedes 280SE b
| 79 vr pr

ƒ5250, , APK '93 Mercedes
300TD.79 vrpr ƒ5250 APK
'93 Nissan 1700 dsl, bj '83

vrpr ƒ2750, APK 93 Saab
900GL, lpg, bj '83, vrpr

/ 3250, , APK '93 Inruil auto

Ford Taunus 1600, bj '81

vrpr ƒ1150- APK 10 92
020 6157191 Pnve 6799958

RAAK vraagt t k diverse types
Nissan en Toyota, b

j ± 78 tol

± '85 Tevens voor ver en in

koop, diverse merken tot

ƒ5000, Tel 075 314618

V W GOLF 1 8 CL Cat 89
ƒ18950 PEUGEOT 205 XS,

div extra's, 89, ƒ 16 500
PEUGEOT 205 18 D, '88,

ƒ 13 750 PEUGEOT 305 S,

'85 ƒ6 500- SUBARU JUSTY,
'86/ 6 800 -VOLVO 340, 5 bak,

'86, ƒ5 950 MITSUBISHI
GALANT, LPG, '86 ƒ4 950

VAN OSTADE GARAGE
Van Ostadestraat 182

Amsterdam, 020 6625428
maandag t' vrijdag

+ 50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18 A'dam, zijstraat

Haarlemmerweg bij molen
020 6844079 Tevens INKOOP

NIEUWE VOORRAAD
BMW 635 CSi 85 / 29 950

530i Aut veel extra's,

89 / 37 950
Golf GTI, 16V

alle opties ƒ 15 950

Golf cabno aut 83 ƒ16 950
Merc 300 TDT aut

85 ƒ15 950
Blue Bird 2 E, 90 ƒ16 950
Nissan Sunny Diesel,

86 ƒ 7 950

Micra 1 SX gri|s 87 ƒ 7 950
Fiat Ritmo 86 silver ƒ 5 950
Mazda 323 Van 90 / 13 950
Sunny 1 6 SGX coupe
rood, lm velg 88 ƒ16 950

Seat Ronda 1 2 LS 85/ 4 950
Prezen zijn mcl aflev kost

Kawasaki KLX 250 82/ 3 250

Centrum Auto's

020-6250096
Auto Service

Wettor

Subaru Lada dealer

Al onze occ boven ƒ 3 000
6 tot 12 maanden garantie

LADASamara 1 1 '90/ 10 750,-

LADA Samara 1 3, 5 drs

'89 ƒ11 250,

LADA Samara 1 3 '88/ 8 750,

LADA Samara 1 3, 87/ 7 250

LADA Samara 1 5, 88/ 9500,

LADA 1200 S, 86 ƒ 3 000-

SUBARU Coupe 1 6 GL,
'86 ƒ 8 950,

SUBARU Mini Jumbo DL
'87 ƒ 7 750,-

CITROEN BX 14 89/12 500,

MITSUBISHI Galant 1800 GL
Turbo D '85 ƒ7 250,

Zwanenburgerdyk 503
Zwanenburg,
02907-6572

Rijscholen

5-sterren auto- en motorrijschool
Alle rijlessen ƒ 34 per les

20 lessen + examenaanvraag ƒ 895
Volledig motorpakket inclusief examenaanvraag ƒ685

Snelcursus in 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie in 1 dag

Div merken auto's, ook automaat
Halen & brengen

Theoriecursus op video gratis

Ruys de Beerenbrouckstraat 157

Telef 020 6138473

AUTORIJSCHOOL DIK MILET'

1e 10 lessen a ƒ32 per uur

Gratis halen en brengen

Tel A'dam 020-6942145

Autorijschool Ferrv

1e 5 lessen voor ƒ 147,50

Tel 020 6932074

AUTORIJSCHOOL NOVA
BOVAG-erkende rijschool

Aanbieding spoedcursus
ƒ875,- mcl. examen
' ƒ45,- per 60 minuten
* binnen 8 weken je rijbewijs

Info 020-6464778

Autorijschool MICHEL
1e 5 lessen a ƒ25,-

Motornjschool MICHEL
pakketpnjs ƒ 790,- Tel

020-6853683, bgg 6181775,

036-5321238 en 02990-34768

Campers

BURSTNER-TEC
Overjarige en showmodellen

met enorme korting

HOUSECAR CARAVANS
Rijksweg A5, A'dam Haarlem

Industrieterrein HALFWEG
1001 accessoires

BOVAG erk werkplaats

De scherpste prijzen voor

TOERCARAVANS
60 occas met Bovaggarantie

ook grote kampeerart shop
HULSKER LEIMUIDEN

01 721-8913, 10 min Adam

Nieuwe 6-persoons

camper te huur

Ook geschikt voor wintersport

"

AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697

fPostcode Loterij heeft een verrassende uitslag

PostcodeStraatprijs
van 69.000 gulden

Golf 1.8i Memphis Kat, wit, '88,

i.z.g st. ƒ 13.500. Tel.

02503-29141 of 020-6173984.

VW Golf APK 3e mnd '93

ƒ3750,-
AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697.

35 55

Of<u im zelf éèn ,sEowroom heeft ,of uw %utö,blinkend voor de\<3etir zet;
:met een advertentie ju

SHOWROOM ,zet u uw auto pas echtuh/de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale >\\„,

auttfhibriek van -Het Parool en alle nieuws- en huis'-aan-huisbladenwaii Weekraedia in het gehoed

Groot-Amsterdam» Üw -advertentie verschijnt in een enorme oplage ,van ca, '750,000 exemplaren
van Weesp tot Zandyobrt. -- ! --

-

"-

x\*; " '
- " V

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schrijf hier m bloklectcrs

uw tekst, 1 letter per

liokjc. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven.

A-in de hand van de daar-

naast geplaatste uneven

kunt u zelf uitrekenen

wat uw advertentie kost.

Naam:

Adres:

.

n.



RAFFIA
ONDERZETTERS

rond of vierkant

in gezellige kleurtjes

PER STUK
ELDERS>£5^ BIJ ONS

KUNSTSTOF

BOTERVLOOT
MET TRANSPARANT DEKSEL

PER STUK
ELDERS ^§8^ BIJ ONS

A IAV WITTE KUNSTSTOF

ALLESREINIGER \
TOILCTBORSTEL

normaal of met citroen IN HOUDER

2 FLACONS a 750 ML \ PER STUK
ELDERS^rS^BIJONS \ ELDERS^r^ BIJ ONS

C" -s / ; ' .'' '-'',-'

/ , v,

OLVARIT

PUUR SAP
heerlijk zuiver vruchtensap

voor de hele kleintjes,

diverse smaken

FLESJE 125 ML

ELDERS^ktÖ' BIJ ONS

ZE IS ER WEER...

UNOX
ERWTENSOEP

nu nog beter gevuld

LITERBLIK

ELDERSj2rf^BIJONS

3 HALEN... 2 BETALEN

TAKSI
TROPICAL OF EXOTIC

nu nog veel lekkerder

LITERPAKKEN

ELDERS^35"BIJONS

GOUDGELE

MAÏSKORRELS
vacuüm verpakt dus lekker mals,

heerlijk als groente maar
ook voor salade

BLIK 340 GRAM
ELDERS>2^ BIJ ONS

OIL OF OLAZ
tegen rimpeltjes en voor

een zachte jonge huid,

zoek uit: voor normale huid

of voor gevoelige huid

FLACON 125 ML

ELDERS^SS'BIJONS

cigaretten weer duurder...

BESTEVAER KINGSIZE

FILTERHULZEN
voor het maken van uw

eigen cigaretten

VOORDEELPAK

200 STUKS
elders^2£5"bijons

STERKE ELASTISCHE
FANTASIE-PANTY'S

elegante beenmode in 15 denier

dus mooi dun,

diverse modekleuren,

maten 38/40, 40/42, 42/44 en 44/46

ELDERS^S^BIJONS

LUXE

WANDSPIEGEL
in fraai gedecoreerde sierlijst,

maat 25x30 cm

ELDERS^SS' BIJ ONS

tj. . «r / / / f *&/ «Sterf

' 1 / J P' / / L *&J
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ff/' /y ,
*-* j

r: z?-V,V / --y-
////<*
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\
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KANIS &GUNNINK

KOFFIE
eerlijke koffie

voor een gunstige prijs

HEEL POND
ELDERS &3$ BIJ ONS

KOOPMANS
BAKMIXEN

voor appeltaart, boterkoek

of cakemix

PAK 400 GRAM
ELDERS >ti& BIJ ONS

alpenmelk chocolade

met krokant gepofte rijst,

diverse smaken

,f*>°y

PAKJE 3 REPEN
elders^t25'bijons

ZAANSE ROEM
MAYONAISE

romig en toch fris

GROTE POT 500 ML
VASTE LAGE PRIJS

\-^o ^

VOORVWWCI
HHtBROOD

^m^s^mmmm^mmi

WÊBÊÊjÈK^R

Mm^dëm®

SUR: :~?W:iïf-r. "' '

ELDERS55Ö

MBl«K»«»M*^

ELDERS^rBUONS

.ife^ièJBRAI»:;^.

f EL^ERSMBUOMS
;.:^SSSJ§$

^S§»§®^
n
SX -• N

pakpMP
ELKE DAG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZEN!
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Toestemming voor
appartementen
aan Bramenlaan
ZANDVOORT - Het provin-

ciebestuur wil alsnog toestem-
ming verlenen voor de bouw
van een appartemencomplex
aan de Bramenlaan in Bent-
veld. Maar dan moet het ge-

bouw wel voldoen aan een aan-
tal nieuwe eisen, ter bescher-
ming van het grondwater. Het
college van Gedeputeerde Sta-

ten komt hiermee terug op zijn

beslissing van 12 november
1991. Toen werd een ontheffing
geweigerd.

Gedeputeerde Staten zijn om twee
redenen op hun beslissing terugge-
komen. De belangrijkste reden is dat
het bouwplan is gewijzigd, waardoor
het beter past in het bestemmings-
plan Bramenlaan. Dat laat de bouw
van één grote villa toe. Op het oor-

spronkelijke bouwplan stonden tien

appartementen plus tien buitenpar-
keerplaatsen, maar inmiddels is het
aantal parkeerplaatsen terugge-
bracht tot vier. Daardoor vervallen
de bezwaren op dit punt groten-
deels, aldus het college.

Dat neemt het bezwaar van nieuw-
bouw nog niet weg. Gedeputeerde
Staten willen gebieden waar het
grondwater beschermd moet wor-
den, vrijwaren van nieuwe bebou-
wing, omdat deze vervuiling kan ver-

oorzaken. Het appartementenge-
bouw van Combibouw BV is ge-

pland in Grondwaterbeschermings-
gebied Zuid-Kennemerland. De
verordening die voor zo'n gebied
geldt, verbiedt bepaalde bouwactivi-
teiten. GS zijn nu toch bereid een

ontheffing op dat verbod te verle-

nen, op voorwaarde dat er aan een
aantal extra eisen wordt voldaan. Zo
moet er een technische voorziening
worden aangebracht waardoor lek-

kage van rioolwater naar het grond-
water wordt voorkomen. De vier
buiten-parkeerplaatsen moeten
worden verhard en van een riolering
worden voozien. Er mag niet dieper
geheid worden dan strikt noodzake-
lijk: bepaalde slecht waterdoorlaten-
de bodemlagen mogen 'absoluut
niet geroerd worden'. De provincie
komt hiermee tegemoet aan de wen-
sen van Combibouw en de gemeente
Zandvoort. Die waren na de afwij-

zing in november naar de afdeling
Rechtspraak van de Raad van State
gestapt. Zij vonden de afwijking van
het bestemmingsplan te gering en
bovendien was de bouwmaatschap-
pij bereid het plan aan te passen.
Combibouw vreesde echter een for-

se 'vertragingsschade' omdat een
uitspraak van de Raad van State
lang op zich kan laten wachten.
Daarom heeft de bouwmaatschappij
de provincie in februari 1992 ver-

zocht op grond van aanpassingen
een nieuwe ontheffingsprocedure te
starten. Die is nu afgerond. In april

werden beide partijen door de Raad
van State in het gelijk gesteld.

Een vijftiental omwonenden heeft
ook dit keer bezwaren ingediend te-

gen het plan. Zij zijn het niet eens
met de parkeersituatie en zijn bang
dat het milieu schade lijdt. Het pro-
vinciebestuur heeft deze bezwaren
van de hand gewezen: door de nieu-
we voorzieningen wordt hieraan te-

gemoet gekomen, aldus GS.

'Een hele mooie fiets'

LfMi;fMM^-y'^}̂ ^s>
Een hele mooie
fiets. Dat was een
van de wensen
die zaterdag op
het raadhuis
voornamelijk door
kinderen in de
wensput werden
geworpen. Oude-
ren vroegen on-
der andere om
gevarieerde slui-

tingstijden van de
horeca, een bui-

tenlander wilde
wel een gratis

weekje Zand-
voort. De open
gemeentedag
werd matig be-
zocht. Op de ver-

schillende loca-
ties in het dorp
verscheen een
paar honderd ge-
ïnteresseerden.
De speciale
speurtocht telde
zes deelnemers,
winnaar werd Jan
Koning. Positief

voor de gemeente
was in ieder geval
wel de belang-
stelling voor de
klaagmuur: er
werd bijna geen
gebruik van ge-
maakt.

Folo Bram Stijnen

Saboteur
ZANDVOORT - Een 31-jarige

Haarlemmer die de blaastest van de
politie saboteerde, moest dat beko-
pen met een prik voor de bloedproef.
De man reed zondagnacht slinge-
rend over de Burgemeester Engel-
bertsstraat.

Uitgebrand

Van een Argentijns
restaurant in de (ver-

lengde) Haltestraat
is zondagavond
rond half elf de keu-
ken uitgebrand. Een
frituurpan had te

lang op het vuur ge-
staan waardoor het
vet vlamvatte. De
brandweer was bin-

nen korte tijd met
twee bluswagens ter

plekke om het vuur
met hogedrukstralen
te bestrijden. De
werkzaamheden
duurden tot onge-
veer half twee 's

nachts, omdat het
vuur door de afzuig-

kap de schoorsteen
was ingetrokken.

Foto Bram Stijnen.

Onderzoek naar
maakt commissie niet warm
ZANDVOORT - De commis-

sie Ruimtelijke Ordening heeft
het rapport van de werkgroep
'Doorstromingsproject Lijn 80
Haarlem-Zandvoort' voor ken-
nisgeving aangenomen. In het
rapport staat dat een vrije bus-
baan over de Zandvoortselaan
mogelijk de doorstroming kan
verbeteren. Nu ondervindt het
busverkeer ernstig hinder van
het recreatieverkeer van- en
naar Zandvoort.

Vorig jaar tekenden de gemeenten
Zandvoort, Bloemendaal, Heemste-
de en Haarlem een intentieverkla-
ring om de regionale vervoerspro-
blemen gezamenlijk op te lossen. Er
werd een plan van aanpak opgesteld,
waarin onder andere de opdracht ge-

geven werd om te onderzoeken of
het mogelijk is iets te doen aan de
hinder die het busverkeer op de
Zandvoortse laan ondervindt van
het spits- en recreantenverkeer.
Afgevaardigden van de gemeen-

ten, de NZH en bureau Goudappel
Coffeng onderzochten de knelpun-

ten op dit tracé en kwamen tot een
aantal conclusies. De belangrijkste
is dat er een busbaan aangelegd zou
moeten worden over de Zandvoort-
selaan. Om dit te realiseren zouden
er echter een aantal maatregelen ge-

nomen moeten worden. Zo zullen er

op bepaalde delen van het traject

fietspaden verschoven moeten wor-
den, moeten er zijbermen verscho-
ven of verwijderd worden en bomen
wórden gekapt.
Het gedeelte van de Zandvoortse-

laan in de bochten voorbij de krui-

sing Westerduinweg moet compleet
gereconstrueerd worden, omdat de
bocht anders te nauw is.

Oude trambaan
De werkgroep pleit ervoor om een

gedeelte van de busbaan in Zand-
voort over het tracé van de oude
trambaan (door de duinen) te lei-

den. In Bloemendaal zou dat niet

mogelijk zijn, omdat de geluidhin-
der daar te groot zou zijn en er bin-

nen de gemeente te veel tegengas
gegeven zou worden.
Een andere bijdrage aan het ver-

beteren van de doorstroming van

het verkeer is de vakindeling op de
Leidsevaartweg-noord in Heemste-
de te veranderen. Daar zou een vak
voor rechtdoor en linksafslaand ver-

keer moeten komen en een apart
vak voor het rechts afslaande ver-

keer richting Zandvoort (waar de
bus over rijdt). Momenteel mag zo-

wel het verkeer dat rechtdoor gaat,

als het rechts afslaande verkeer zich
opstellen in het rechtervak.
De kosten van de verkeersmaatre-

gelen ten gunste van het busverkeer
bedragen in totaal 4.786.375 gulden.
De veranderingen in de tracés in
Zandvoort kosten 114.00 gulden
voor de aanleg van de busbaan tus-

sen de Bentveldweg en Westerduin-
weg en 3.740.000 gulden voor de aan-
leg van de busbaan tussen de Wes-
terduinweg en de Dr. Gerkestraat.
De commissie Ruimtelijke Orde-

ning plaatste geen kanttekeningen
bij het onderzoek, was evenmin en-

thousiast, maar nam het voor ken-
nisgeving aan.

Drie ton
Ruim drie ton was de op- e%
brengst van een aclie die de t5
Lions Club Zandvoort voor het Ro-
nald McDonald Kinderfonds hield.

Een groot succes.

Onderspit
Zandvoort '75 zal de ont- j-
moeting van afgelopen O
weekend met Ajax niet snel verge-

ten De gastheren dolven tegen de
Amsterdammers met 8-0 het onder-

spit.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur tel. 17166
Advertenties: tel. 17166
Redactie: tel. 18648

Klok terug

Zaterdagnacht om 3 uur gaat
de klok weer één uur achteruit

Dronken rijder
ZANDVOORT - Een 64-jarige Vo-

gelenzanger werd in de nacht van
maandag op dinsdag aangehouden
op de Zandvoortselaan. De man
moest een ademtest afleggen en het
bleek dat er ongeveer 0,8 promille
alcohol in zijn bloed zat (375 UGL).
Daarnaast kwam de politie er achter
dat hij zijn auto bestuurde, terwijl
hem zijn rijbewijs twee weken gele-
den was afgenomen door de politie
Haarlem.

(ADVERTENTIES)

CUBE HARDWAR

NIEUW IN ZANDVOORT!

Zie onze openingsadv.
in deze krant.

Symposium over

structuurschets
ZANDVOORT - Leo Heino,

directeur van Circus Zand-
voort, houdt op 12 oktober een
symposium over de Structuur-
schets Zandvoort. Als sprekers
heeft hij een aantal bekende
architecten uitgenodigd.

Het symposium vindt plaats, en-

kele weken voordat de Structuur-
schets Zandvoort opnieuw ter spra-
ke komt bij de gemeenteraad. Het
initiatief heeft niets te maken met
een stellingname, zegt Heino. „Bin-
nenkort moet er een beslissing geno-
men worden over de structuur-
schets," zegt Heino. „Maar ik vind
dat er nog geen inhoudelijke discus-

sie over heeft plaatsgevonden. Tot
nu toe is er alleen maar uitgelegd
waar het over gaat. Daarom wil ik

een bijdrage leveren aan zo'n discus-
sie door een symposium te houden."

Als sprekers zijn uitgenodigd: T.

Asselbergs, stadsarchitect van Haar-
lem; R. Geurtsen, stedebouwkundi-
ge van Maastricht; en landschapsar-
chitect A. Hosper. Zij zullen een ei-

gen reactie geven op de schets. Het
symposium is alleen voor genodig-
den: 'beleidsmakers' en pers.

Aan het slot is er een discussie
onder leiding van M. Kloos, direc-

teur Arcam.

Waterstanden j

Datum
24 sep
25 sep
26 sep
27 sep
28 sep
29 sep
30 sep
1 okt
2 okt

HW
02.09
02.59
03.45
03.26
04.07
04.51

05.35
06.20
07.06

LW
10.35
11.30

13.36

00.35
01.35
02.30
03.16

HW
14.46
15.27
16.09
15.50
16.33
17.12
17.52

18.35
19.15

LW
22.46
23.14
13.50

23.45
14.18

12.55
13.34

14.35
15.16

Maanstand:
N.M. zat. 26 sep. 12.41 u.

Springtij 28 sep. 04.07 u. NAP+155cm

W.M. van Ooyen aangesteld als gemeentesecretaris

'Ik ben een groot voorstander van openheid'
ZANDVOORT - Het ambte-

lijk apparaat moet rekening
houden met de verwachtingen
van de samenleving. Dat zegt
de nieuwe gemeentesecretaris
M.W. van Ooijen, sinds begin
deze maand in dienst van de
gemeente Zandvoort. Persoon-
lijk is hij een groot voorstan-
der van 'openheid'. De samen-
leving in de badplaats is erg
'pluriform', zo is zijn eerste in-

druk.

door Joan Kurpershoek

„Toen ik hier kwam, had ik wel
een beeld van Zandvoort. Menigeen
had mij al iets verteld over de ge-

aardheid van de bevolking. Volgens
mij is die erg pluriform." Van Ooij-

en vermoedt hier allerlei soorten ge-

aardheid, waaronder de zakelijke
instelling een opvallende plaats in-

neemt.

Van Ooijen (49) is in een heel an-
der soort gemeente geboren en geto-

gen, de Westfriese landbouwge-
meente Langedijk. Daarna heeft hij

een groot aantal jaren in Eemnes
gewoond, waar hij 24 jaar in dienst
van de gemeente is geweest. ,,Ik wil-

de graag veranderen," noemt hij als

een reden om in Zandvoort te solli-

citeren. Eemnes, gelegen in een
agrarische delta nabij 't Gooi, is een
stuk kleiner dan deze kustplaats:
het heeft ongeveer de helft qua in-

wonersaantal. „En de uitstraling is

niet te vergelijken," aldus Van Ooij-

en.

'Tussenschakel'
Begin deze maand is Van Ooijen

in Zandvoort aangesteld als ge-

meentesecretaris, dezelfde functie
als hij de laatste vijfeneenhalf jaar
in Eemnes heeft vervuld. De ge-

meentesecretaris, die tijdens de
raadsvergaderingen meestal naast

i,0^
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stuur, èn eindverantwoordelijke lei-

dinggevende.
De secretaris houdt zich bezig

met de organisatie van het ambte-
lijk apparaat. En die moet zijn: 'Be-

drijfsmatig gericht op dienstverle-
ning langs bedrijfsmatige weg.' Of-

tewel doeltreffend en goedkoop.
Maar de gemeente mag volgens
hem niet zonder meer als een be-
drijf gezien worden. „We bewaken
ook het rechtssysteem, zoals door
het openbaar vergaderen. Daarom
ben ik een groot voorstander van
openheid, al moetje natuurlijk wel
de privacy van de burger bescher-
men."

Klantgericht

• Gemeentesecretaris Van Ooijen: „Door openbaar vergaderen bewaak je

het rechtssysteem." Foto Bram Stijnen

de burgemeester zit, staat aan het gemeentebestuur (=college van bur-
hoofd van het gemeentelijk manage- gemeester en wethouders plus ge-

mentteam. Van Ooijen zelf geeft meenteraad, red.) , tussenschakel
omschrijvingen als adviseur van het tussen ambtelijke organisatie en be-

Zijn voorganger secretaris Gevers
heeft al het nodige voorwerk ge-

daan, hij is degeen die de reorgani-
satie van het ambtelijk apparaat in

Zandvoort in gang heeft gezet. Voor
Van Ooijen is een reorganisatie
geen onbekende ontwikkeling. „Ik
heb in Eemnes een zelfde proces
achter de rug. De gemeentelijke
overheden zijn zich er de laatste ja-

ren van bewust geworden, dat zij

een open, klantgerichte houding
moeten nastreven. Dienstverlening
is nu een vaststaand begrip."

Hij geeft toe dat het even kan du-
ren voordat de burger duidelijke
veranderingen bespeurt. „Een reor-

ganisatie op zich duurt niet zo lang,

maar meestal duurt het wel een
paar jaar voordat er ook een nieuwe
cultuur is ontstaan."

Volgens Van Ooijen is het een
ontwikkeling die altijd zal blijven
doorgaan. „Ik denk dat we het eind-

stadium nooit bereiken. Constant
vinden er maatschappelijke veran-
deringen plaats, waarop de organi-

satie steeds weer opnieuw moet
aansluiten. De samenleving heeft al-

tijd bepaalde ideeën over wat zij van
de ambtelijke organisatie mag ver-

wachten. Het ambtelijk apparaat
hoort daar rekening mee te hou-
den."

Kleurtjes kijken

„Anne-Joy en Marco, ze halen van alles

voor mij en weten precies welk merk we
gebruiken. Halfvolle melk. yoghurt, va-

nillevla, ze kijken gewoon naar de

kleurtjes! handige hulpjes. En alleen

maar dingen die ik nodig heb, dus ze

stoppen niet stiekem iets in de wagen.
Dirk van den Broek is een gezellige

ruime winkel. Ik kom hier altijd mijn
wekelijkse boodschappen halen en soms
tussendoor ook wat. Je piept overal

makkelijk tussendoor, dus ik ben zo

klaar. Ja, ik let op de advertentie. Was-
middelen, luiers, enzovoorts, het scheelt

guldens. En dan die bijzondere aanbie-
dingen soms, een T-shirt. een matje, dat
soort dingen van op=op, als het toeval-

lig naar je zin is, dan neem je dat na-
tuurlijk ook mee."
Anne-Joy komt vragen wat ze nog meer moet halen. „Blik appelmoes, maar laat

niet vallen!" Ze vinden het heerlijk met dat kleine wagentje . .

."

Mevrouw Warmerdam: „Je piept

overal makkelijk tlixxendnor!"

die krant moet ik hebben.
L? Omdat ik graag wil weten wal zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Naam: (m/v)

Adres: I U _l_i_j_ J_J L

J_J L J I L__l_ J 1 LPostcode/ l'laats:

Telefoon: l I L 1 L L_L L...J l J I I J d.i m lonlnih' litwriüiicl WK
(iiro, Hanknr.: i L_ ..1. „I I I

L_

Daarna word ik abonnee en betaal per

D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ29.00 Djaar ƒ52,00

' Voor postabotmees gelden andere tarieven.

V kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020-MiK.I.Ï. 00.

Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 I'A

Amsterdam. I' hoeft geen jiostzegel te plakken. 710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Zaterdag 19 september is

Eva
geboren

Wij zijn heel blij met haar

Marga, Arjan
Tom, Nienke en Tessa de Boer
Max Euwestraat 4

2042 RC Zandvoort

Boudewijn Duivenvoorden
en

Christel de Leeuw-

gaan trouwen op
vrijdag 9 oktober 1992
om 15.15 uur in de

Gravenzaal van het stadhuis te

Haarlem.

Op 15 september is van ons heengegaan, na een
liefdevolle verzorging in „Huis in het Kostverlo-
ren", onze lieve moeder en oma

Catharina Strengers-de Jong
weduwe van A. H. Strengers.

Geboren 22 april 1899.

H. Strengers
A. J. Strengers-Baarslag

G. A. C. Bloem-Strengers
en kleinkinderen

De crematie heeft 21 september plaatsgevonden.

Het is nu een jaar geleden dat mijn zoon

Ard
verongelukte.

In deze voor mij bijzonder moeilijke tijd

heb ik veel steun en liefde ondervonden
van de directie, medewerkers en vrienden

van de Yanks en Café SamSam.

Ik ben hen daarvoor bijzonder dankbaar!

Mevr. Jansen-Hoogendijk

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands
tandarts

afwezig vanaf maandag 28 sept.

t/m vrijdag 2 okt.

Voor spoedgevallen tel. 15832

ADVERTENTIES

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
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• Uitvaartverzekering
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JlBilill

TE KOOP GEVRAAGD

WOONHUIS
bij voorkeur in Zuid of groene hart van
Zandvoort. Minimaal 3 slaapkamers.

VAN DER REIJDEN
MAKELAARDIJ

Tel.: 02507-155 31 fax: 02507-1 01 27

PROVINCIE

Nioord-ujolland BEKENDMAKING

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis

(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 25 september tot en met 26 oktober 1 992
nogmaals, i.v.m. te laat verschenen publicaties in de plaatselijke

dag- en nieuwsbladen voor een ieder ter inzage ligt het verzoek

van dhr. H.P. Kooijman om ontheffing van de verbodsbepalingen

vervat in aitikel 3, eerste lid, sub q, van de Verordening

grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor de

aanbouw van een kantoor en een kamer aan een woonhuis,

gelegen aan de kennemerweg 16 te Zandvoort (Caravanpark

Sandevoerde). (395/26 1/02)

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke

bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gede-

puteerde staten voornoemd (Postbus I23, 2000 MD Haarlem).

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede

degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde

staten gehoord.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

ta
OPEN DAG EN
SYMPOSIUM
WESTGAARDE
CENTRUM VOOR
BEGRAVEN EN
CREMEREN

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Aanvang open dag 11.00 uur.

Einde 16.00 uur.

U kunt een wandelroute volgen en o.a. de oven-
ruimte bezoeken.

13.30-15.30 uur symposium over de (onmoge-
lijkheden van de uitvaart. U kunt tevens vragen
stellen aan de sprekers.

Westgaarde
Ookmeerweg 275 1067 SP Amsterdam-Osdorp
Inl.: (020)-61 95680
Te bereiken met bus 23 en tram 1 , ruime par-

keergelegenheid aanwezig

Bedr. ruimte

te huur gevr. ±
50 m2 met elektr.

en gas.

Br. onder nr.

332138 bur. van
dit blad.

WEEKMEDIA OP

MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

GRATIS APK KEURING
GRATIS

AUTO

NEFKENS HAARLEM
nodigt alle Zandvoorters uit

voor:

• Gratis APK keuring

• Huurauto gratis bij elke

onderhoudsbeurt of reparatie

Bel snel voor een afspraak
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Actie Lions Club Zandvoort succesvol afgesloten

Drie ton en wervelende show voor kinderfonds
ZANDVOORT/HAARLEM - Lions Club Zandvoort heeft sa-

men met de Koninklijke Nederlandse Zwembond en de Zand-
voortse Nicolaasschool een bedrag van ruim 300.000 gulden
bijeengebracht voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Dat
bleek zaterdag tijdens een wervelende gala-avond in het Haar-
lemse concertgebouw, waar het fonds de Prix d'Humanité kreeg
uitgereikt.

door Bram Stijnen

Een wervelende show vol kleur,

zang en dans uitgevoerd door de in-

ternationale groep 'Up With People'.

Daarnaast een vertederend optre-

den van de Zandvoortse kinderen
van de Nicolaasschool. Dat waren de
ingrediënten voor een wervelende
gala-avond in het Haarlemse con-
certgebouw van de Lions Club Zand-
voort. Deze had ook dit jaar een Prix
d'Humanité beschikbaar gesteld,

deze keer voor het Ronald McDo-
nald Kinderfonds. De prijs bestaat
uit een sculptuur, voorstellende een
kinderhoofd omgeven door enkele
beschermende handen, plus een
geldbedrag.
Het beeld werd ontworpen door de

bekende beeldhouwster Beb Sturm-
-van de Berg. Voormalig zwemkam-
pioene Ada Kok schonk namens de
Koninklijke Nederlandse Zwem-
bond als - voorlopige - opbrengst van
de Nationale Zwemvierdaagse
203.452 gulden. De kinderen van de
Nicolaasschool hadden 7929 gulden
bijeen gebracht. Inclusief de entree-
-gelden en de opbregst uit de loterij

kwam er op deze avond ruim drie
ton binnen.

Belangeloos
Het Ronald McDonald Kinder-

fonds is een stichting zonder winst-
oogmerk. Het is de overkoepelende
organisatie die helpt bij de realisatie

en exploitatie van alle Ronald Mc-
Donald Huizen in Nederland. Dit
zijn huizen waar ouders van ernstig
zieke kinderen, die in een zieken-
huis zijn opgenomen, kunnen ver-

blijven. Voor deze kinderen bete-
kent de aanwezigheid van hun ou-
ders dat zij de noodzakelijke aan-

dacht, zorg en steun krijgen die zij in

zo'n situatie zo hard nodig hebben.
Een van de doelstellingen van de

Lions Club International is het on-

dersteunen van kansarme kinderen,
waar ook ter wereld. Onder het mot-
to 'We Serve' (Wij dienen) heeft de
Lions Club Zandvoort een stichting
in het leven geroepen onder de
naam: 'Lions Helpen Kinderen'. De
inkomsten van deze stichting wor-
den voornamelijk verkregen door
particuliere giften en uit de netto-op-

brengsten van de Gala-avonden voor
de Prix d'Humanité. Deze prijs

wordt jaarlijks uitgereikt aan hem
of haar die zich op een bijzondere
wijze belangeloos heeft ingezet voor
dejeugd. Zo werd deze Prix d'Huma-
nité eerder uitgereikt aan onder an-

dere De Wilde Ganzen, Green Peace,
Unicef, Majoor Bosshardt van Het
Leger des Heils, zuster Truus Lem-
mens en Audrey Hepburn.

Meeslepend
Tijdens de prijsuitreiking vertelde

voorzitter Silvia Toth van de Stich-
ting Ronald McDonald Kinderfonds
hoe blij zij was met deze onderschei-
ding. „Niet voor mijzelf, maar voor
al die honderden vrijwilligers, die
zich dag en nacht belangeloos inzet-

ten voor hun zieke medemens".

Eveneens geheel belangeloos was de
bijdrage van de jubilerende Nico-
laasschool uit de woonwijk Nieuw-
-Noord. Door het doen van klusjes,

het houden van een sponsorloop en
een extra zwemvierdaagse hadden
zij een kleine 8.000 gulden voor het
goede doel bijeen weten te brengen.
Na het aanbieden van hün cheque

werd onder leiding schoolhoofd
Maarten Bothe het meeslepende Ro-
nald McDonaldlied 'Als je je een-
zaam voelt' met veel gevoel voor de
essentie van deze avond ten gehore
gebracht.

Ovatie
Ook de ruim 700 bezoekers, waar-

onder veel Zandvoorters, kregen
waarvoor zij gekomen waren. Tij-

dens de twee uur durende voorstel-
ling gingen alle registers in het con-
certgebouw open voor de show
'Rhythm of the World'. Het bleek
een dynamische produktie, waarin
populaire en originele liedjes en
dansen in een adembenemend tem-
po voor het voetlicht werd gebracht.
'Up with People', bestaande uit 55
jongeren uit 13 verschillende lan-

den, kreeg na afloop van de voorstel-
ling een staande ovatie. Die maakte
duidelijk hoezeer het publiek van
dit enerverende optreden had geno-
ten.
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• Lions-voorzitter Wybe Baanstra met de Prix d'Humanité die hij even later

uitreikt aan Ronald McDonald-voorzitter Silvia Toth (midden). Ada Kok heeft
voor haar een cheque ter waarde van ruim twee ton. Foto's Bram siiincn

• Het internationale koor Up with People brengt een wervelende show voor het voetlicht.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbe-
volen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18(>48.

Laatste weekend voor de boeg
ZANDVOORT - Het strand is afge-

lopen week weer wat leger gewor-
den. Een aantal strandpachters
heeft het paviljoen al verwijderd. De
overigen zullen het na komend
weekend wel voor gezien houden,
volgende week woensdag is de laat-

ste dag dat zij hun zaak open mogen
houden. Twee weken later, op 15 ok-
tober, moeten alle paviljoens van het
strand verdwenen zijn. Degeen die
dus nog een paar uurtjes vanaf een
terrasje of uit een strandtent van de
zee willen genieten, moeten er dus
snel bij zijn.

Politie

De strandpolitie is vorige week al

vertrokken. „Het was een prachtige
zomer en dus druk," zegt strand-
commandant Paul Tromer bij een
korte terugblik. „Maar in verhou-
ding tot het weer was het niet 'super-
druk'. Alles is dit seizoen goed verlo-

pen. Op een paar vervelende onge-
vallen na, maar daar ontkom je niet

aan." De strandpolitie was dit jaar
voor het eerst uitgebreid met een
collega uit Bloemendaal. Dat ga£ de
mogelijkheid alle (ook de onregel-
matige) diensten te draaien.

De surveillance op het strand in

Bloemendaal werd aan het taken-
pakket toegevoegd, waardoor er ge-

werkt moest worden over een
strandlengte van 13 kilometer. „De
ervaringen daarmee zijn reuze
goed," aldus Tromer, „al zijn we
daardoor wel minder op het naakt-
strand en in de zuidduinen geweest.
Maar in Bloemendaal was men blij

dat er dagelijks politie op het strand
rond reed." Vroeger was er meestal
één man van de Bloemendaalse poli-

tie, die de meeste tijd binnen op zijn

post moest doorbrengen.

Kinderen
Het aantal verdwaalde kinderen

op strand wordt als een graadmeter
gebruikt, voor de drukte waarmee
de politie te maken heeft gehad. Dat
aantal lag dit jaar laag, gemiddeld 26
per dag, schat de s'trandcomman-
dant. (De cijfers van het afgelopen
seizoen zijn nog niet allemaal uitge-

werkt.) Vroeger waren er dagen met
60 tot 70 kinderen. „Maar over het
hele seizoen genomen waren het er

dit jaar wel veel."

Er zijn wel meer processen-ver-
baal uitgeschreven. De meeste wa-
ren voor mensen die hun auto op
een strandafgang hadden gepar-
keerd of zonder vergunning over het
strand reden.

Jetski's

De overlast van jetski's, als vaar-

tuig tegenwoordig verboden in

Zandvoort, is nagenoeg verdwenen.
Alle honderd vergunninghouders
van vorig hebben in februari al be-

richt gekregen dat zij hier niet meer
mochten varen. Een enkeling die uit

IJmuiden aan kwam varen, heeft
rechtsomkeert gemaakt, nadat hij

door de reddingsbrigade was ge-

waarschuwd. Wel kwamen enkele
mensen met een jetski op een aan-
hanger naar het strand. „We hebben
dit seizoen zeven mensen aange-
sproken die met een jetski het water
in wilden gaan," bevestigt Tromer.
„Zij waren hier voor het eerst en niet

op de hoogte van het verbod, zeiden
ze. Zij zijn ook keurig netjes weer
weggegaan." J.K.

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw briefnaar de redactie

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort.

U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het

Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

'Kinderen vragen om gezellige speelplaats'
.v.'r>ot,=;v •'-,•' '• .• ' .'•,; ;

Het gemeentelijk beleid omtrent
kinderspeelspeelplaatsen laat nog
netleen en ander te wensen over. Dat
zegt mevrouw Paap-Bol in een open
brief aan het gemeentebestuur. Kin-
deren stellen vragen over dit onder-
werp, om daar een antwoord op te

geven Is volgens haar soms onmoge-
lijk.

Vierjaar geleden zijn wij hier in de
J.G. Mezgerstraat komen wonen.
Achter deze woningen was genoeg
ruimte om voor kinderen iets gezel-

ligs neer te zetten aan speelwaar. In
eerste instantie was er iets gepland
van beton, daar ben ik toen al tegen
in gegaan vanwege mijn ervaringen
op de Nicolaas Beetslaan. Daar ik

niet voor een bepaalde datum had
gereageerd, werden mijn woorden
niet meer ter harte genomen. Toch
hebben nog lange tijd in de puin-
hoop gezeten.
En wat hebben we nu...? Twee zeer

riante poepbakken (bij de gemeente
heet dit 'bloembakken'), inmiddels

is verzocht het.onkr.uid te laten voor
wat het is, anders stuift alles het
huis in met zwarte aarde. De speel-

plaats bestaat uit betonnen blokken
die - levensgevaarlijk voor de klein-

tjes - door jongens en meisjes van
eenjaar of 16 voor de lol verschoven
worden. Verder een basketbalpaal,
waar mijn oudste van 12 jaar in de
zomervakantie niet bij mocht, want
de groten hielden het plein bezet.

Een rubberen hinkelbaan, drie rek-
kenom 'koppeltje te duiken' en op je
hersens te storten, ergens onder het
eeuwige zand twee of drie knikkerte-
gels (wat een feest hè).

Ik kan iedereen vertellen dat dit

geen fantasie opwekt bij kinderen
van tot 12 jaar. In de vakanties is

het plein van 16-jarige jongens en
meisjes die van verveling alles be-

kladden, slopen, en onze kinderen
wegsturen omdat zij met fietsen
en/ofbrommers daar willen hangen.
(Trouwens, ook voor deze groep is

hier niets te beleven in Zandvoort.

Bijvoorbeeld de skateboardbaan
met een gezellige zit en desnoods
een basketbalpaal.).^ - -• -

:

De Van Lennepwegflats plus wo-
ningen daarachter waren blij met
hun zandbak. Waarom kon daar nou
niet eens wat gezelligs bijgezet, en
een omheining eromheen? Bij ieder
nieuw project wordt wel iets gezel-

ligs verzonnen voor de kinderen.
Dan ineens verrijst er een heel speel-

goed-dorp op het ZVM-project. Zelfs
grote mensen staan er te kwijlen,
kun je nagaan hoe de kinderen dit

bekijken. Had dit nou niet een klein
beetje minder gekund, zodat we een
beetje verdeeld door Zandvoort wat
speelplaatsjes kunnen creëren.

Mijn kinderen vragen waarom dat
bij ons niet zo kan. Ik moet hen het
antwoord schuldig blijven. Aan het
kinderaantal ligt het niet, want die
zijn er genoeg, en voor zover ik weet
wordt er ook nog aan gewerkt. Dus
mensen van de gemeente, daar hoe-

ven jullie niet mee aan te komen.
'Duur.' Nou dat is geen antwoord,
want twee van die grote poepbakken
bijhouden kost meer. Wie heeft er
een goed antwoord op mijn vraag,
maar vooral op de vragen van de
kinderen uit de dr. J.G. Mezger-
straat en omgeving. Ben reuze be-
nieuwd!

Ingrid Paap-Bol
Zandvoort

Stoel of krukje
Zandvoort is zalig om te wonen, ik

woon er al bijna 40 jaar. Ik heb een
hoge leeftijd bereikt en vele Zand-
voorters met mij (dat komt omdat
Zandvoort gezond is) . Nu valt het op
dat bijna geen van de winkeliers
(groenteman, melkboer, drogist, sla-

ger en bakker) een stoel of krukje in
de zaak heeft. Is het niet mogelijk
dat zij hieraan wat aandacht beste-
den? Alvast bedankt voor de mede-
werking.

Mevrouw Bcck-Timrott
Zandvoort

Kerkdiensten J | Weekenddiensten

Weekend 26/27 sept. 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: zie Roomskatho-
lieke Kerke St. Agatha.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: zie Roomskatho-
lieke Kerke St. Agatha.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.00 uur: zie Roomskatho-
lieke Kerke St. Agatha.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag geen dienst
Zondag 10.00 uur: oecumenische vie-
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ring Lokale Raad van Kerken, met
cantate 'Met Mirjam en Mozes mee',
gebaseerd op het bijbelboek Exo-
dus. Met medewerking koor Ned-
.Herv.Kerk, koor R.K. parochie,
Hervormd jongerenkoor en R.K.
jeugdkoor.
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. InL: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand B
Periode:
15 - 21 september 1992

Gehuwd:
Van Bottenburg, Everhard Nanning
Hendrik en Bregman, Maike
Van Woensel, Marco en Van Keulen,
Carmen Miranda
Sauveplanne, Mare Antoine Pierre
en Allebes, Catharina
De Jong, Goos en Lieben, Ariënne
Elizabeth
Geboren:
Danny, zoon van: Schreuder, Mau-
rits en Vooistra, Jeanette
Kenny, zoon van: Van Velthoven,
Edwin en Hendriks, Greta
Koen Daniël, zoon van: Tegel, Kees
Gerard Pieter en Platjouw, Maria
Louisa Madeleine
Wcsley Wayne, zoon van: Miezen-
beek, Leonardus Petrus en Peijzel,

Anna Maria Elisabeth
Yasmin Anoucheh, dochter van: de
Bruin, Carlo Reinhard en Derakhs-
hani, Fariba
Overleden:
Teuwen, Paul George, oud 27 jaar
Strengers geb. De Jong, Catharina,
oud 93 jaar
Dekker geb. Liem, Kiem Hong Nio,
oud 84 jaar

Weekend:
26/27 sept. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of -voor info overdag- (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06- 1 1

.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst

023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur 6p
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.

Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreek-
uur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeen-
schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.

023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

ZAKELIJKBEKEKEN

Computers en reclame in een bedrijf
ZANDVOORT - Twee 'pure

Zandvoorters' zijn voor zich-
zelf begonnen. Mike Moore en
Mark Epker openden zaterdag
'in de kleinste winkelstraat
van Zandvoort' hun zaak met
twee namen: Stick Up en Cutae
Hardware. Een uniek ver-

schijnsel in Zandvoort, wat
eenvoudig te verklaren valt.

Hun bedrijf, gevestigd aan de Cor-
nelis Slegersstraat nummer 2 - I,

heeft twee afdelingen die een totaal

verschillend produkt leveren. Stick
Up (tel. 17707), onder de verand-
woordelijkheid van Mike Moore, is

een reclamebureau. Cube Hardware
(tel. 30792), gedreven door Mark Ep-
ker, is een computerzaak. „We ken-
nen elkaar al heel lang, we zijn twee
hele goede vrienden. Met deze sa-

menvoeging van twee verschillende
soorten bedrijven hebben we vol-

gens ons een unieke combinatie. En
die geeft zowel voor ons als voor de
klant veel voordelen."

Reclame
Mike Moore blijkt een soort na-

tuurtalent als het om reclame gaat.

Zijn carrière begon ooit met een

• Mark Epker (staand) en Mike Moore in hun nieuwe zaak in de Cornelis
Slegersstraat, 'de kleinste winkelstraat van Zandvoort'.

Folo Bram Stijnen

soort vriendendienst voor de be-

heerder van de watertoren. Die had
een paar reclameborden nodig.
Mike wilde die wel maken. Het ge-

volg was dat hij daarna door allerlei

anderen werd benaderd om recla-

Terug bij Dirk van den Broek

• René Schell keerde deze week als bedrijfsleider terug bij het Zandvoort-
se filiaal van Dirk van den Broek. Foio Bm:h si inei

ZANDVOORT - Bij super-
markt Dirk van den Broek aan
de Burgemeester Engelbert-
straat is maandag een 'oude be-
kende' teruggekeerd. De 37-ja-

rige René Schell,' die er vroeger
een aantal jaren heeft gewerkt,
is de nieuwe bedrijfsleider van
dit filiaal geworden. Hij is de
opvolger van de heer Bosman,
die nu een zelfde functie in
Amsterdam bekleedt.

„Leuk om terug te zijn," vindt
Schell. „Want het is inderdaad geen
onbekend terrein, al is het onder-
hand al een jaar of acht geleden dat
ik hier gewerkt heb." In die tijd was
hij assistent-bedrijfsleider. René
Schell begon bijna vijftien jaar bij

Dirk van den Broek in Hoofddorp,
daarna werkte hij - behalve in Zand-
voort - in filialen in Amsterdam en in

Volendam. In deze plaats werd hij

twee jaar geleden als bedrijfsleider

aangesteld.
De supermarkt in Zandvoort is

korte tijd voor zijn komst nog van de
nieuwste snufjes voorzien. ,,Ik kom
in een opgemaakt bedje," bevestigt

Schell. Nieuw zijn onder andere de
scannerkassa's die streepjescodes
kunnen lezen, de slagerij is ver-

nieuwd en de stellingen zijn zo ver-

anderd dat de doorstroming is ver-

beterd.

Het filiaal in Zandvoort oefent een
bijzondere aantrekkingskracht op
hem uit. Behalve dat het een gezellig

publiek is, trekt met name het ster-

ke verschil tussen de enorme zomer-
drukte en de wat rustiger winter
hem aan. „Je komt van het ene uiter-

ste in het andere. Vooral de zomers,
dat is een hele belevenis." Schell
vindt het een uitdaging. „Maar daar-

om ga ik met veel enthousiasme aan
de gang... Ik houd wel van uitdagin-

me-ontwerpen en/of -artikelen te

maken. Inmiddels heeft hij zich een
belangrijke plaats verworven op de
Zandvoortse 'markt'. Hij houdt zich
bezig met drukwerk, lichtreclames,
autoreclame, reclameborden, zelf-

klevende teksten, stickers etcetera.

Maar men kan er bijvoorbeeld ook
terecht voor een bord 'Zimmer frei'.

Sinds vorige week zit hij nu voor het
eerst in een eigen pand.

Computers
Dat geldt ook voor Mark Epker

die zijn hobby 'computeren' zag uit-

groeien tot een echte loopbaan. Zo
werkte hij voorheen bij computerza-
ken als Bits & Chips, en als operator
bij een rekencentrum. Met Cube
Hardware richt hij zich zowel op de
particulier als op de bedrijven-
markt. „Ik lever software op maat,"
benadrukt hij. Cube Hardware ver-

koopt van alles rond dit thema: van
inktlintje tot computer. De zaak le-

vert IBM-Ambra computers, daar-
naast 'klonen' onder het merk Tar-

get, èn zelf geassembleerde compu-
ters, de Cube Design. Ook voor
PC-privéprojecten kun je bij deze
zaak terecht.

„De computers worden thuis of in

het bedrijf gratis geïnstalleerd en er
is een gratis handleiding bij." Epker
geeft er zelf ook een korte cursus bij.

'zodat de mensen ook daadwerkelijk
aan de gang kunnen gaan.' „Omdat
het mijn hobby is, vind ik het leuk
om het een en ander uit te leggen."

De zaak is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 9 tot ti uur en
op zaterdag van 10 tot 5 uur. KUmten
die op korte termijn langskomen,
kunnen rekenen op een speciaio
openingsaanbieding.

Kapperstrijd
Kapsalon Jacqueline du Chati-

nier, gevestigd aan de Achterweg,
neemt volgende week deel aan de
provinciale voorrondes van een lan-

delijke kapperswedstrijd. Deze
wordt georganiseerd door de Alge-
mene Nederlandse Kappers Organi-
satie. De kappers moeten zowel een
mannelijk als een vrouwelijk model
meebrengen, met een gangbaar,
makkelijk te onderhouden kapsel.
De finale van de eindstrijd wordt 12

december door Veronica op de tele-

visie uitgezonden.
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Over kleine ongelukken en grote gevolgen
Bijna 8 van de 10 inboedels zijn te laag verzekerd. Veel mensen realiseren zich dat

niet, maar bij schade krijgt u wel te weinig uitgekeerd. Vervelend bij een kleine

schade, maar misschien rampzalig bij een grote. De inboedel- en woonhuis-

verzekeringen van de Verenigde Spaarbankhouden rekening met kleine én grote

risico's. Bovendien wordt meestal de nieuwwaarde vergoed. De automatische

indexering voorkomt onderverzekering en bij schade

heeft u zelfs extra speling: dan wordt het verzekerd

bedrag zonodig met 25% verhoogd!

Als u de premie weet, die per maand kan worden

betaald, wilt u zekergeen risico's meernemen. Komtu
eens langs. Om te kiezen voor de zekerheid die uw
dierbare spullen waard zijn. Wij lichten u graag voor

over het scale van onze verschillende, goed op elkaar

afgestemde schade- en levensverzekeringen. Graag

tot ziens op ons kantoor.

Mevrouw J.M.M. Broertjes-Kriek, Cliëntenadviseur

Zandvoort, Grote Krocht 38, tel. (02507) 13039.

De Verenigde Spaarbank doet meer.

Ook in verzekeringen. verenigde
spaarbank

Kwekerij

van
Van Stolbergweg 1, Zandvoort, tel. 17093

BLOE
Dinsdag gesloten

Interlanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zancivoorte
r Nieuwsblad

Met spoed gevraagd

bezorgers/sters
Bel: 02507-17166.

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

N0VIL0N MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen

interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHELDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

De Schelp 82
Leuk gelegen recreatiewoning. Het appartement is re-

cent gerenoveerd, smaakvol gestoffeerd en kan zo
worden betrokken. Ind. hal, open keuken met app.,

woonk. met open slaapruimte, badk. met douche, toi-

let en wastafel. Vaste prijs ƒ 98.000,-k.k.

De Ruyterstraat 6/7
Vierkam.app. op 4e et. schitterend uitzicht over zee.

Ind. entree, ruime hal, woonk., eetkamer met ruim bal-

kon op zuidwesten, grote slaapk. met balkon op
noordoosten, kleine slaapk., keuken, badk. met lig-

bad, wastafel en toilet. Serv.k. /220,-p.m.
Vr.pr. ƒ179.000,- k.k.

Hogeweg 22/1
Zeer luxe verbouwd tweekamp.app. (v.h. 3) op 1e et.

Ruim balkon west. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met
spiegelwand, luxe open keuken met inb.app., slaapk.
met spiegel/kastenwand, badk. met bad/douche,
dubb. wastafel. Serv.k. ƒ 137,-p.m.

Vr.pr. /215.000,-k.k.

Dr Kuyperstraat 4.

In Zandvoort zuid gelegen twee onder een kapwoning
met ruime tuin op het westen en oosten, vrijstaande

garage. Ind. beg.gr. hal, woonkamer, keuken, toilet, 1e
et. 3 slaapk., badk. met douche, toilet en wastafel, zol-

der: bergruimte, mogelijkheid voor kamer.
Vr.pr. ƒ325.000,- k.k.

OPEN HUIS
STATIONSPLEIN. Om u in de gelegenheid te stellen

een schitterend driekam.app. op de 4e et. aan het Sta-
tionsplein 13/1 1 op zijn waarde teschatten, houden wij

zaterdag 26 september van 12.00-14.00 uur OPEN
HUIS op deze toplokatie, nabij centrum en strand en
pal tegenover het station. Ind. entree, hal, toilet, luxe

badk. met ligb., 2e toilet en aparte doucheruimte, roy.

living en riant terras met uitzicht op zee. 2 slaapk., luxe
Siematic keuken met inb.app., bijkeuken, eigen cv.
Royale berging, garageplaats in inpandige parkeerga-
rage. Video-entrance beveiliging. Serv.k. ƒ 287,- p.m.
Bouwj. 1989. Vr.pr. ƒ369.000,- k.k.

WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

Van

CHA1K
Makelaar QG.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944* /Fax 02507-17596

Het verzorgingshuis

Huis in het Kostverloren

te Zandvoort,

heeft op korte termijn plaats voor

KEUKENASSISTENT M/V
(part-time 28 uur p.w.)

voor alle voorkomende werkzaam-
heden.

Werktijden van 10.30 tot 16.00 uur

1 x per 2 weken geheel weekend
van 7.30 tot 16.00 uur

Salaris overeenkomstig CAO be-
jaardentehuizen.

Info over deze functie kunt u verkrijgen bij

de heer H. Meijer hoofd voedingsdienst, tel.

02507-16945 toestel 15.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen
naarDir. Huis in het Kostverloren Burg. Na-
wijnlaan 1 2042 PM Zandvoort

eysf
GLAS 8c SCHILDERWERKEN

Behangen en Schilderen
kan voor u een nachtmerrie zijn.

Wij doen het vakkundig overdag.

MET MAAR LIEFST 50,- PREMIE
PER MAN PER DAG

een begrip in de haar/emmermeer

Uweg 1004, 2Ï3'3 ME' Hoofddorp -'
Telefoon 02503-13515

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal

gen wij u even
een aanbod om

de oren slaan?

De Peugeot 106 Ace. Vanaf 19-995,- Tijdelijk met radio-cassetterecorder èn uitgestelde betaling tot 1 april 1993*.

Er is nu een nieuwe Peugeot

die z'n concurrenten op alle fronten

passeert: de 106 Ace.

Z'n uitrusting omvat onder-

meer een ruitewï.sser/ sproeier achter,

halogeen koplampen en een geluids-

alarm voor wie vergeet de lichten

uit te doen.

Z'n aankleding: speciale wiel-

platen, fraaie stootstrips en exclu-

sieve badges.

Met een 1.0 benzine-injectie-

motor is hij er al vanaf 19.995,-.

En de 1.1-versie met vijfbak vanaf

21.650,-.

Bovendien is er een speciale

introductie oplage - met standaard

ingebouwd een radio-cassetterecor-

der - waarvan wij er een beperkt aan-

tal beschikbaar hebben.

En tijdelijk bieden wij u daarop

ook nog eens een uitgestelde beta-

ling (max. 10.000,-) tot 1 april 1993'.

(U moet de Ace dan wel tussen

1 september en 28 oktober 1992

kopen en laten registreren voor 31

oktober 1992.)

Kortom.

Van tennis hoeft u niet veel te

weten om te genieten van deze Ace.

U moet er alleen maar snel bij

zijn. Hij staat bij ons voor u klaar.

U bent van harte welkom in

de showroom.

JE VOELT JE LEKKERDER
IN DE PEUGEOT 106 ACE.

• 01.' UITGLSIELDE BETALING [MAX, F 10 000.) WORDT VERSTREKT DOOR PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND [AANGESLOTEN BIJ HET BKR) ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VAN EEN HUURKOOPOVEREENKOMST
PRIJZEN INCL BTW, EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN AANBIEDINGEN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

M PEUGEOT_
WwChJB nvv.uiKr'ii i \u \\\:r :dynamisch oi> \vi;c;
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'Vriendschap' breekt kaak Weidema

Fraai handbal ZVM
ZANDVOORT - De gebroken

kaak van Guido Weidema, ge-
slagen door een gefrusteerde
tegenstander, was natuurlijk
meer besproken, dan de fraaie
overwinning die het handbal-
team van Holland Casino-ZVM
behaalde. Het tweede team van
Vriendschap werd met 18-23

verslagen. De dames bakten er
weinig van tegen HVH en ver-
loren kansloos met 11-5.

"Zoiets heb ik nog niet eerder mee-
gemaakt", vertelde een .balende
coach Joost Berkhout na afloop van
de wedstrijd. "Handbal wordt stevig
gespeeld, maar iemand van achter
aanvallen en een kaakslag verkopen,
terwijl het spel aan de andere kant
van het veld afspeelt, is ongehoord.
Bovendien was de wedstrijd echt
niet doorspekt van agressie. We zul-

len Guido een tijd moeten missen,
maar dat is echt niet van belang.
Voor hem is het nog het meest verve-
lendst dat zijn studie voorlopig even
spaakloopt. We spelen toch voor ons
plezier en zoiets mag niet gebeuren
op een handbalveld", aldus de boze
en verontwaardigde Zandvoortse
coach. En waarom het voorval zich
voordeed is nog steeds niemand dui-

delijk. Weidema was ook deze mid-
dag weer ongrijpbaar voor zijn te-

genstanders gezien zijn totale pro-
duktie van zeven treffers.

Voor het incident daar was, er wa-
ren nog slechts twee minuten te

gaan, heeft Holland Casino-ZVM la-

ten zien wat handbal is. Met handbal
in een hoog tempo werden de reser-

ves van Vriendschap (de naam doet
hen geen eer aan) met de rug tegen
de muur gezet. Fraaie aanvallen via
vele schijven werden afgerond met
onhoudbare schoten. Bij de rust
leidden de Zandvoorters reeds met
7-10. Ook in de tweede helft heeft het
team van coach Joost Berkhout ge-

domineerd. Verdedigend zat het
goed in elkaar en de opbouw van de
aanvallen bleef goed lopen. Zonder
in de problemen te geraken liep Hol-
land Casino-ZVM naar een 18-23

overwinning.
De Zandvoortse dames speelden

een zeer teleurstellende partij hand-
bal. In de eerste helft kon de schade
nog beperkt blijven tot een 4-3 ach-
terstand. Toen was al duidelijk dat
Holland Casino-ZVM de felheid mis-
te om het HVH moeilijk te maken.
Ook in de tweede helft bleven de
Zandvoortsen beneden het verwach-
te niveau spelen. HVH kon eenvou-
dig de eindstand bepalen op 11-5.

"Er kwam niets uit de aanval",
meende coach Nicole Berkhout.
"We zijn te lief voor de tegenstander,
we moeten feller zijn".

ZHC zege dankzij drie

treffers Slotenmaker
ZANDVOORT - De ZHC

hockeyteams draaien in deze
competitie bijzonder goed.
Zowel de dames als de heren
bleven ongeslagen in de
tweede wedstrijd. ZHC-her-
en won knap van Kikkers,
met 3-0, door drie treffers
van Wouter Slotenmaker,
terwijl de dames tegen
Noordwijk op 0-0 bleven ste-

ken.

De Zandvoortse mannen waren
over het geheel genomen het beter
spelende team. Met vlot aanvals-
spel werd de Kikkers-defensie in

problemen gebracht. Verdedigend
had ZHC weinig moeite met de
doorzichtige aanvallen van de gas-
ten. In het team van ZHC was het
vooral Wouter Slotenmaker die
constant voor gevaar zorgde. Met
twee doelpunten zette hij ZHC op
een 2-0 voorsprong bij de pauze.
In de tweede helft probeerde

Kikkers de bakens te verzetten.
Daardoor kwam er meer even-
wicht in de strijd zonder dat ZHC
in de problemen kwam. Met snelle
tegenstoten bestookte ZHC het
Kikkers doel. Dat resulteerde in
een derde doelpunt van de trefze-

kere Wouter Slotenmaker: 3-0.

De Zandvoortse dames openden
flitsend. Met sterk aanvallend
hockey werd gepoogd de Noord-
wijkse defensie te verrassen. Er
ontstonden wat kleine kansjes
maar die waren eigenlijk te moei-
lijk om profijt van te trekken. Na
die flitsende opening, viel ZHC
wat terug. Wel bleef ZHC knok-
ken, maar de vloeiende combina-
ties van de eerste tien minuten
waren verdwenen.
In de tweede helft waren de

teams geheel aan elkaar gewaagd.
Noordwijk kwam een paar keer
dicht bij het ZHC doel, maar dat
leverde niets op. De ZHC aanval-
sters slaagden er bij een paar uit-

braken in de doelvrouwe te passe-
ren, maar telkens kreeg zij assis-
tentie van een verdedigster, die de
bal voor de doellijn wegwerkte.
Daardoor bleef de strijd 0-0.

Inzicht
Na twee wedstrijden heeft coach

Andre van Marie al een aardig in-

zicht gekregen in de kwaliteit van
zijn speelsters. "Ik kan moeilijk
inschatten hoe sterk de andere
teams in deze competitie zijn,

maar met dit team verwacht ik
zeker bovenin mee te kunnen
draaien".

Meeuwen overvleugeld
door de Terrasvogels
ZANDVOORT - Zandvoort-

meeuwen heeft het zonder
puntverlies aan kop gaande
Terrasvogels geen pootje kun-
nen lichten. Behoudens de eer-

ste twintig minuten van de
tweede helft was Zandvoort-
meeuwen de mindere.
Zandvoortmeeuwen zat zondag

met een keepersprobleem opgeza-
deld. Wilfred Koper en Ron Eerhard
waren nog geblesseerd en de derde
doelman Willem van der Kuyl
moest werken. Daardoor was trai-

ner Pieter Keur genoodzaakt een be-
roep te doen op de 16-jarige Mario
Schrader, die een op goed debuut
terug kon zien.

De hele eerste helft voetbalde
Zandvoortmeeuwen te veel tegen
zichzelf en de zwakke scheidsrech-
ter. Door te veel op het matige flui-

ten te reageren, haalden de Zand-
voorters zich geheel uit het spel. De
Zandvoorters moesten dan ook alle

zeilen bijzetten om Terrasvogels van
scoren af te houden. Dat gelukte een
twintigtal minuten, maar toen was
het raak: 1-0.

In de dertigste minuut werd Roy
van Huystee hard aangepakt. De
Zandvoorter reageerde met natrap-
pen en kon naar de kleedkamer ver-

trekken. Vlak voor de rust werd het
2-0 na een ongelukkige situatie in
het zestien meter gebied.
Na een afkoelingsperiode van een

kwartier begon Zandvoortmeeuwen
de tweede helft met fanatiek aan-
valsspel. Al snel kwam Zandvoort-
meeuwen dichterbij. Peter Steeg-
man gaf een perfecte voorzet, die de
voor Jaap Harteveld ingevallen Rick
de Haan verzilverde: 2-1.

Bij een uitval kreeg Terrasvogels
een vrije trap, waaruit de 3-1 ont-
stond. De weerstand van Zandvoort-
meeuwen was gebroken. Terrasvo-
gels liep door de Meeuwen defensie
heen en uit de vele kansen scoorden
de gastheren nog eenmaal: 4-1. Vlak
voor het einde kreeg Zandvoort-
meeuwen om onduidelijke redenen
een strafschop toegewezen, waaruit
Jos van der Meij de eindstand op 4-2

bepaalde.

Badmintonners
thuis met winst
ZANDVOORT - De teams

van B.C.Lotus waren dit week-
einde bijzonder succesvol.
Maar liefst acht van de tien
badminton-teams kwamen in
hun eerste thuiswedstrijd met

| een overwinning van de baan.

De met veel spanning tegemoet ge-

ziene streek-derby tegen de Haar-
lemse Let it be eindigde na een 0-2

achterstand geheel onverwacht als-

nog in een knappe Zandvoortse
overwinning (5-3). Zandvoorts eer-

ste heer Peter Smit maakte in zijn

single-partij tegen Ren Bakker geen
schijn van kans. (1-15, 1-15). Ren van
Roode was na een gewonnen eerste
game tegen Henk Verhoeven dicht
bij een overwinning. In de verlen-

ging van de tweede game kwam hij

echter net nog wat conditie en erva-
ring tekort om de wedstrijd naar
zich toe te trekken, (15-9, 13-15, 9-15).

Francien Ojevaar speelde dit keer
zeer geconcentreerd. Marieke Grob-
be werd met maar liefst 11-0, 11-0

volkomen gedeclasseerd' Óók in de
tweede dames-single kreeg Let it be
geen kans om uit te lopen. In minder
dan 15 minuten was het wederom
Rika Koper die de partijen op gelijke

voet wist te brengen (11-2, 11-2)

De herendubbel van Peter Smit en
Tom Geusebroek tegen Ren Bakker
en Henk Verhoeven was van grote

klasse. Na een uitzonderlijk span-
nende en spectaculaire wedstrijd
met steeds wisselende kansen werd
deze sleutelwedstrijd uiteindelijk in
de verlenging door het Lotus koppel
verrassend gewonnen (15-12, 10-15,

18-14).

Damesdubbel
Ook het damesdubbel eindigde in

een Zandvoortse overwinning. Rika
Koper en Francien Ojevaar stuitten
evenwel in de eerste game op aan-
zienlijk meer tegenstand dan in de
singles. Via een tempo versnelling
werd een 8-14 achterstand na verlen-
ging alsnog in winst omgezet, waar-
na de tweede game op betrekkelijk
eenvoudige wijze in Zandvoorts
voordeel werd beslist. (17-14, 15-2).

Francien Ojevaar en Ren van
Roode lieten hierna in het eerste ge-

mengd-dubbelspel hun tegenstan-
ders geen enkele kans (15-1,15-5).

Dat het tweede gemengd-dubbelspel
tenslotte voor Zandvoort verloren
ging was alleen nog maar belangrijk
voor de statistiek. De overwinning
was immers al binnen. (5-3)

Het tweede, derde en vijfde team
van Lotus boekten fraaie 8-0 over-
winningen ten koste van Kennemer-
land, Let it be en O.G. De jeugd van
B.C.Lotus kwam met drie afgeteken-
de overwinningen eveneens zeer
sterk voor de dag.

Nihot/Jaap Bloem geklopt
ZANDVOORT - De eerste

competitiewedstrijd voor de
zaalvoetballers van Nihot-
/Jaap Bloem Sport is in een
nederlaag geindigd. Bax Zeef-
druk was vooral in de eerste
helft de betere: 1-3.

Na een sterk begin kwam Nihot-
/Jaap Bloem Sport, door een fout op
een 0-1 achterstand. Via een snelle

spelhervatting kwamen de Zands-
voorters door toedoen van Edwin
Ariesen op gelijke hoogte: 1-1. Dat
leek het team van coach Guus Mar-
celle vleugeltjes te geven, maar bal-

verlies was oorzaak van een 1-2 ach-

terstand. Nihot/Jaap Bloem Sport
was de kluts kwijt, waarvan Bax
Zeefdruk profiteerde. Wederom
raakte de Zandvoorters de bal kwijt
en het was 1-3.

Een donderspeech van coach Mar-
celle deed wonderen. Nihot/Jaap
Bloem Sport werkte keihard en zet-

te Bax Zeefdruk vast op eigen helft.

Tweemaal lat en tweemaal paal
stonden succes in de weg. Het zat
niet mee. De counters van Bax Zeef-
druk waren erg gevaarlijk, maar in
het Zandvoortse doel maakte Dobi-
as Bloem een geweldige indruk. Het
bleef 1-3, maar voetballend zoals in
de tweede helft moet er meer inzit-

ten voor Nihot/Jaap Bloem Sport.
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RABOBANK HEEMSTEDE-ZANDVOORT SPONSORT
JEUGD HANDBALVERENIGING ZANDVOORTMEEUWEN
Vrijdag jl. ontving de voorzitter van de handbalvereniging Zandvoortmeeuwen Hand-

bal, de heer G. Dijkstra, uit handen van de heer E. A. Giling, kantoormanager van de

Rabobank Zandvoort, het eerste tastbare bewijs van de sponsorovereenkomst die de

Rabobank met de handbalvereniging voor de periode van twee jaar heeft afgesloten.

De welpen van de vereniging kregen van de heer Giling een prachtige sweater. Te-

vens ontvingen zij een grote spaarpot en een spaarcheque van 15 gulden.

De heer Giling vertelde de aanwezigen dat de Rabobank Heemstcde-Zandvoort de pu-

bliciteitsactiviteiten die zij de afgelopen tijd ontplooide onder de loupc heeft genomen
en besloten heeft de sponsoring anders op te zetten. De handbalvereniging Zandvoort-

meeuwen kwam vanwege de originele en creatieve ideeën in aanmerking voor sponso-

ring. Hij sprak verder de hoop uit dat de wederzijdse contacten verder verstevigd kon-

den worden.

Voorzitter Dijkstra bedankte de heer Giling voor het in de vereniging gestelde vertrou-

wen en verzocht de heer Giling als bezegeling van het gesloten sponsorcontract een

reusachtige taart, gemaakt door de heer K. Rcumann, aan te snijden. De welpen geno-

ten met volle teugen van de geserveerde taart. De aanwezigen bleven nog geruime tijd

in het gezellige clubhuis.

Wilt u ook in deze rubriek, informeer voor tarief en mogelijkheden.

'De bal is rond en Ajax zal hem raken'; dat deed de club dan ook. Z'75 leed de grootste nederlaag sinds de oprichting
Foto Bram Stijnen

Ajax geeft Zandvoort'75 voetballes
ZANDVOORT - Zandvoort'75 leed afge-

lopen zaterdag de grootste nederlaag van-
af de oprichting. De op bezoek zijnde
Ajax-amateurs, de kweekvijver van de
profs, liet Zandvoort'75 alle hoeken van
het veld zien en won met 0-8. Dejonge Ajax
lichting legde een spelletje voetbal op de
mat, waartegen geen kruid was opgewas-
sen.

Het beloofde een lekkere voetbalmiddag te

worden. De ongeveer vierhonderd toeschouwers
zagen eerst een prachtige electronisch scorebord
onthuld worden en daarop had Zandvoort'75 in

korte tijd de eerste wijziging op kunnen aanbren-
gen. Want voordat de Ajax-voetbalmachine op
gang kwam, kreeg Zandvoort'75 twee enorme
kansen op een doelpunt. Tweemaal verscheen
Robin Castien in een ideale positie om te scoren,
maar hij miste jammerlijk. Toen waren er amper
vijf minuten gevoetbald. Ajax was kennelijk ge-

waarschuwd en wakker geschud en pakte de za-

ken wat wilskrachtiger aan. Dat kwam Zand-
voort'75 op een 5-0 achterstand te staan in een
periode van twintig minuten. Daarbij kregen de

Amsterdammers tweemaal de hulp van een mis-
tastende doelman Pierre Visser.
Aan de onzekerheid in de achterhoede van

Zandvoort'75 kwam voorlopig nog geen einde.
Met gave en snelle acties bleef Ajax het doel van
de Zandvoorters bestoken. Daarbij mocht Zand-
voort'75 van geluk spreken dat de schade niet nog
hoger uitviel. Tweemaal bracht het houtwerk
voor de badgasten redding.

Opvolger
Het Ajax team herbergde zeker een paar spelers

die volgend jaar bij de prof selectie aansluiting
kunnen krijgen. Vertrekt bijvoorbeeld Dennis
Bergkamp naar het buitenland, zijn opvolger
staat klaar. Dennis Gerritsen liet een paar prach-
tige staaltjes voetbal zien en scoorde deze middag
vijfmaal.

De tweede helft was eigenlijk een formaliteit.

Zandvoort'75 toonde een goede wil, maar was niet
opgewassen tegen een superieur Ajax. De Amster-
dammers namen wat gas terug, maar via fraaie
combinaties werden kansen gecreerd. Doelman
Pierre Visser herstelde zich enigszins van de
zwakke eerste helft door met een paar goede

reddingen erger te voorkomen.
Toch was hij na twintig minuten kansloos toen

spits Gerritsen nog eens zijn kwaliteiten toonde:
6-0. Vijf minuten later was het opnieuw raak na
opnieuw een aanval uit het boekje.

Richard Mettes
Met nog twintig minuten te voetballen, mocht

Zandvoorter Richard Mettes invallen in het team
van Ajax. Zo was er toch nog een Zandvoorter die

met een blij gevoel het veld afging. Wie anders
dan Dennis Gerritsen rondde het schuttersfestijn

af met zijn vijfde en voor de Amsterdammers het
achtste doelpunt.
Trainer Gerard Nijkamp wilde niet veel woor-

den kwijt over deze voor Zandvoort'75 dramati-
sche partij. "Behoudens de eerste vijf minuten,
toen we twee prachtige kansen kregen, hebben
we voetballes gekregen. Het had een ander beeld
gegeven als we uit die kansen hadden gescoord".
Hopelijk kan Nijkamp snel weer beschikken

over de geblesseerde spelers Ivar Steen, Jan Wil-
lem Luiten en de geschorste Bert van Meelen. Dat
zal zeker in de achterhoede de nodige rust bren-
gen.

Flitsende start

van Bridgeclub
ZANDVOORT - Vele leden

van de Zandvoortse Bridge-
club bezochten in de zomer de
zomercompetitie, maar vorige
week is het echte werk begon-
nen. Vol goede moed stortten
de bridgers zich op de eerste
competitiewedstrijd.
Mevrouw Molenaar en de heer Ko-

ning gaven in de A-lijn direct hun
visitekaartje af met een score van
maar liefst 67/11 procent. De nieuwe
combinatie van de heren Polak on
Vergeest kon nog enigszins tegen-
stand bieden, terwijl de clubkampi-
oenen van vorig seizoen, mevrouw
Spiers en de heer Emmen, genoegen
moesten nemen met een derde
plaats.

In de B-lijn wisten mevrouw De
Kruyff en de heer Kleijn de eerste
wedstrijd op hun naam te schrijven.
Tweede werden de dames Lemmens
en Menks en goede derde werd het
echtpaar Potharst. De dames Van
Leeuwen gingen flitsend van start, in

de C-lijn. Met een score van 59,72
procent werden zij eerste. Op de
voet volgden de dames Van Beets en
Koning, terwijl de dames Hagen en
De Vries op de derde plaats beslag
legden.
Mevrouw Vis en de heer Van Ga-

geldonk zijn met ingang van dit sei-

zoen weer lid geworden van de brid-

geclub en startend in de D-lijn wer-
den zij prompt eerste. Mevrouw
Hooij, ook al teruggekeerd, en spe-
lend met de heer De Vries werd fraai

tweede. Tenslotte werd het echtpaar
Ovaa derde.

Hoog niveau bij

jeugdtennisstrijd
ZANDVOORT - De jeugd-

-clubkampioenschappen van
de Tennisclub Zandvoort zijn
erg succesvol verlopen. Over
het geheel genomen stonden
de wedstrijd op een hoog peil
en werd er fel strijd geleverd.

Bij de meisjes tot en met zeventien
jaar was het Andrea van der Hurk,
die in de finale, Manja van der Neut,
met 6-4 en 6-2 de baas bleef. In deze
leeftijdsklasse bij de jongens werd
het een eenzijdige finale. Raoul Snij-

ders was veel te sterk voor Nicky
Muller: 6-0, 6-1.

In de strijd tot en met tien jaar was
het talent Jacqueline Tan opper-
machtig. Sanne Pasman werd met
tweemaal 6-0 geklopt. Diederik de
Groot was ook een klasse apart.

Mike van Dord werd met 6-1 en 6-0

verslagen. Jacqueline Tan kwam
ook uit in de klasse tot en met twaalf
jaar. Ook hier werd het een overwin-
ning al was de tegenstand nu ster-

ker. Marielle Koper bood knap ver-

weer maar verloor nipt met 6-4, 3-6

en 7-5. Bij de jongens gaf Maarten
Vissers op met een blessure, waar-
door Dennis van Dijk clubkampioen
werd. Marjolein van de Wal en Leoni
Doornbos speelden een leuke partij

tennis in de meisjes-finale tot en met
veertien jaar. Marjolein van der Wal
won de titel met 6-2 en 7-5.

Finale AFAFA
kanobrandingvaren
ZANDVOORT - De Zand-

voortse sportvereniging AFA-
FA is er in geslaagd de finale
van de Nederlandse kampioen-
schappen kanobrandingvaren
naar Zandvoort te halen. De fi-

nale vindt zondag plaats voor
de rotonde.
Er zijn dit seizoen meerdere wed-

strijden gehouden en de deelnemer
die de meeste punten verzamelt tij-

dens deze wedstrijden mag zich Ne-
derlands kampioen noemen. De
wedstrijden staan onder auspiciën
van de Nederlandse Kanobond.
Het kanobrandingvaren is mo-

menteel de snelst groeiende tak bin-

nen de kanosport. Volgens Ruud
Luttik van APAFA is het aantal vaar-
ders het afgelopen jaar verviervou-
digd en de groei is er nog niet uit.

Brandingvaren is een spectaculaire
sport om te beoefenen maar zeker
ook om naar te kijken. Indien de
weergoden Zandvoort goed gezind
zijn, kan het publiek de nodige
stunts en capriolen verwachten.
De wedstrijden starten zondag-

morgen om tien uur en vinden
plaats voor de rotonde bij het Casi-
no. Verdere informatie via de tele-

foonnummers 02507-19171, 30885.

Voorlaatste race op het circuit
ZANDVOORT - Op het Cir-

cuit Park Zandvoort wordt
zondag de voorlaatste wed-
strijd van dit seizoen gehou-
den. En het zal er spannend
aan toegaan aangezien de kam-
pioensstrijd in een beslissend
stadium is gekomen. Het hoog-
tepunt van deze racedag vormt
de Internationale marathonra-
ce, over een uur en een ronde,
van de grote Koni Produktie-
wagens boven twee liter.

In deze titelstrijd staat Mercedes-
-rijder Arthur van Dedem nummer
een. Maar hij heeft slechts een klei-

ne voorsprong op zijn achtervolgers,
aangevoerd door Tom Langeberg in

een Lotus. Ook BMW-rijders Marcel
van Vliet en de Fin Heiki Salmenau-
tio mengen zich nog volop in de
strijd. Deze race begint om kwart
voor drie.

Er staan nog meer topraces op het
programma. Om 's middag een uur
begint het programma met een tref-

fen tussen de Formule Ford 1600.

Gevolgd om vijf over half twee met
de Citron AX Cup, waar Phil Basti-

aans uitstekende kaarten heeft voor
het kampioenschap. Chantal van
der Sluis volgt hem op dertig pun-

ten. In de Whirpool Quality Formu-
le Renault, die om tien over twee van
start gaat, ligt de titelstrijd nog
open. Alex Veenman leidt daar, ach-
tervolgd door Michal Bleekemolen.
Bleekemolen is met nog twee races
te gaan nog zeker niet kansloos.
Na de marathonrace van de Pro-

duktiewagens is de beurt aan de an-
dere showroomklasse. De Samson
Renault Elf Clio Cup wordt om vier

uur weggeschoten. Bij de Produktie-
race tot 1400 cc, start om tien over
half vijf, wordt het absoluut een
strijd op het scherpst van de snede.
Suzuki-rijder Egbert Top staat na-
melijk slechts twee punten voor op
Amee de Jong. Om kwart over vijf

volgt de Formule Opel race terwijl

besloten wordt, om kwart voor zes,

met de strijd in de Opel Ascona klas-

se.

ZVM-zaterdag nog zonder punten
ZANDVOORT - Het zater-

dagteam van Zandvoortmeeu-
wen bleef ook in de tweede
competitie wedstrijd zonder
overwinning en zelfs zonder
een gescoord doelpunt. In en
tegen Velsen werd Zandvoort-
meeuwen met een kansloze 4-0

nederlaag huiswaarts gezon-
den.

Velsen kwam tegen Zandvoort-
meeuwen zeer sterk uit de startblok-
ken. De Zandvoorters hadden niets

te vertellen en werden in de eerste
helft overklast, 3-0. In de tweede

helft nam Velsen gas terug waar-
door Zandvoortmeeuwen meer aan-
vallend aan bod kwam. De Velsena-
ren bleven echter loeren op een
counter, waaruit het vierde doel-

punt ontstond. Voor Zandvoort-
meeuwen was het enige wapenfeit
een schot van Bob Brune op de lat.

In het Meeuwenteam maakte
Fred Ipenburg een goed debuut. Ko-
mende zaterdag kan trainer Teun
Vastenhouw, in de thuiswedstrijd
tegen SCW, voor het eerst dit sei-

zoen, schutter Fred van Rhee en
spelbepaler Rob van de Bergh op-
stellen. En welkome versterking
voor het nog puntloze Zandvoort-
meeuwen.

TZB mist basis
ZANDVOORT - Ook de derde wed-

strijd van dit seizoen is voor TZB op
een fiasco uitgelopen. Zonder zes ba-

sisspelers, door vakantie of werk af-

wezig, was TZB kansloos tegen
NIJVV: 5-0.

Toch heeft TZB moedig verzet ge-

boden. Het sterke NIJVV dwong
TZB tot een verdedigende houding.
Daarbij hielden de Zandvoorters
aardig stand. Toen het 1-0 werd voor
NIJVV trok TZB meer ten aanval. Er
waren enkele aardige pogingen,

maar de in de lucht hangende gelijk-

maker bleef uit. Middels een snelle

uit \'d\ bepaalde NIJVV de ruststand
op 2-0.

In de tweede helft heeft TZB risi-

co's genomen in een poging de score

te veranderen.Een half uur lang gaf

TZB de toon aan, maar het gelukte

niet de achterstand te verkleinen.

Nadat NIJVV, na een half uur voet-

ballen, het derde doelpunt liet aante-

kenen, was het verweer van TZB ge-

broken. In de slotfase voerde NIJVV
de score op naar 5-0.
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Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw woonkomfort te verhogen!

Kom eens naar onze showroom aan
- de Cornwallstraat in Umuiden. Of...
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D Stuurt u mij meer informatie over (s v p invullen)
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D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU

KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
D WERU AKF-SYSTEEM

WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
WERU VOORDEUREN

D VELUX DAKRAMEN
O VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS

THERMOPLUSSUPERUTEGLAS
D INBRAAKVERTRAGEND GLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS
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Cornwallstraat 6 Umuiden 02550-30624
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_ U kunt deze antwoordcoupon m een envelop zonder postzegel

zenden aan Van der Vlugl, Antwoordnummer 314, 1970 VB Umuiden

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Te!. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

r Vergadering
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu-

welijk, geboorte of overlijden

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 150 exemplaren

U betaalt daarvoor slechts ƒ32,- e\cl 69r BTW
Voor meer informatie bel Weekmedia Amstelveen

tel. 020-6475393

Gezellig uit voor
ongebonden mensen

Soc. de MANEGE
ZANDVOORT

heeft daarvoor de gelegenheid.

ledere zat.avond een wisselend
programma met live entertainment,
D.J.'s en div. bands tot 3.00 uur

in de nacht.

Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.

Entree ƒ15,-, koffie en
bittergarnituur inbegrepen.

Info 16023

OCCASION SHOW NEFKENS HAARLEM
aan de MUNTERSLAAN

LEIDSEVAART
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Tijdens de show voor alle bezoekers
een gratis zakschroevendraaier

Zaterdag 26 september
staan voor en in het pand van
NEFKENS aan de
Munterslaan meer dan 80
gebruikte auto's van div.

merken zoals: Peugeot,
Nissan, BMW, Volkswagen,
Fiat, Hyundai etc.

Tijdens de show extra lage
prijzen plus

OCCASION VAN DE DAG
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Nol vindt zichzelfgeen bedelaar

'Een straatmuzikant

moet een
gentleman zijn

AMSTERDAM- Zijn knieën
botsen tegen het bankje. Even
dreigt hij zijn evenwicht te
verliezen, maar zijn
linkerhand steunt al op de
planken. Hij gaat met een plof
zitten, de blindenstok tussen
zijn benen geklemd, het hoofd
lichtjes voorovergebogen. „Ik
kom hier niet vaak. Die lage
bankjes zijn te lastig."

Hij rommelt met zijn rechterhand
nn de tas die om zijn nek bungelt.
Üit het vierkant dat door de stof
drukt, schalt na een korte klik plots

de muziek van een draaiorgel. De
euforie staat in zijn gezicht
gebeiteld.

Nol (35) vindt zich zelf „een
slimme straatmuzikant" en geen
bedelaar. Straatmuzikanten die
voor hun inkomen zijn aangewezen
op gitaar of blokfluit gruwen van de
oneerlijke concurrentie. „Ze vinden
me een oplichter." Maar daarvan
kan Nol niet wakker liggen. Zolang
het publiek betaalt, is hij tevreden.

Beschermd
Op de hoek van de Dam en de

Kalverstraat treedt hij het liefst op.

Bij die bottleneck stromen
dagelijks duizenden potentiële
klanten samen. Bij voorkeur daar
bespeelt hij het verborgen
'instrument': de cassetterecorder in
zijn tas. „Niet echt? Ach, in

sommige draaiorgels zit ook een
bandje. Ik kan moeilijk een orgel op
een kruiwagen meenemen. En een
muziekinstrument kopen, dat is me

te duur. Voorbijgangers luisteren
liever naar een cassettebandje dan
naar de valse akkoorden van
sommige muzikanten."
Op zijn lievelingsstek vindt hij

het „tamelijk veilig". Voor Nol is

zo'n beschermde omgeving extra

gewichtig, want hij is door zijn

blindheid voornamelijk
aangewezen op gehoor en gevoel.

Leven met die handicap heeft hij

niet altijd gedaan. Nol kon tot zijn

eenentwintigste onbekommerd een
kruispunt oversteken. Op de dag
dat hij ontwaakte in „een gordijn
van mist", kreeg die eenvoudige
wandeling opeens waarde. „Het
netvlies van mijn ogen begon los te
laten, dezelfde ziekte die mijn vader
op 32-jarige leeftijd blind had
gemaakt. Dokters slaagden erin het
zicht telkens voor enkele maanden
te herstellen, maar na zeven
operaties was de prognose
hopeloos. Ik moest leren leven als

een blinde."
Zijn ambities vervlogen. Geen

carrière in de handel, waarvoor hij

een middenstandsdiploma had
gehaald, wel baantjes als typist en
braillecorrector bij de sociale
werkvoorziening. Werk dat hem
nauwelijks boeide. Zijn hart lag op
de Dam, de plek waar zijn vader
dertigjaar als straatmuzikant had
gespeeld.

Trots
Nol streefde naar een bestaan

waarin hij zich zelf moest redden.
„Ik wilde gelijk zijn aan andere
mensen." Sinds hij vijfjaar geleden
voor het eerst met zijn geldbakje de
straat op ging, is die gewenste
onafhankelijkheid geen
onbereikbaar ideaal meer. En dat

zonder hulp van de Sociale Dienst.
Want een uitkering ontvangt Nol
naar eigen zeggen niet, daarvoor is

hij te trots.

„Toen mijn ogen goed waren, heb
ik ooit tevergeefs steun
aangevraagd. Ik hielp mijn vader
wel eens als hij op straat accordeon
speelde. De Sociale Dienst vond dat
ik daar te veel centen aan overhield
en weigerde over de brug te komen.
Ik ben daar zo kwaad om geworden
dat ik zwoer in de toekomst zelf m'n
brood te verdienen."
Die drang naar zelfstandigheid

maakt zijn optreden sober. Een
bord op zijn rug met de wervende
leus: „ik ben blind", dat is niet zijn

stijl. „Dan ben je een bedelaar en
geen muzikant. Ik ga ook niet de
winkels in om te bedelen. Dat is zó
opdringerig. Wie bij mij langskomt
is nooit verplicht iets te geven."
Degenen die zijn bakje voorbij

lopen kunnen dat beamen.
Misplaatst wantrouwen is volgens
Nol een belangrijke oorzaak van het
gebrek aan goedgevigheid. In een
verzorgingsstaat een geldbakje
omhoog houden? Dan ben je zeker
een frauderende WAO-er.
„Sommige mensen denken dat ik in
een Mercedes rijd en thuis tien
kleurentelevisies heb staan. Ze
zeggen: hij kan zien, want hij

beweegt zijn hoofd zodra iemand
iets in het bakje gooit. Maar ik

beweeg alleen mijn hoofd, omdat ik
reageer op het geluid van vallende
munten."

Grappenmakers
Die herkenbare metaalklank

wordt regelmatig afgewisseld met
onbestemd getik. Snoepjes,
knikkers en spijkers: de bijdragen

Zandvoorts
Nieuwsblad

• Straatmuzikant Nol:

„Het straatleven is zo slecht niet"

Foto Roel Visser

van flauwe grappenmakers zijn

moeilijk met het gehoor te taxeren.
De afgelopen weken heeft een
voorbijganger het bakje zelfs twee
keer met bier laten vollopen. Een
voorval dat hem mateloos irriteert.

„Snoepjes in mijn bakje, dat kan ik

nog enigszins waarderen. Maar een
scheut bier, dat is niet leuk meer.
Op zulke momenten wens ik weer
te zien, en de dader een geweldige
stoot te verkopen."
De verbolgenheid wordt nog

heviger als hij zijn vingers brandt
aan smeulende peuken. „Die zijn

lastig, omdat ik ze niet hoor vallen.

Ik leegde een keer de opbrengst in

mijn rechterzak, terwijl er een
brandende peuk tussen de munten
lag. Er brandde zo'n groot gat in
mijn jas, dat ik meteen een nieuwe
moest kopen. Als ik het bakje nu

leegmaak, ruik ik er eerst aan, om
er zeker van te zijn dat er geen peuk
in zit."

Het getreiter van voorbijgangers
ontaardt „minstens twee keer per
week" in crimineel gedrag als

rovers proberen de dagopbrengst te

bemachtigen. Vergeefse moeite,
want Nol is inmiddels bedreven in

het afweren van zulk gevaar. Trots
stelt hij dan ook het bakje „in vijf

jaar nimmer te hebben
prijsgegeven." „Als ik voel dat
iemand eraan trekt, heb ik stevig

vast. Wie blijft trekken krijgt een
schop. Dieven geven het dan wel
op."

Vaste klanten
Die „tamelijk veilige" omgeving

waarin Nol zijn geld moet

verdedigen, wordt niet alleen

gedomineerd door boeven en
grappenmakers. Dan was hij allang
thuis gebleven. De goedgeefsheid
van sommige burgers maakt dat
zijn sympathie voor de straat blijft

overheersen. Hij praat loffelijk over
zijn „vaste klantenkring". „Er zijn

mensen die om de paar maanden
langskomen, die herken ik aan hun
stem. Een oudere vrouw bezoekt
me iedere week. Ze zegt: „zo schat
ben je daar weer?", en geeft me
vervolgens een snoepje en een
kwartje."
Over de hoeveelheid kleingeld die

klanten dagelijks bij hem
achterlaten, blijft hij liever

cryptisch. „Het is te veel om van
dood te gaan en te weinig om van te

leven." Met de Kerstdagen staat hij

zich zelf niettemin enige luxe toe.

Dan telt hij de munten die hij het
afgelopen jaar van buitenlandse
toeristen heeft ontvangen en wisselt
deze in bij een grenswisselkantoor.
Aan Duitse valuta houdt hij daar
„een gulden of veertig" over

De totale opbrengst gebruikt hij

om de lage huur van zijn huis te

voldoen, terwijl een belangrijk deel
opgaat aan zuinige kledij. Nol wenst
zich goed gekleed aan het publiek te

presenteren. Een straatmuzikant
moet een gentleman zijn, en die

behoort niet rond te lopen met een
kniestuk op zijn broek. Die
gedistingeerde eenvoud is ook een
zaak van goed gedrag. Een plasje

tegen een muur bij voorbeeld dat is

te volks, te ordinair. Hij verkiest
liever de elegantie van het blikje.

„Bij een verderop staande boom,
plas ik dat vol en gooi ik het weg.
Geen mens die ziet waarmee ik

bezig ben, want mijn tas met
recorder hangt er overheen."
„Het straatleven is zo slecht niet."

Hij zegt het op een serieuze toon,
alsof hij van plan is die prestatie

nog jaren vol te houden. „Van
thuiszitten word ik alleen maar
misselijk en duizelig. Het leven valt

niet altijd mee, dat is waar. Koud
weer is vervelend en als ik tegen een
steiger loop, dan scheld ik wel eens.

Maar over het algemeen voel ik me
hier een redelijk gelukkig mens."

Hij komt overeind, wankelt even
en loopt weg. Te haastig. Vijf meter
verderop botst hij tegen een man in

zwartleren jack. Naast het zebrapad
steekt hij uiteindelijk de weg over.

Zijn stok tikt tussen de bumpers
van twee auto's. Dertig centimeter.
Het kan net.
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MEEEfflUBM geeft u meeni

HERFSTTOCHT
In samenwerking met Rederij Naco organiseert Weekmedia
een sfeervolle tocht met een heerlijk centraal verwarmd
luxe salonschip.
Onder leiding van een gids vaart u over het IJ om via het
drukbevaren Amsterdam Rijnkanaal bij Smal Weesp de
Vecht op te varen. U vervolgt de tocht door het prachtige
Weesp naar Uitermeer. Daarna vaart u door Nigtevecht,
waar u de Vecht verlaat om via het Amsterdam Rijnkanaal,
naar de Steiger achter het Centraal Station te varen.

U vertrekt om 11.00 uur vanaf de Ruyterkade Steiger 7

(achter het Centraal Station in Amsterdam). Bij het vertrek

wordt u een kopje koffie met gebak aangeboden en onder-
weg wordt een kopje soep, een heerlijke uitgebreide koude
lunchschotel en een nagerecht geserveerd. Omstreeks 1 6.00

uur meert u weer af achter het Centraal Station.

U kunt aan deze tocht deelnemen op maandag i9, woens-
dag 21, donderdag 22, maandag 26, dinsdag 27, donderdag
29 en vrijdag 30 oktober en op maandag 2, dinsdag 3 en
donderdag 5 november.
Deze volledig verzorgde dagtocht inclusief vaartocht, een
kopje koffie met gebak en lunch kost normaal ƒ 47,00 per
persoon. Tegen inlevering van onderstaande volledig inge-

vulde bon ontvangen onze lezers een korting en ƒ 7,50 en
betalen slechts ƒ 39,50 p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze herfsttocht is alleen mogelijk na telefo-

nische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze bon inge-

vuld in te leveren aan de kassa van Rederij Naco, de
Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam op de dag van vertrek.

De kosten bedragen ƒ 39,50 p.p.

Naam:

Adres:

Postcode:

Naam tocht: _

Keuze datum:

telefoon:

Woonplaats:

Aantal personen:

WEEDMM» geeft u meer!

it even oDneme
*•*?*.

ALS BEST GETEST
Grundig portable kleuren TV

P37-040 *37 cm beeldbuis *high tech tuning door middel

van PLL synthesizer/tuner *eenvoudige zender-

programmering via menu *sleeptimer voor max. 99

miru:en 'on-screen display I" A ^\ Meerpri|s TXT
"mcl afstandsbediening. J^J y "™ 100.-

JVC videorecorder
HRD 560 LCD afstandsbediening

8 programma's I jaar programmeerbaar

opnamc-capacitei: max. 4 uur 48 kanalen

afin 435x94x335.

.INCLUSIEF

AFSTANDSBEDIENING

£<.

^C

£!P.;="a-R
:

Aristona kleuren TV
S2ZY353S *5S cm flatsquare beeldbuis *60 voor-keuzezenders *On-Screen

Display *sleeptimer *teletekst *incl dubbelzijdig uitgevoerde

S»

afstandsbediening. 999.-

Sony midiset
D307 *2x75 Watt rnuziekvermogen

*dubbel reverse cassettedeck *CD-speler

met time/program edit *tuner met

30 oo k u e end s n I box

en af nd b d en nj,

Tefal strijkijzer

1 960 Aquagliss *geschikt voor

leidingwater *anti-kalkcassette *spray en

regelbare stoomstooc *beveihging tegen

oververhitting *2 jaar Tefal garantie.

H9?

Zanussi wasautomaat
*l 000 toeren per minuut *inhoud 4.S kg

wasgoed *beveiligd tegen droogkoken

temperatuur traploos regelbaar.

1499r-

Bosch droogautomaat
*grote vulopening *luchtcondensatie

*7 automatische droogprogramma's

drommel met binnenverlichting

4599r-

Electrolux stofzuiger
Z435 *

1

1

00 Watt vermogen *2 metalen

buizen *stootranden rondom

*opbergruimte voor accessoires

*electronische zuigkrachtregelmg

'\ -349r-

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 3 oktober!992, zolang de voorraad strekt.

Prijs- en drukfouten voorbehouden ADG DT/V 39-92

Amstelveen (Centrum)
Galerij 110,020-6479466



SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening Adviespnjs"2000 -

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1§14
SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

3i
1

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

SONY CAMCORDER
F450; Topper 1 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var sluitertijd. '2550

^1749.-
SONY CAMCORDER
F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,

autofocus. Adviesprijs. "2220.-

1^1399,

TOPMERKCAMCORDER
E1 0; 8mm systeem, 4 lux, 6x

zoom, HiFi stereo. "2799.-

JVC CAMCORDER
VHS, Super kompakti Auto-

focus, inkl. accessoires. '2099.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality'

8 timers, Hi-Fi stereo. "1 599.-

LIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv.*2075.-

^1395.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

3^1295--
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

1195.
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

^1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

885.-
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

485.-
37 CM KLEUREN-TVm 365.-

STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviesprijs*2275.-

1498.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

KM398.-
GRUNDIG63CMTEKST

1098.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

m 949,
JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereogeluid. "1899.-

^1149.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. "2095.

m 1149.-
PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. "1 894.-

1349.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, shuttle, ab. "1990.

1399.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, in-

gebouwde TELETEKST +PDC
j

(nw.prog.systeem 1

). "1599.-

749,
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

I

302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. "1 295.-

69
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

|

VR200; Afstandbediend. "825.-

549.
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ; HQ, afstbed. Adv.'l 095.-

569.-
JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! "1099.-

W&\tMc.<
STUNT! VHS HQ-VIDEOl
Inkl. afstandbedieningi

449.

SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCD-

afstandbediening. Adv."1220.- 1

849.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V210;afstandbediend."1110.-

15m 649
HSVIDEC
fstandbed.*!

669.

HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. "999

BLAUPUNKT55CMSTUNT
SUPER TELETEKST

ARISTONA TELETEKST

GRUNDIG 51 CMTEKSTm 778.-
ARISTONA 51 CM

BLAUPUNKT PM3741

498.-

SHARP VHS-HQ VIDEO
VCA1 0; Afstandbediend. "799.-

549.-
PANASONIC VIDEO
J30; VHS-HQ, 3 koppen. "11 57.-

749.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen

afstandbed.+leespen. "1445.-M 699.-
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF1 5; VHS-HQ, perfekt beeld,

|

afstandbediening. Adv."988.-

649
AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. "768.-

Il 569.-

OPR1JSPANASONICMAGNETRONTYPE NN5450
57
3—

jvo ni-n iviim-oioi cem
INKL. CD-SPELER EN BOXEN
MX30; Super kompakt; slechts 26cm breed' 2x45 Watt,

surround sound, 5 bands SEA equalizer, motorgestuurde
volumeregeling, tuner 40 pre-sets, dubbel-autoreverse-
cassettedeck, full-logic, CD-speler

programmeerbaar.
JVC boxen 2-weg systeem.

AV-afstandbediening.

Adviesprijs"! 429.-

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs '2199.-

»1fM^
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs" 1 878.

,ment, onze vr.en

^cTearTiKetennog

deze
issort»

1295.-
WASDROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombi-

natie. Koelruimte op "oog-

hoogte". Adviespnjs"979.-

1395.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u

van deze AEG/BCC stuntaan-

bieding ? Adviesprijs*1549.-~~
1245.-

PHILIPS /WHIRLPOOL

865.-
BAUKNECHT WA6500

795.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang

' 1200trn/min., rvs trommel,

I zeer zuinig. Adviesprijs*1299.-

949,
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. "1199.-

\m 899.-
IHOLL. 1000 TOEREN

799.-
|
ZANUSSI WASAUTOM.

\m 699.-
[STUNT! 550 TOEREN

jINDESIT PROMOTIE
I Type 2596; Adviesprijs."799.-—

499.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER

|
Type AWG089; Opvolgervan
Ide nu reeds legendarische

PHILIPS CC1000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

I stuurd, eco-knop. Adv.*1495

899--

479.
ZANUSSI K/V (OJ)

'

779.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

819.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/VW 869.

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

209.-
SAMSUNG RE570

229.-
MOULINEX FM1115

239.-
HILIPS/ WHIRLPOOL

AVM610; 20 liter. Adv. '769.

*

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft349.-
MOULINEX KOMBI " -.
800 WATT + GRILL ftm 399. -E
BROTHER ER7341 m
29 liter, digitale bediening

en draaiplateau. Adv. *899.-

449.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill.

549.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt+draaiplateau.

UvWB

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-

pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs "848.-

475.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

«JSP«J.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

675.-
BAUKNECHT2304

745,
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260

liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

SIEMENS KS2648

95.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.

AEGTURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviesprijs.*1375

999.-
11000 TOEREN RVS BL

1099.-

ZANUSSIWASDROG
TypeTD50; Adviesprijs*649.-

WSREVERSEREND

üet 499.-

W 399.-

BAUKN./BOSCH/AEG

»va599.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

649.-
ICONDENSDROGER

899.-
I SIEMENS CONDENS

^1299.-
MIELE DROGER

\Wm 1199."
MERKCENTRIFUGE

\Wi& 169."

265,
160 LTR. KOELKAST
160 liter, 2-sterren vriesvak.

365,
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

ZANUSS1 140 LITERm 455.-
PHILIPS 160 LITER

555.-
BOSCH KTF1540

UU 575.-
HT160LTI
369.-

645.

BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs*869.-

KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.

ETNA FORNUIS 14.00

648.-
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1 049.-m 698.-;
PELGRIM SUPERLUXE f
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 0IV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs* 1425

ATAG ELEKTRISCH
FE052A/EFF225/234.-1 445.-

323

958.-
EKTRISCH
F225/234.*1'

1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs*1 735

r»1398.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

198.-

i

i

t

i

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar

altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. "595.-

378.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv."665.-m 498.-
BAUKNECHT LUXE

m^ 598.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. "848.-

iMj 628»"
STUNT !! VRIESKIST!!

cSÊr 378.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs"245.

108- \

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts

en geruisarm: Adv. '1099

699.-
BAUKNECHT VW 3p"r

BOSCHVWPS2100m 849.-
MIELE VW G521

mms.-

icip^NKftAKri
Gèeïtuw budget nieer ruimte, vï

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
iiirr-fUL-i[-n«iL-n.irM«m-iir<-«,iiin-^-w

HAARLEM^"^;, V

Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreef '37' ;':'.;,'':

BEVERWIJK
I Winkelcentrum De Beverhof
I Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN DEN HAAG ZOETERWOUDE
BADHOEVEDORP I LEIDSCHENDAM .

HILVERSUM I MAARSENBROEK

Véf*Tl Jl 1^ OPENINGSTIJDEN:IX I lil J .; maandagmiddag ....1 tot 5.30 uur
0^0- U rWm^ ;-. dinsdag t/m vrijdag 9 tot 5;30 uur

11
. .. ... zaterdag , 9 tot 5 üur.KOOPAVOND:

'Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag ............... 7 tot 9 uur

zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag ............ 7 tot 9 uur

importeur of fabrikant overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur
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UITGAANSTIPS

Talentenjacht
Café La Bastille, Haltestraat 58 in

Zandvoort, houdt volgende week
donderdag 1 oktober de voorronde
van een echte talentenjacht. Dat ge-

beurt in samenwerking met het bu-
reau Luuk Hasselman Produktie uit

Amsterdam. Dit organiseerde een
paar maanden geleden nog samen
met het Zandvoorts Nieuwsblad een
talentenjacht in Circus Zandvoort.
Ook de talentenjacht in La Bastille

is voor jong en oud. De overige voor-
rondes vinden plaats op 8 en 15 okto-
ber, de halve finales zijn op 22 en 29
oktober en de finale vindt plaats op 5

november. Liefhebbers die mee wil-

len doen, kunnen zich nog opgeven
via telefoonnummer 020-6390932.

Kunst uit

Oezbekistan
Holland Casino Zandvoort her-

bergt een tentoonstelling met kunst
uit Oezbekistan, van de 38-jarige

kunstenaar Arkadi Natanov. Zijn
werk is tot en met 4 oktober te zien.

Natanov volgde in Siberië de kunsta-
cademie in de plaats Krasnojarsk en
ontwikkelde zich tot kunstschilder,
graficus en beeldhouwer. Hij expo-
seerde eerder in Moskou, Leningrad
en enkele andere grote steden. In
1991 kwam hij als vluchteling naar
Nederland.

Muzikaal onthaal
Het Cultureel Centrum Zandvoort

opent zaterdag muzikaal een exposi-
tie van Louise Lensen en Pilippa de
Boer. De eerste maakt schilderijen
en tekeningen, de tweede werkt met
brons. De opening, om 17.00. uur,
wordt muzikaal omlijst met muziek
van drie fluiten: van Jitske Smit-
-Lancel en haar leerlingen Dieuwer-
tje en Anneke. Het centrum is te vin-

den aan het Gasthuisplein, nummer
9b. Het is dagelijks geopend van
13.30 tot 17.00 uur.

öfe/ad

QUATRE MAINS
RECITAL

KORTE
TIPS

• De vleugel staat vanavond in De
Krocht.

Quatre mains

in De Krocht

Aeckerstijn
In Galerie Aeckerstijn, Grote

Krocht 29, is tot en met zondag een
expositie te zien van de beeldende
kunstenaars Margot Kikkert en
Martin Pinsel. Kikkert maakt teke-

ningen en acrylschilderijen van
'haar' werkelijkheid, Pinsel maakt
mensfiguren in brons.

ZANDVOORT - De beheer-
der van Gebouw de Krocht
heeft een nieuw initiatief om
het culturele leven te stimule-
ren.
Vanavond vindt daarvan de

eerste voorstelling plaats: vier
handen op één piano oftewel
een quatre mains recital. Op
het programma staat romanti-
sche pianomuziek.

De recital, die om 20.15 uur begint,
wordt gegeven door de bekende pia-

nisten Ans Bouter en Miep van Luin,
beide uit Heemstede.

De entree kost 7,50 gulden per per-
soon. Beide geroutineerde pianisten
treden regelmatig samen op in het
land, in concertzalen, kastelen en
muziekcentra. In Zandvoort waren
zij nog niet eerder te horen. In de
Krocht geven zij op de - van het
Zandvoorts Oratoriumkoor gehuur-
de - vleugel een 'romantische voor-
stelling', met werken van onder an-
dere Mozart, Mendelssohn, Hum-
mel, Griek en Dvorack.

Het is de eerste nieuwe voorstel-
ling in Gebouw De Krocht in het
kader van het stimuleren van cultu-
rele activiteiten. Als er voldoende be-
langstelling is, worden er meer klas-

sieke concerten gehouden.

• Grote internationale kattenshow
van Pro Kat op zondag 27 september
in de Sporthoeve Sporthal, Snellius-

laan 1, Badhoevedorp. Inlichtingen:
tel. (02507) 15039 of 01807 - 22198.

• Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem:
vrijdag 25 september Richard
Thompson (ex-Fairport Convection)
met in het voorprogramma Boo He-
werdine. Aanvang 21.45 uur, entree
15 gulden (12,50 CJP of P-pas). Zater-

dag Afghan Whigs, Love Battery,
Burst ('take a tripple').

Aanvang 21.45 uur, prijzen 12,50

gulden/ 10 gulden. Voorverkoop To-
neelschuur Haarlem, Smedestraat
23, tel. 023-312439, of VVV kantoor
Haarlem, Stationsplein.

• Zeventiende Amsterdam City Ma-
rathon, zondag 27 september, met
meer dan 3000 atleten. Onder andere
langs Centraal Station, over Dam en
Leidseplein. Start 12.00 uur op het
Museumplein, aldaar ook de finish.

• Zaterdag plus zondag internationa-
le races op het circuit. Zie elders in

dit blad.

• Lunchconcert met violist Kees
Hulsman en cellist Marien van
Staalen, respectievelijk concert-
meester en solocellist van het Rot-
terdams Philharmonisch Orkest.
Zondag 27 september in Bloemen-
daals gemeentehuis, aanvang 11.45

uur, entree 15 gulden, CJP en kinde-
ren 10 gulden.

Inl. tel. 023-257755. Werken van
o.a. Reger, Ysaye en Ravel.

Geld en drank
ZANDVOORT - De vrouwen ont-

breken misschien nog, maar het geld
en de drank heeft een dief, die.in de
nacht van zondag op maandag in-

brak, al te pakken. De dader drong
via een klapraam een restaurant op
het circuit binnen en maakte 3500
gulden en een paar flessen whisky
buit.

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS

] c
bioscoopprogrammering van
24 sept. t/m 30 sept. 1992

FLODDER

AMERIKA
Dagelijks om
15.30, 18.45 en
om 21.30 uur

Kaarten:
tot 12 jaar ƒ 9,-

65+ ƒ 9,-

volwassenen
ƒ12,50

ALLE LEEFTIJDEN
(Nederlandstalig)

Dagelijks om 13.30 en 15.30 uur

SNEEUWWITJE (Nederlands gesproken en gezongen)

Kaarten: tot 12 jaar ƒ9,-; 65+ ƒ9,-; Volwassenen
ƒ12,50

HUUB STAPEL • NELLY FRIJDA • RENÉ VAN 'T HOF • TATJAÏffSlMIC

J0M POLirO ' 10U LANSRE lOHW "ItE

-•ntk D1CK NAM fiJimlM WURINJ CEEL! * PICK HUI
liHhfHMtilirtliliHr'hiiPtCKMAAS

™ls^p3 ...SfHii»!™-"*
wiiuvluiiiwh

.„,,,,„„,,,,,,; „Z ,.,.,. .>

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna
eten (Hamburger, Franse Frites en Frisdrank) bij

Mc Donalds, minimaal 6 personen, voor maar
ƒ 12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus

18686 of bij Mc Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

Zandvoorters
op dreef in

Orangerie
ZANDVOORT - Het derde

Koffieconcert, dat zondagmid-
dagplaatsvond in de Orangerie
van landgoed Elswout, is een
clatant succes geworden.

Ruim 250 muziekliefhebbers -

voornamelijk Zandvoorters - geno-
ten in de sfeervolle ambiance van
een kostelijk programma vol popu-
lair-klassieke muziek.
De vier getalenteerde jonge voca-

listen, die met veel inzet een bonte
reeks musical- en operafragmenten
lieten horen in de overvolle zaal,

kregen terecht een royaal applaus
en een kleurrijke bloemenhulde.
De Zandvoortse bas-bariton Jan Pe-

ter Versteege en de Haarlemse mez-
zo-sopraan Carla Vermeer - beiden
op Elswout al bekend van vorige
concerten - kregen deze keer even
gewaardeerde steun van de veelbelo-

vende tenor Amand Hekkers uit

Zandvoort, onlangs toegelaten tot de
'Master-class' van Cristina Deute-
com en de Amsterdamse sopraan
Erika Mekel. Pianist Ton van der
Voort, ook al een Zandvoorter, te-

kende voor een attente en muzikaal
verzorgde begeleiding.

Jammer
Voor de pauze bracht het vijftal

meer of minder bekende musicalsongs
van Kander, Bernstein, Lloyd Webber
en Jopplin. Na de koffie klonken er

welluidende soli, duetten en een kwar-
tet uit opera's van Donizetti, Bizet en
Rossini door de Orangerie in het uit de
17e eeuw daterende landgoed.

"Jammer dat het voorbij is," vond
een Zandvoortse fan na afloop van het

gratis toegankelijk concert. "Ik kijk nu
al uit naar de volgende keer.". Volgens
initiatiefnemer Pim Aronson, bedrijfs-

leider van de Orangerie, zal dat op zon-

dag 13 december zijn. „Ons streven om
een breed publiek op een laagdrempe-
lige wijze kennis te laten maken met
deze muziek slaat kennelijk aan," al-

dus Aronson. "Jammer dat we zoveel

mensen moesten teleurstellen, maar
vol is vol. Het was zonder meer weer
een fijne middag, zowel voor ons als

voor de optredenden en het publiek."

Theehuis mag
geel blijven
ZANDVOORT - Het uiterlijk van

het geel geschilderde theehuis in de
Brugstraat blijft waarschijnlijk zo-

als het is. Omwonenden hadden
hierover geklaagd bij het college van
burgemeester en wethouders. Daar-
op heeft de welstandscommissie er-

naar gekeken, maar deze heeft de
gemeente afgeraden stappen te on-
dernemen.

„We hebben een deskundig advies
laten uitbrengen," zegt wethouder
Van Caspel. „De welstandscommis-
sie heeft er zorgvuldig naar gekeken.
Het pand voldoet aan redelijke eisen
van welstand." Om tegen het advies
van de commissie in toch het uiter-

lijk aan te vechten, is volgens Van
Caspel een 'onbegaanbare weg'.

Kunstcircus op
Gasthuisplein

ZANDVOORT - De stichting
Kunstcircus Zandvoort houdt
op 4 oktober een grote kunst-
manifestatie op het Gasthuis-
plein. Er worden twee circus-
tenten neergezet waar 25 beel-

dend kunstenaars hun werken
zullen exposeren.

Er is gekozen voor circustenten
'omdat kunst en circus nauw met
elkaar verwant zijn', aldus Rita Aker
en Lou Koper, die samen de 'creati-

ve motor' van de stichting vormen.
Kunstcircus Zandvoort is in het le-

ven geroepen door Circus Zand-
voort, dat tegelijk de grootste spon-
sor is.

De opzet is zo ruim mogelijk ge-

weest. Er komen kunstenaars uit

het hele land, een 'dwarsdoorsnede'
van de kunst in het land. Uit Zand-
voort doet Roland van Tetterode
mee. Ook zijn er kunstwerken uit

het buitenland, zoals van Irene Tan
uit Frankrijk.

De manifestatie wordt geopend
door voormalig Zandvoorts journa-
list Fons Burger en muzikaal om-
lijst door twee bands. De een treedt
op onder het motto 'De kunst van
het zingen', de ander onder het mot-
to 'De kunst van de gitaar'. Een tan-

go-ensemble laat 'De kunst van de
dans' zien.

Een en ander is vanaf terraszitjes

te bekijken. De Zandvoortse gooche-
laar Ad Hendriks komt bij de men-
sen aan tafel zijn kunsten vertonen.
Het cultureel centrum opent een

dag eerder, 3 oktober, een speciale
expositie met kunst van brugklas-
leerlingen van middelbare scholen
uit de omgeving.

Een van hen krijgt op 4 oktober
een prijs uitgereikt. Voorzitter van
de jury is kinderdichter en illustra-

tor Ted van Lieshout. De overige ju-

ryleden zijn: wethouder onderwijs
Peter Ingwersen, Emmy van Vrij-

berghe de Coningh (directeur Cultu-
reel Centrum Zandvoort) en de
Zandvoortse tekenlerares Ineke
Diemer.

jur kunstcircus

zandvoort
4 oktober

gasthuisplein ^/'

J3.00-20.00 uur.f a
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Dorpsgenoten,
ik ben trots op u.

Wellicht herin-

nert u zich nog
mijn oproep van
twee weken gele-

den om bedden
beschikbaar te

stellen voor de
kinderen van 'Up
With People'.
Deze internatio-

nale jongeren-
groep trad afge-

lopen zaterdag,
ten behoeve van
het Ronald Mc-
Donald Kinder-
fonds op in het concertgebouw in
Haarlem, waar de Prix d'Humani-
te 1992 werd uitgereikt. Coördina-
trice Martine Joustra heeft het ge-

weten. Haar telefoon stond enkele
dagen roodgloeiend. „Maar liefst

honderd gastgezinnen hebben
hun huis beschikbaar gesteld voor
het goede doel," zo liet zij mij
glunderend weten. Pessimistische
kennissen vertelden mij al op
voorhand, weinig vertrouwen te

hebben in de Zandvoorters. Zij

kregen ongelijk. Voor wat mijzelf
betreft, wist ik dat het zou gaan
lukken. Mijn zelfvertrouwen
vloeit dan ook voort uit het feit dat
ik de Zandvoorters ken. Dus voor
de zoveelste maal: Zandvoorters
zijn aardige mensen. Je moet al-

leen weten hoe je met ze om moet
gaan. O zo!

Met oog eeoor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12

veiligheids-voor-
schriften wordt
door sommige
uitbateis be-

hoorlijk de hand
gelicht. Geld
spoelt daarbij
vaak oen belang-
rijke rol. Soms
gaat dit ten koste
van diegenen die
in een dergelijk

Begrafenis
De 75-jarige Greet Zijlstra, haar

hond en zeven katten uit de Ko-
ningstraat kunnen weer lachen.
De voormalige (pro deo) assisten-
te van de inmiddels overleden
roemruchte Heemsteedse dieren-
arts Jacoba Hagendoorn (u weet
wel, die vaak vergat een rekening
uit te schrijven), kreeg enige tijd

geleden een tweedehands gas-

haard cadeau. Haar oude kolenka-
chel in de voorkamer van haar ge-

meentelijke huurwoning had het
begeven. Zijzelf moet zien rond te

komen van een karig pensioentje.
Geld om de nieuwe warmtebron
op de gasleiding aan te sluiten had
ze niet. Zij vroeg bij de gemeente
om hulp. Die liet het in eerste in-

stantie afweten. Volgens Greet,
zou een ambtenaar haar verteld
hebben, dat ze eerst haar spaarpo-
tje moest legen. In dat potje zaten
1700 guldens. Het geld was be-
stemd voor haar begrafenis.
„Want," zo vertelde zij, „ik wil
straks netjes begraven worden."
Een gesprek met onze plaatselijke
'dooiegraver' leerde, dat de goed-
koopste teraarde-bestelling min-
stens 4300 gulden kost. Van haar
inkomen legt ze elke maand tien
gulden opzij. Greet moet dus nog
minstens 19 jaar sparen, voordat
zij zonder schuld dood kan gaan.

Vragen
Ere wie ere toekomt. Velen trok-

ken zich het lot van deze bejaarde
dame aan. Directeur Schaap van
de Lieve de Key-school in Haar-
lem en een loodgieter uit Heem-
stede boden aan, de gasleiding
(kosten 680 gulden) gratis aan te
leggen en ook haar mede-dorpsbe-
woners en mensen uit de regio wil-

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

den haar helpen. Ook Jeannette van
Westerloo, fractievoorzitter van de
PvdA, was eveneens begaan met het
lot van de Zandvoortse. Zij stelde
hierover vragen aan het gemeente-
bestuur. Dat hielp. Blijkbaar onder
de druk van de publieke opinie, is

het gemeentebestuur alsnog over
stag gegaan. Greet Zijlstra hoeft
deze winter niet meer in haar keu-
ken te bivakkeren om zich aan de
gevelkachel te kunnen warmen. Dol-
gelukkig vertelde zij mij de/.e week,
dat de gashaard op dit moment vol-

op brandt.

Ondernemcrsbokaal
Soms wordt er wel eens beweerd,

dat de Zandvoortse ondernemers al-

leen maar geïnteresseerd zijn in geld
verdienen. 'Zij hebben veelal geen
oog voor hun eigen dorpsbewoners',
zo wordt dan gesteld. Ik kan u een
goed voorbeeld geven van een be-
kende ondernemer die deze bewe-
ring loochenstraft. Laatst was ik bij

'Dierplezier' aan de Grote Krocht.
Eigenaar Hans Jansen stond mij te

woord. Ik vroeg hem of hij niet een
middeltje had tegen huidschilfers.
Niet voor mijzelf, maar voor mij
hond, zo verduidelijkte ik. Het dier
barst van de jeuk, zo vertelde ik er
bij. Hans liep naar de uitstalkast en
wees op een partij flesjes en doosjes
met pillen. „Middeltjes genoeg," zei

hij „toch verkoop ik ze niet aan jou."
Ik keek hem verwonderd aan. Zo'n
flesje bracht toch al gauw 20 gulden
op.

„Moetje opletten," zei Hans en nam
mij mee naar een van de schappen.
„Kijk," legde hij uit. „Jouw hond
heeft een speciaal dieet. Dit voer be-
vat geen vet. Daardoor ontstaat een
droge huid. Die huid gaat soms
schilferen, vandaar." Ik knikte dat
ik het begreep. Hans ging verder.
„Per dag een paar druppels zuivere
plantaardige maiskiemolie, dat
helpt en het kost maar een paar dub-
beltjes," zo adviseerde hij. Ik ben
spoorslags naar 'Dirk van den
Broek' getogen (Het spul bleek zo-

waar- nog in de aanbieding ook).
„Hans," riep ik enkele dagen later

door de geopende winkeldeur „Het
heeft geholpen, bedankt voor je ad-
vies." De ondernemer grijnsde van
oor tot oor. „Graag gedaan." Kijk,
binnenkort wordt weer de jaarlijkse

ondernemersbokaal uitgereikt. Wat
mij betreft, weet ik wel wie hem dit

jaar heeft verdiend.

Opgeschrikt
De brandveiligheid van sommige

van onze hotels, pensions en kamer-
verhuurbedrijven in ons dorp laat

nog steeds te wensen over. Met de

onderkomen bi-

vakeren. On-
langs werd heel
Nederland via de
media opge-
schrikt door het

bericht, van een uitslaande brand
in een pension in Den Haag. Elf
doden vielen daarbij te betreuren.
Ook dit pension was niet brand-
veilig. Het Haagse gemmeentebe-
sluur wist dit allang, maar weiger-
de op te treden. Onlangs ben ik

eens een kijkje gaan nemen in het
voormalige Hotel Faber aan de
Poststraat dat vijftien mensen
herbergt. In dit pand werd twee
jaar geleden een kamerverhuurbe-
drijf gestart. Studenten van de Ho-
geschool in Haarlem namen daar
in hun intrek. Lang zaten ze daar
niet. Uit veiligheicls-overwcgingen
werden zij elders ondergebracht.
Het pand voldeed namelijk niet

aan de brand-veiigheids-voor-
schriften.

De eigenaar besloot dan maar te

verhuren aan buitenlandse wo-
ningzoekenden en borg er tevens
zijn personeelsleden in op (tegen
betaling uiteraard). Er volgde een
'verbouwing' waarbij de grote ka-
mers werden opgedeeld in kleine-

re onderkomons. Iedere etage
kreeg daarbij ook nog een eigen
kookgelegenheid en er kwamen
zelfs brandmelders op iedere ka-

mer. Die brandmelders werden
volgens de buurtbewoners voor 14

gulden per stuk ingekocht bij een
of andere doe het zelf zaak. „De
meeste van die dingen zijn er in-

middels weer uitgesloopt. Ze be-

gonnen al te rinkelen als je een
scheet liet," zo werd verteld.

Rechtsongelijkheid
De Zandvoortse brandweer en

het gemeentebestuur doen of hun
neus bloedt. Zij lieten desge-
vraagd weten, voorlopig niets aan
de brandgevaarlijke toestand in

het pand te kunnen doen. „Wij
wachten op een externe medewer-
ker en een koninklijk besluit op de
nieuwe brandbeveiligingsverorde-
ning. Dat kan nog maanden du-
ren," aldus brandweercomman-
dant Schróder. Het gemeentebe-
stuur maakt het helemaal bont.
Wat te denken van hun commen-
taar? Ik citeer maar even: „Wij
erkennen dat hotel Faber niet het
enige logement is, waar de brand-
veiligheid te wensen overlaat. Wij
wachten met optreden tegen de
eigenaar, omdat volgens ons an-

ders sprake is van 'rechtsongelijk-

heid' tegenover deze ondernemer,
ten opzichte van zijn concurren-
ten, (het zal mij benieuwen hoe
onze raadsleden hierover den-
ken).

Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

Stichting Gezinszorg houdt open dag
ZANDVOORT - De Stichting Gezins-

zorg Kennemerland Zuid houdt dinsdag
29 september open huis. Op die manier
doet zij mee aan de Landelijke Dag voor
de Thuiszorg. Het belangrijkste doel daar-
van is, nieuwe mensen voor dit werk te

interesseren.

De Stichting -Gezinszorg Kennemerland Zuid
neemt de thuiszorg in de gemeentes Zandvoort,
Bennebroek, Bloemendaal en Heemstede voor
haar rekening. Dat gebeurt allemaal vanuit het
hoofdkantoor aan de Van Lennepweg 1 in Aer-
denhout (tel. 023-213421). Op datzelfde adres
wordt dinsdag tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en
16 uur de open dag gehouden. Ook cliënten en
'verwijzers' zijn dan welkom.

Bij de personeelswerving wordt vooral gewezen
op de veelzijdigheid van de thuiszorg: achter deze
naam gaan verschillende vormen van dienstver-

lening schuil. Die variëren van huishoudelijk
werk tot verzorging en begeleiding van cliënten.

Voor de meeste mensen die van de thuiszorg
gebruik maken, zijn deze diensten onmisbaar.
Zonder hulp zouden zij niet zelfstandig kunnen
blijven wonen. Dat maakt het werk zinvol 'en

dankbaar, aldus de stichting. De hoeveelheid
werk die de gezinszorg te bieden heeft, zal de
komende jaren waarschijnlijk alleen maar toe
nemen. Vooral omdat steeds meer ouderen zo
lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen.
Maar het werk richt zich niet alleen op deze
leeftijdsgroep. Onder de cliënten bevinden zich
mensen van alle leeftijden: zieken, gehandicapten
en ook (jonge) gezinnen.

Cursus
Werken bij de Stichting Gezinszorg Kennemer-

land Zuid is mogelijk voor minimaal zes en maxi-

maal 40 uur per week. Voor een zogenaamde
Alpha-hulp ligt het minimum nog lager: drie uur
per week. De werktijden worden in overleg gere-

geld en betaling vindt plaats volgens de CAO-Ge-
zinsverzorging.
De organisatie biedt verschillende opleidings-

mogelijkheden. Het begint met een verplichte
basis-oriëntatiecursus. Daarna kunnen belang-
stellenden de parttime opleidingen voor gezins-

helpende en gezinsverzorgende volgen. Daar-
naast worden over uiteenlopende onderwerpen
bijscholingscursussen en thema-bijeenkomsten
georganiseerd.

Op de open dag staan leidinggevenden en uit-

voerende krachten klaar oin een en ander over de
thuiszorg te vertellen. Daarnaast worden er vide-

ofilms gedraaid. Degenen die wel geïnteresseerd
maar verhinderd zijn, kunnen bellen voor infor-

matie.

(ADVERTENTIE)

GUBE HARDWi

DESIGN
Cornelis Slegersstr 2/1

2042 GP Zandvoort

Telefoon 02507-30792

fox 02507-30859

Bankrelatie FlBN-flMRO Reknr :45.1 1 .10.763

K.v.K te Haarlem nr : 73564

UUJ D€Rl€R VOO® :

HARDWARE, SOFTWARE, GAMES, DISKETTES, FAX ROLLEN,
PAPIER, INKTLINTEN, TONERS, KABELS EN NOG VEEL MEER . .

.

386DX-40
KT computer
• 80386DX-40 Mhz Moederbord in Mini Tower met

4Mb Ram geheugen
• 40 Mb Harddisk 28Ms
• 512Kb Video Kaart '

• 2 Diskette Stations, 3,5' l.44Mb en 5,25' 1.2Mb
• Svga Kleuren Monitor, 1024 x 768
• 101 Toetsenbord
• Msdos 5.0 en Windows 3.1

Prijs inclusief BTW ƒ 2799,-

386SX-25
KT computer
• 80386SX-25 Mhz Moederbord in Desktop Case met

1 Mb Ram geheugen
• 40Mb Harddisk 28Ms
• 512Kb Video Kaart
• 2 Diskette Stations, 3,5' 1.44Mb en 5,25' 1.2Mb
• Svga Kleuren Monitor, 1024 x 768
• 101 Toetsenbord
• Msdos 5.0 en Windows 3.1

Prijs inclusief BTW ƒ 2500,-
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GROOT NIEUWS IN GORDUNENLAND!
Carpet-land is er nu ook voor de wand! Dus snel naar Carpet-land voor gordijnen

en vitrage, maar ook voor behang en zonwering. Kom u verbazen over de enorm
lage prijzen en de grote voorraad kwaliteitsdecoratie. Maar er zijn nog méér
unieke voordelen: Alle gordijnstof vanaf 27,50 p.m is altijd uit voorraad leverbaar

en binnen 7 werkdagen gratis op maat gemaakt. En vraag ook naar de specta-

culaire behangvoordelen! Alles past bij alles, bij Carpet-land kunt u naar hartelust

kombinerea Met altijd de keuze uit flinke voordeelprijzea

NU 10% KORTING NU 10% KORTING NU 10% KORTING NU 10%
Op vertoon van deze bon krijgt u tijdelijk tót 10 dagen na plaatsing een extra

kennismakingskorting van 10% op alle prijzen van gordijnen, behang en zon-

weringen. Zelfs op de prijzen die in deze advertentie staan vermeld! Knip uit en
kom dus snel naar Carpet-land!

ijtspeaahst

GORDIJNEN
KATOENSTOF "ARTIST"
Schitterende gordijnstoffen van

100% katoen, rijk bedrukt met

fraaie fantasiepnnts In 2 tinten

Breedte 140cm

GORDIJNEN BEHANG

PER METER VAN

DRALONSTOF "VERA" DUPLEX BEHANG "UNO"
Bijzonder fraae effen gordijnstoffen Fantastisch behang van een zware

in 6 aktuefe kleuren o a Verkrijgbaar kwaliteit met een smaakvol relief, in

in oud rosé, groen, geel en blauw zeer zachte pasteltinten Geschikt

Breedte 120cm voor de woonkamer.

PER METER VAN

J250
pmM
J^JJ50

PERR0^ JSO

carpet-lan

'

SilllsM *AmstercfanvAnthopy Fokkerwég (naast Praxis).020-6176119;Spakbrweg (GEB geboLNv) 020-6650200;.

Jrotel-Qafè - Restaurant

«B
f,

,

Bloemendaal aan zee

Tel.: 023 -252280

GEKOOKTE „- cft
M0SSELEN 18.50

geserveerd met diverse

sauzen, stokbrood met
kruidenboter en
gemengde salade.

Wij zijn alle dagen van de
week geopend en
beschikken over een ruime
parkeergelegenheid.

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

KOPLOPERS

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel

extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor

de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor

vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

Je kunt aan de slag in: Zandvoort

Bel: 02507-16821

* (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZ0RGENI
't Komt m de Bos

FRITURES D'ANVERS
Gevr.

nette JONGENS voor
weekendwerk en
zomermaanden

v.a. 16 jaar.

Aanmelden iedere dag na 12.00 uur

Kerkplein Zandvoort.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

^5
""'"maakt**^

Glazenwasserij
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

PROFITEER VAN UITZONDERLIJKE PRUSVRIENDELIJKHEID.
Bestel-limiet: 1 scherm per huis<~ Hele of deel van straat ma9 w?'-

Winkels/bedrijven onbeperkt.

NU KNiKARMSCHERM
RESERVEREN VOOR PRIJZEN 1991?
+ NOG EENS 10% EXTRA WINTERKORTING!

TYPE "PRESIDENCE'i
De Presidence is een zonovergoten kwaliteitsscherm
Betrouwbaar m gebruik Degelijke zware constructie
Oogstrelend scherm met ontelbare doekmogeliikheden
Zo n pnjsvnendelijk scherm vindt u nergens

TYPE "MADO PRISMA"
De Mado Prisma is een scherm van pure

klasse Degeli|k onderhoudsvrij cassette-

scherm Wit gemotteld Keuze uit alle moge-
lijke doeken

WILTUDIRECTÜFFERTE
BEL DAN:

.~::^m»12S1#»36i "f*;j-

310
320
330
340
350

360
370
330
390
400

410
420
430
440
450

460
470
480
490
500

510
52C
530
540
550

Uitval 260

940
953
972
990

1 001 (aktie95t ")

Uitval 310

1 081
1 095
1 117
1 138
1 151

GRATIS EN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

JA stuur mij een offerte voor een ZONNE
SCHERM x
Ik heb de gewenste braedte en uitval onge- 1
veer ingevuld

rmmado

1 018
1 032
1 057
1 062
1 078 (aktie 1 01 1

1 092
1 110
1 124
1 138
1 154 (aktie 1 069 •)

1 170
1 180
1 195
1 212
1 230

1 170
1 186
1 215
1 221
1 239

1 255
1 276
1 292
1 308
1 327

(aktie 1 01 1 ')

(aktie 1 070 •)

(aktie 1 160 •)

(aktie 1 100

1 241
1 261
1 274
1 288
1 305 (aktie 1 159 •]

1 345
1 357
1 374
1 393
I 414 (akue 1 189 •)

1 427
1 450
1 465
1 481
1 49S (aktie 1 249 ')

Breed
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550

éénmalige actieM

Uitval 250 UitvaÏ3ÖÖ

Ik zoek
knikarmschermen

1682-
1707.-

1730,-
1754-
1778-
1801,-

1825,-

1848-
1872-
1896,-
1919,-

1943,-
1967,-

1990-
2014,-

1778,-
1803,-

1828.-

1853-
1880-
1905,-

1930.-

1956,-

1981,-

2006-

Tot 12 00 breed verkrijgbaar

1 Voor Presidence gelden WEL de genoemde prijzen maar
hierop wordt GEEN extra winterkorting meer verleend

2 Aktieschermen alleen in rood oranje verkrijgbaar

Prijzen Inclusief winterkortlng.

SI!D^IÜ ,w>lÖöTaèëH!i
glII^RÉgfaltpiijijilll

"DE ZONNEKONING

liittiliiSiiiiiiiW
OOR GRATIS METEN.

uitvalscherm

UMADO . 10%
G WEINOR
nSunpoint -10%
nSuncar . 10%

Degalux Sunnse -10%
Degalu x Discus - 1 %
offerte voor meerdere schermen

Breedte + meter

Uitval meter

Naam

Voorletters

Adres

Poslcode/plaats

Telefoon

Stuur deze bon zonder postzegel aan

DE ZONNEKONING
Postbus 552

2240 AM Wassenaar

VERTICALE LAMELLEN
Pure klasse in stof + PVC.

Alle merken en eigen import uit Amerika
Wij hebben de grootste collectie PVC lamellen Glanzend mat
gebogen ribbels of gestreept Ook in ALU verkrijgbaar mat glanzend
goud zilver Schitterende stoffen lamellen katoen chintz trevira

boude of gobelin

Onderstaand vindt u prijzen van onze populaire PVC LAMELFLEXX

HORIZONTALE JALOEZIEËN TYPE "REFLEXX"
ALLE MERKEN 16 EN 25 mm

Bel ons. Wij laten u in één bezoek aan huis alles zien wat er te koop is.

Of het nu gaat om gewone of zeer exclusieve jaloezieën glanzend, metallic, mat
of gemarmerd. De Zonnekoning heeft het allemaal. Decoratief, zonwerend en
pure kwaliteit Voor prijzen die net zo aantrekkelijk zijn als de jaloezieën zelf

Perfect op maat gemaakt Keuze uit ruim 300 kleuren Prijzen 25 mm

Breed
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Gooilust-route
Op de fiets langs landgoede-

ren en buitenplaatsen in het

Gooi. Dat kan nu met een route
die bewegwijzerd is en waarvan
bovendien een beschrijving be-

schikbaar is. De 'Gooilust-rou-

te' is een nieuwe fietsroute van
de ANWB, uitgezet in samen-
werking met Toer-in Noord-
Holland en de provinciale VVV.
De tocht is circa dertig kilome-
ter lang en kan op elk punt
langs de route worden gestart

en beëindigd. Fietsliefhebbers
die niet over een eigen rijwiel

beschikken, kunnen er wellicht

eentje huren bij de NS-stations
Hilversum en Naarden-Bus-
sum.
De 'Gooilust-route' voert

langs landgoed Oud-Bussem en
Zuiderhof en De Duinen, die

door de provincie Noord-Hol-
land als beschermde tuinen op
de monumentenlijst zijn ge-

plaatst. De fietsroute leidt ver-

der langs de bossen van Valke-
veen met de landhuizen Flevo-

rama en Drafna. Verder gaat
het naar Oud-Valkeveen, de Li-

mitische Hiede, Tafelberg en
Westerheide. Daar wijzen de
Gooilust-bordjes richting Hil-

versum waar onder andere par-

ken en tuinen te bezichtigen
zijn, zoals het Pinetum Blijden-

stein. De Gooilust-routebe-
schrijving is te koop bij de
VVV- en ANWB-kantoren in

Noord-Holland.

Avondje film moet weer Ie
DE NEDERLANDSE

bioscoopwereld is de
laatste jaren in het

slop geraakt, maar daar
gaat het nodige aan
veranderen. Cannon-

directeur Van Wouw heeft
grootse plannen om het
imago op te krikken. Een
avondje naar de film moet

weer leuk worden.

door Everhard Hebly

Honderd Cols Tocht
Ter gelegenheid van het tien-

jarig bestaan van de inmiddels
befaamde 'Honderd Cols
Tocht' is de route in een nieuw
jasje gestoken. De vierduizend
kilometer lange tocht voert nog
steeds door de vier grootste
Franse bergstreken (Alpen, Py-
reneeën, Centraal Massief en
Vogezen), maar de route is hier

en daar aangepast. Start en fi-

nish zijn beide in Haguenau bij

Straatsburg.
Er geldt geen tijdslimiet voor

deze zware tocht. De deelne-
mers mogen er zo lang over
doen als ze willen. De tocht is

daarom geschikt om verspreid
over een aantal vakanties te rij-

den. Geslaagde deelnemers
worden opgenomen in de 'Hon-
derd Cols-register' dat nu vijftig

namen telt, waaronder vier van
vrouwen. Informatie over deze
zwaarste fietstocht ter wereld
is te verkrijgen bij de Rijwiel-

toerclub 'De Domstad', Paulus
Potterlaan 24, 3723 XB Biltho-

ven, tel. 030-251822/206435.

Spellendagen
In de Jaarbeurs te Utrecht

worden op 23, 24 en 25 oktober
voor de eerste keer de Nationa-
le Spellendagen gehouden. Uit
gegevens van de speelgoed-
branche blijkt dat de verkoop
van spellen toeneemt, maar
vaak weet de koper niet hoe het
spel precies gespeeld moet wor-
den. Het is dus niet zo gek als

leverancier en gebruiker wat
meer informatie uitwisselen.
Op de Nationale Spellenda-'

gen treft men alle leveranciers
en fabrikanten van spellen aan
en kan men vrijwel alle in Ne-
derland op de markt gebrachte
spellen zelf proberen. De mani-
festatie heeft geen afgebakende
stands maar spellen- en speel-

pleinen waar de vele honderden
spellen kunnen worden ge-

speeld en getest.

De openingstijden: vrijdag van
twaalf tot acht uur 's avonds, zaterdag
van tien tot acht uur en zondag van
tien tot zes uur. Entree ƒ 12,50, kinde-
ren onder vier jaar gratis.

In geen land ter wereld gaan
de mensen zo weinig naar de
bioscoop als Nederland. Het ge-
middelde ligt op zegge en
schrijve één bezoek per inwo-
ner per jaar. En over wat er
vertoond wordt, is die enkele
bioscoopbezoeker over het al-

gemeen niet erg enthousiast,
getuige de cijfers. Per jaar wor-
den zeventig tot tachtig films in
Nederland uitgebracht on tien
daarvan zorgen voor liefst 45
procent van de totale omzet in
de bioscoopbranche.
Zestig procent van het aantal

bezoekers ergert zich aan de
lengte van de trailers, voor-
films, die doorgaans 28 minu-
ten in beslag nemen. „Ver-
schrikkelijk," noemt de direc-
teur van Cannon Group Neder-
land, W. van Wouw, deze cij-

fers. „Dan doe je het
onmiskenbaar fout en moet je
de hand in eigen boezem ste-

ken. De bioscoopwereld loopt
achter en heeft veel in te ha-
len."

Cannon Group Nederland is

eigenaar van vrijwel alle bio-
scopen in de Randstad. Van
Wouw trad begin dit jaar aan
als directeur en is vast van plan
de Randstedelijke bioscopen

• Cannon-
directeur Van
Wouw: Van
City weer een
echte
premierezaal
maken.

Foto

Bram de Hollander

binnen vijf jaar nieuw leven in

te blazen. In 1997 moet het be-

zoekersaantal met veertig pro-
cent omhoog gekrikt zijn. De
plannen om dit te bereiken bor-
relen voortdurend bij hem naar
boven. Het laatste idee is het
tussen de middag openstellen
van één bioscoop in elke grote
stad, waar gratis de trailers ver-

toond worden. Per 1 januari
1993 wordt de lengte van voor-
films ingekort van 28 tot 15 mi-
nuten
Van Wouw: „Na 1972 zijn de

bioscopen in een neerwaartse
spiraal terechtgekomen en
sinds 1985 moesten we zelfs

spreken van stilstand. Het be-
zoekersaantal kon niet lager

liggen. De bodem was bereikt.
Dat komt grotendeels doordat
onze prestatie er niet naar was.
Het probleem van de Neder-

reclame, met als gevolg dat
sommige mensen een film gin-

gen bezoeken waar ze helemaal
niet thuishoorden."

'We hebben de groep
35-plus verwaarloosd'

landse filmwereld is dat ieder-

een altijd maar praat over de
Top-Tien, waar zoveel bezoe-
kers op af komen. De hele recla-

me hierbij is gericht op de
groep 15- tot 25-jarigen. Ik durf
zelfs te zeggen dat er sprake
was van overmarketing, te veel

„De groep 35-plus hebben we
verwaarloosd, terwijl die juist

alle tijd heeft om uit te gaan. De
enige informatie die ze krijgen,

is een filmladder m de krant en
een recensie in het kunstka-
tern. Dat moet veranderen. De
groep tussen 25 en 35 jaar heeft

veel minder tijd door huwelijk
en kleine kinderen. Maar de 35-

plus wordt een belangrijke
markt voor ons. De veertig pro-
cent groei waar we op mikken,
gaan we m die leeftijdscatego-
rie zoeken."
Het imago is verder verslech-

terd door het achterstallig on-
derhoud in veel bioscopen en
Cannon heeft een aantal forse
investeringen in de planning.
Veel zalen, waaronder het
hoofdstedelijke City m het bij-

zonder, krijgen een face-lift en
er moet een zestal megabiosco-
pen gebouwd worden met meer
zalen, die samen plaats bieden
aan 2750 bezoekers. Amster-
dam krijgt er twee.

Cannon is momenteel in ge-

sprek met de lokale omroepen
van Amsterdam, Den Haas} en
Rotterdam om tot overeen-
stemming te komen over een
nieuw wekelijks ïnformatiepro
gramma over bioscopen „Wn
dragen zorg vooi de exploitatie
en het zal gesponsord worden
door Grolsch. In het program
ma geven we meer informatie
dan alleen maar over de Top-
Tien. Er komt een spelletjes-

element in en we overwegen zo-

genaamde sneak previews Je
krijgt dan een film vooi gescho-
teld die nog met in premiere is

Het enige dat ]e niet te zien ot te

horen krijgt is om welke tilm
het gaat."

Aanvangstijden
Van Wouw „Alles moet er de

komende jaren op gericht zijn

de interesse te verbreden Dat
komt ook tot uitdrukking in de
Riks Bioscoop waarbij we voor
twee gulden vijitig de Top-Tien
films van vorig jaar vertonen,
dat is voor de helft van het geld
datje kwijt bent voor het huren
van de video Daarnaast gaan
we de aanvangstijden kritisch
onder de loep nemen en het is'

best mogelijk dat hier het nodi-
ge aan veranderd wordt

"

„De nachtfilms draaien
slecht omdat velen zich met
meer veilig voelen op dat uur.
Maar we gaan er wel mee door,
we moeten alleen wel ook hiei

'

bekijken hoe we het aantrekke-
lijk kunnen maken. Ik zie zelf'

heel duidelijk de aantakkmg,
naar andere vormen van cul-

tuur. Wij zijn een onderdeel of •

zelfs het hoofddeel van eeni
avondje uit. Daarom moeten we

'

weer interessant worden voor'
het publiek," aldus Van Wouw.

Omroep Museum
Het Nederlands Omroep Mu-

seum in Hilversum wordt ko-
mend voorjaar tien keer zo
groot als het nu is. Het mu-
seum dat momenteel over ze-

ven locaties in Hilversum is

verspreid, wordt dan onderge-
bracht in het voormalig Beiers-
dorf-complex aan de Oude
Amersfoortseweg. Daarin huist
momenteel nog het NOB. Het
Fonografisch Museum, dat nu
nog in Utrecht staat, zal dan
ook op dezelfde plek gehuisvest
worden. Wie het oude Omroep-
museum aan het Melkpad nog
wil zien, kan dat het beste in de
herfstvakantie (17 tot en met 25
oktober) doen. Dan staat in het
museum het thema '25 jaar
kleurentelevisie' centraal.

Het Nederlands Omroep Museum
aan het Melkpad 34 In Hilversum is

tijdens de herfstvakantie dagelijks ge-
opend van tien tot vijf uur en in het
weekend van twaalf tol vijf uur. Buiten
de vakantie is het museum op woens-
dag van tien tot vijf uur geopend en de
laatste zondag van de maand van
twaalf tot vUf uur.

Boekenkast naar
behoefte uitbreiden
• Boekenkast opbouwen vol-

gens het blokkendoos-principe
Foto Habitat

ER RUSTTE ALS het
ware in de zeventiger
en tachtiger jaren

een verbod op uiterlijk
vertoon. Dat is nu totaal
veranderd. Tonen wat je
hebt en dus tonen wie je
bent, is weer bon ton. Wat
het interieur betreft speelt

het wandmeubel/
boekenkast een

beeldbepalende rol. Men
zegt niet voor niets 'toon
mij uw boeken en ik zal u

zeggen wie u bent'.

Een boekenkast is dus niet

alleen een nuttig bergmeubel,
maar ook een drager van bood-
schappen en daarnaast een uit-

stekende sfeerbepaler. De boe-
kenkast mag dan weer in zijn,

de vormen zijn toch wel even
anders dan bijvoorbeeld in de
jaren tachtig. Toen waren
wandmeubelen meestal a-sym-
metrisch opgebouwd en niet al-

tijd even functioneel ingedeeld.
Dat is nu anders.
Eenvoud, degelijke construc-

tie en een goede afwerking zijn

belangrijk geworden. Dat komt

tot uiting in de opbouw van de
kasten, die soms heel sterk
doen denken aan bijvoorbeeld
de gevel van een flatgebouw.
Boekenkasten worden nu opge-
bouwd volgens een soort blok-
kendoos-principe: kastje voor
kastje en laag voor laag. De
duurdere typen boekenkasten
kunnen zelfs worden voorzien
van een verrijdbare ladder die

wordt bevestigd aan een rails

bovenaan de boekenkast. Maar
er zijn ook heel handige, multi-
functionele, losse bibliotheek-
trapjes te koop. Wie er de ruim-

te voor heeft, kan een zelfs een
kamer tot bibliotheek inrich-

ten.

Boekenemmer •

De oude Grieken en Romei-
nen hadden al boeken. Niet zo-

als onze boeken; plat en inge-

bonden. Nee, het waren op rol-

len perkament geschreven
teksten, die werden bewaard,
en soms ook meegedragen in
houten emmers. De grote boe-
kenkast zoals wij die nu ken-
nen, begon pas furore te maken
in de achttiende eeuw. Toen
vervaardigden aantal beroem-
de Engelse meubelmakers als

Chippendale, Hepplewhite en
Sharaton heel fraaie uit kost-
baar mahoniehout gemaakte
boekenkasten. Dergelijke sta-

tussymbolen konden alleen

door de elite worden aange-
schaft, bovendien kon lang niet

iedereen lezen en schrijven.

Diverse woninginrichters
verkopen naast de kant-en-kla-
re boekenkasten ook zelf te

monteren rekken en boeken-
kasten. Voordeel van een derge-
lijk systeem is dat het kan mee-
groeien met de individuele be-

hoefte. Er kan bijvoorbeeld be-
gonnen worden met een basise-
lement, dat verder in de hoogte
en breedte met losse modules
kan worden uitgebouwd. Ge-
woon een kwestie van stapelen
en opbergen dus.

Scheidingswand
Een boekenkast hoeft overi-

gens niet van onder tot boven te

worden volgezet met alleen
maar leesvoer. Af en toe een
schap openlaten om er wat leu-

ke hebbedingen, fotolijstjes of
andere accessoires te plaatsen,
onderbreekt de eentonigheid
en maakt dat zo'n kast een heel
persoonlijke uitstraling krijgt.

Zowel dichte als open boe-
kenkasten zijn als scheidings-
wanden te gebruiken. Bij een
dichte boekenkast kan de ach-
terzijde worden opgesierd met
een mooi schilderij, bij een
open boekenkast vloeit de
ruimte als het ware letterlijk

door de kast heen. Het is een
uitermate praktische oplossing
als men bijvoorbeeld de eet-

hoek of de werkplek wil afzon-
deren.

Wie 'geheimpjes' heeft, het
Franse woord daarvoor is 'se-

cret' en van dat woord is het
secretairekastje weer afgeleid,

kan ook een boekenkast voor-
zien van een rolluik of van gla-

zen- of houten schuifpanelen
aanschaffen. - * " r> - •

Acluele infoimatie over
Toerisme en Vrije Tijd

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag;

Cosmetica spiegel
Voor het aanbrengen van

make-up is goed zicht erg
belangrijk. De firma Ru-
schenbaum brengt nu een
cosmetica spiegel met ver-

lichting op de markt. De
spiegel kan op elke wille-

keurige plek worden ge-

plaatst mits er een stopcon-
tact in de buurt is. Er zijn

diverse uitvoeringen moge-
lijk. Bij elk badkamermte-
neur kan een passende
spiegel worden gekozen.
De volgende kleuren zijn

leverbaar. verchroomd,
brons, wit, edelmat, goud
en messing kleurig. Extra
kenmerk van deze spiegel is

hij vergrotend werkt. De
spiegel-doorsnede is 190

mm. De spiegel is leverbaar
vanaf f 510,60, exclusief

BTW.
Informatie bij: Rljmas B.V.,

postbus 368, 2300 A.\ Leiden, tel.

071-2238K8.

Vriezer
Wie van zijn keuken een

trendy ruimte wil maken,!
kan overwegen een door As-

dal ontworpen Amerikaan-!
se koel/vriescombinatie te

plaatsen. Deze Amerikaan-
se koelkast heeft een king-
size formaat. Dat betekent
dat er enorm veel opber-;

gruimte is voor allerlei ver-"

schillende etenswaren. Ver-;

der bevat de koelkast een;

royale vriesruimte en diver-

se andere extra's, waaron-
der een ijscruncher en
drankdispenser.
De koelkast kan geheel of;

gedeeltelijk worden be->

kleed in roestvrijstaal 'of

staalplaat gelakt in diverse

kleuren. Er is een folder be-

schikbaar waarin tal van
voorbeelden worden ge-

toond. Deze folder is gratis

aan te vragen bij Asdal
Gourmatics, postbus 194,

7130 AD Lichtenvoorde, tel.

05443-77665.

Limburg biedt

culinaire

herfstvakanties
REIZEN, OP STAP

gaan, vakantie vie-

ren, het is niet meer
zoals voorheen seizoens-
gebonden. Het gehele jaar
door wordt er voor kortere
of langere tijd op uitge-
trokken. Reisjournaliste
Leni Paul geeft enkele tips
voor de komende weken.
CULINAIR. Als de dagen len-

gen, rijzen de paddestoelen en
de culinaire reisjes uit de
grond. In Noord- en Midden-
Limburg haakt men hier op in

met culinaire najaarsvakan-
ties, waar onder andere padde-
stoelen en wild als streekspeci-
aliteiten de aandacht krijgen.

Gratis folder bij de VVV, tel.

077-543.800.

CARIBISCH GEBIED. De
eerste gids met te verhuren ap-
partementen in het Caribisch
gebied is verschenen. 34 aardi-

ge onderkomens in diverse
prijsklassen. Wie dus tijdelijk

eens op Aruba, Bonaire, Cura-
gao of Saba wil wonen, vindt in

To^ue^v

deze gids (vijf gulden) alle in-

formatie. Informatie: Caribbe-
an Apartments Guide, postbus
208, 1800 AE Alkmaar.
ALBION. Een naam die be-

kend is door korte, voordelige
trips naar onder meer Kent en
Sussex. Tot en met 31 maart
zijn er aanbiedingen waarbij
naast overtocht met boot (van-

uit Calais of Dover) ook twee
overnachtingen met Engels
ontbijt zijn inbegrepen en dit

voor nog geen driehonderd gul-

den. Informatie: tel. 01140-

16188.

ONDER WATER. Wie graag
fotografeert en dan het liefst

nog onder water kan van 10 tot

en met 15 nov. zijn hart ophalen
in Malta, waar dan de Blauwe
Dolfijn Competitie wordt ge-

houden. Wie in de kristalhelde-

re zee met daarin een grote va-

riatie in flora en fauna het

mooiste kiekje maakt, kan leu-

ke prijzen winnen. Informatie:
Malta Nationaal Verkeersbu-
reau, tel. 020-620.7223.

KLEINTJE SKI Over
sneeuw willen we het nu even
nog niet hebben, maar wel noe-
men ws hier vast het 'kleintje

ski' van De Jong Intra Vakan-
ties. Kleintje Ski is het ant-

woord op de skivraag van men-
sen die er geen hele week tus-

senuit kunnen of willen.

Woensdagavond in de bus stap-

pen, drie volle dagen skiën in

Oostenrijk en zondagochtend
weer thuis. Informatie: tel.

01804-57777.
KUNST. Overijssel gaat zich

meer en meer als een veelzijdig

vakantiegebied ontwikkelen.
Naast de beeldenroutes en de
kunstlijn zijn er nog vele mu-
sea, tuinen, galeneen en mani-
festaties die de moeite waard

zijn. Een overzichtelijke
Kunstwijzer Overijssel vol leu-

ke tips voor dagjes cultuur is

gratis verkijgbaar bij de VVV,
postbus 500, 7600 AM Almelo.
EROTIEK. In vrij (moedig-

heid doen Denemarken en Ne-
derland nauwelijks voor elkaar
onder en dus is in Kopenhagen
ook een Erotisch Museum ge-

opend. Initiatiefnemer en
schrijver/fotograaf Ole Ege be-
klemtoont dat het hier geens-
zins om pornografie gaat, maar
wel over de geschiedenis van de
liefde tussen mensen van de
Oudheid tot het ruimtevaart-
tijdperk. Het museum is aan de
Vesterbrogade 31, dichtbij Ti-

voli en het is dagelijks geopend
van tien tot negen uur.
AUTOTRON. Wie er deze zo-

mer nog niet was moet er

spoorslags naar toe: het Auto-
tron Rosmalen dat 25 oktober

sluit en pas in april volgend
jaar weer open gaat. Er zijn at-

tracties voor de hele familie zo-

als de verkeerstuin voor de kin-

deren en de Autotron bioscoop
voor de volwassenen, waar, zo
blijkt, het kind in u weer wak-
ker wordt. Wateravonturiers
komen aan hun trekken, maar
er is ook een paardetram, een
oldtimerbaan en natuurlijk het
Huis van de Toekomst. Open
van tien tot vijf uur. Meer infor-

matie: 04192-19050.
ZEELAND. Wie voor de

herfst komt nog een weekendje
Zeeland wil moet even het gra-

tis tijdschrift: Zeeland cultuur-
maand aanvragen Behalve
strand en duinen heeft Zeeland
musea, concerten en een jazz-

festival te bieden alsmede spe-
ciale arrangementen rondom al

die Zeeuwse cultuur. Informa-
tie- tel. 01180-33000.

SCHOON. Een verheugend
bericht over Griekenland. Deze
zomer werd dit land met zijn

ook tot diep in de herfst nog
aantrekkelijke strandjes, twee-
de in de Europese wedstrijd om
de blauwe vlag. Deze kwalifica-
tie wordt toegekend aan stran-
den en havens met goede sani-

taire voorzieningen en extra
services. Frankrijk werd met
248 vlaggen nummer éen, Grie-
kenland scoorde als tweede
(239 blauwe vlaggen) en derde
werd Spanje met 206 vlaggen.
TROPEN. Maleisië rukt op

als populair tropisch vakantie-
land. Jaarlijks neemt het aantal
toeristen vanuit Nederland toe
om met name Malakka, ooit
een Nederlandse handelspost,
te gaan bekijken. Een schoon,
tropisch en betaalbaar land
met naast stranden, jungle en
cultuur. Informatie: Maleisisch
Toeristenbureau, tel. 020-

638.1146.
WILDGERECHTEN. De

Achterhoek is mooi, vooral in

de herfst. De dichter Staring,

die ooit in Vorden woonde,
schreef er gevoelige gedichten
over en at er ook heel graag.
Wat is er trouwens leuker dan
een wandel- en fietstocht in de
Achterhoek af te sluiten in een
restaurant waar wildgerechten
worden geserveerd? De VVV
heeft een lijst met dertig deel-

nemers die tot 30 december
meedoen aan deze Achterhoek-
promotie.

(ADVERTENTIE)

CD's met kortini
Nog maar net aan de gang en

nu al razend populair: een cd

bestellen per telefoon, voor

prijzen die doorgaans lager

zijn dan m de platen-shops.

Bij CD-Direkt kun je 24 uur

per dag kiezen uit de best ver-

kochte Pop, House of klas-

sieke cd's. CD-Direkt geeft je

de mogelijkheid om op je

gemak te luisteren naar frag-

menten van bepaalde cd's.

Nadat je de fragmenten hebt

beluisterd, kun je met behulp

van de cd-computer je favo-

riete cd bestellen. Voor prij-

zen die vaak lager zijn dan

in de winkel, krijg je binnen

twee dagen de bestelling

thuis bezorgd. Dus donder-

dag avond besteld is zater-

dag al in huis. De bezorgkos-

ten zijn altijd bij de prijs

inbegrepen.

CD-Direkt is geen club. Het is

dan ook niet verplicht om te

bestellen. Wanneer je geen

keuze kunt maken uit de aan-

geboden cd's, bestel je gewoon

niets. Geen probleem

Een selectie uit de aangeboden cd's Gratis thuis- be:o/gd

ELTON JOHN LIONEL RICHIE MAR1AH CAREY
The One f36.95 Back To Fioni f ?6 95 Vnplus^ed f29.95

' rï-^-f^V--*-' -.3
--f- ":.. '**

HOUSE PARTY III

üit> artiesten f34.95

MARIA CALLAS
Anus Yclume I {31 95
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier

Micto-ailwrlciilii'N w)or /.ikmmiin en particulier kunnen

uuiHeti ptvrl «\cr 1 nf 2 kolommen lircriitc in diverse

leltcrgiooitcn.

I'.ulu ulieren vrrwij/cii wij ikur de speciale hou op (ie

p.i^.u ..MICRO'S".

Pl.uMng is mogelijk in de vullende editie:

XANmOOKTS NIKUWSHI.M) / 0,1-2 pei millimeter.

Sluitingstijd: diiisd.if; 15.00 uur.

LI knul uw tekst Irlrfniiisdic opgi ven. {12507-17166 of

afgeven/zenden aait:

+ /aiuUnoils Nieuwsblad, (Misthuisplcui 12,

2012 JM /andvooit;

Plaatsing is nok mogelijk in de volgende combinatie:

Z. XaiukmnK Niniwshlad, Amstelveen^ Weekblad, Uil-

Imoiuse ('muantJ)e Koude Venei. Aalsmeerder Cou-

rant, alle edities \an hel \tnsteidanis Stadsblad. De

Nieuwe Wecsprr. / 6,67 per nullmietei.

Sluitingstijd: maandag 15.00 imi.

* Infuiinatie mei on/e overige aantrekkelijke adverten-

tie! omhuiatit s m de Mieio's zijn op aanvraag np on/e

kaïttoien \erkrijghaai.

+ Voor hrieveu onder nummer wordt 1 tegel extra in

rekening gebiai ht. alsmede j 6,00 Jidm. kosten.

* Hij plaatsing in de Miero's worden geen hewijMimmiiers

verstuurd. Op vet/nek wordt aan adverteerders hinten

het verspreidingsgebied een kiant verstuurd. Hietvcior

wordt j t-,00 in rekening gebracht.

U kunt de tekst \jn uw Micio-adveilcntiecombinatie '/.

telefonisch opgeven.

020-562 62 71
(tilt nuiniiicr is mei \oor hLVorgkl.irlilrn) of /enden aan:

Micro's Wi'ekiiH'diu

l'osllms 156 - 1000 AD Aitihlerdnm

De .sluitingstijden, geklen voor plaatsing in de/'-lfde week.

Voor de betaling onl\aiigt u een acoeptglrokaart.

Oproepen - Mededelingen

GROTE MINIATUURTREIN- EN MODELAUTOBEURS
te Almere op zo 27 sept van 10-16 u. in Sporthal Stedenwijk,
Kampenweg 1. Ruim 1250 m 2 treinen (grote modelbaan
aanwezig), automodellen en toebehoren Komt u kijken, rui-

len, (ver)kopen? Inl. 02990-40354

MODELTREINBEURS te DIEMEN, zat, 26 sept., 10-16 uur.

Ruilen en kopen/verkopen. Tevens taxatie oude treinen met
bemidd van verkoop. Gebouw De Schakel, Burg. Bickstraat
(Centrum, achter postkant Diemen). Entree, ƒ 2,50, kind. ƒ 1

.

•As. zondag TZB l-DSK I.

Aanvang 14.30 uur. Succes
mannen, Bestuur TZB U
komt toch ook 1

BROODJES BESTELLEN?
Broodje Burger Bellen

18789
ƒ 2,50 bezorgkosten

boven ƒ 25 gratis bezorgd

•Gefeliciteerd Pa en Ma met
jullie 35-jarige bruiloft. Veel

jaren samen nog toegewenst.
Peter, Jolanda en Stephan
Koper.

• Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres? Dat hebben wij voor u 1

Inl. tel. 02907-5235.

• Medicijnen vergaan, beter

is dat ze niet bij u blijven

staan. Ouderen en veiligheid,

8 en 22 oktober om 14.00 uur

in het Gemeenschapshuis

• Nicolaasschool + jubi-

leumcommissie, bedankt
voor de geweldige feest-

week.
Fam. Filmer en Fam. Botman.

• Zie de colofon voor opg?
je van uw rubieksadvertenl,

• Ouderen en veiligheid. 8 en
22 oktober in het Gemeen-
schapshuis om 14.00 uur.

Toegang gratis. Georgani-
seerd door het Eiso.

• Plakkers niet getreurd, oud
en nieuw is jullie beurt, wij

zullen ons met borrelen niet

vervelen, echter wel samen
de kosten delen.

• Plakkers wat een strop, de
verkeerde won de pot, de
fietstas bleef leeg, omdat het
geld bij FM bleef.

• Scouting zoekt gezellige
meiden, 10-14 jr , voor aktief,

creatief bezig zijn. ledere vrij-

dagavond. Interesse, bel Tru-

die 12814, Annemiek 13150.

• Sinds kort woonachtig in

Zandvoort (vr. 46 jr.), zoek ik

enthousiaste dames om 1 xp.
w mee te kegelen. Tel.

02507-18943

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Winkelpersoneel gevraagd

Albert Heijn, Gr. Krocht 9, heeft plaats voor

(herintredende) dames voor kassa-werkzaamheden of

verkoop van vleeswaren, kaas, brood.

Werktijden in overleg Inlichtingen 02507-12657.

Divers personeel gevraagd

Het Dr G J. Plantmghuis in Zandvoort, waar 46 kinderen in de
leeftijd van 0-15 jaar tijdelijk verblijven, zoekt VRIJWILLIGERS
die het gezellig vinden om in een kinderrijke omgeving en
goede sfeer kleine klusjes te doen.
Daarnaast zoeken wij vrijwilligers in bezit van rijbewijs om op
woe ,

do. en vrijdag met ons busje kinderen naar school en
van school in Zandvoort te brengen en halen.

Wilt u meer weten dan kunt u altijd even contact met mij

opnemen op werkdagen van 8.30-12.00 uur.

J Holtslag 02507-12095.

HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.

is een Nederlands bedrijf voor moderne
produktie-faciliteiten voor brilleglazen.

Wegens uitbreiding zoeken wij

MEDEWERKERS M/V
voor de OPTISCHE RECEPTSLIJPERIJ en
voor het VEREDELINGSLABORATORIUM

Wij vragen
-opleiding op LTS-niveau
- bereidheid om in ploegendienst te werken
-accuratesse en netheid

-leeftijd 18-25 jaar

Sollicitaties richten aan-

Holland Optical Company B.V.

Vernjn Stuartweg 42, Postbus 234, 1110 AE Diemen

Informatie:

dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur

tel. 020-6903331 (Mw. A Timmerman).

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt voor 2 wijkjes Zandvoort Zd + 1 in centrum dorp (+ 100
kranten) bezorgers/sters, ook res. bezorgers/sters om in te

vallen bij ziekte en vakanties.

Tel.: 02507-17166.

Wij bieden aan werk in de h h.

verkoop met zeer hoge con-
tante beloning en eigen inde-
ling van werkdagen, Ift. 17-26
jr. Info uitsl. tussen 17-18 uur:
tel. 03469-2065.

Horecapersoneel
gevraagd

Hotel DE BOTEL te Microdam
zoekt met grote spoed een
PICOBELLO PlCOLOOTJE

Voor uiterst kleine klusjes. Be-

slist niet groter dan een duim.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Wie wil er af en toe bij ons

komen oppassen (Fleming-

straat). Tel.: 02507-30777^

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Kwieke hulp in de huish.

1 ocht. p.w. di./do. Flat in

Bentveld: 023-247049.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CcfX/c makelaars o.g. LgJ

Tel. 02507-12614 NVM

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/geumden •
weg/aan komen lopen/\ liegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen \an uw tekst de coupon

en \oor iedere letter, punt. komma of' cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheiiue bijsluiten of' u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave v

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 .JM Zandvoort

door onduidelijk handschrift,

an redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22
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Alfa 33, 1.5 U, b.j. '88, el. ra-

Tien, 74.000 km, APK '93, kl.

ood, z.g.a.n. ƒ 11.250. Tel.:

6003911 na 17,00 u. tot 20 u.

Tk. BMW 316i, 1988, 11.000

km, cirrus blauw, APK, i.z.g.st.

Tel. overdag 02503-62161.

k. BMW 316i, 1988, 110.000

km, cirrus blauw, APK, i.z.g.st.

"el overdag: 02503-62161.

Van part. BMW 315, LPG, '83,

veel extra's, kl. zw. Zien is ko-

oen, ƒ4375. Tel.: 02503-31593.

Citroen Visa, 11 RE, b.j. '86,

APK okt.'93, ƒ5500, in zeer

goede staat. Tel.: 020-6913153.

Hri. tegen mruilprijs: BX 19 RD
Break, 5-'88, ƒ12.500. BX 16

RE, LPG, wit, 1-089, ƒ 12.500.

3X 16 RE, LPG-o.b., wit, 9-'88,

f 9750. BX 16 RE, LPG, wit,

1-'89, ƒ 11.750. BX 14, blauw,
" "8, ƒ7250. BX-14-T, rood, 5
versn., LPG, 6-'89, ƒ 10.250. BX
14 RE, LPG, 4-

'87, ƒ7250. BX
19D,4-'86J7250.BX14TGE,
PG, lichte schade, 1-'90,

f11950. BEREBEIT, Amstel-

dijk 25, A'dam, 020-6627777.

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in olie

edilies van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,

Buitenveldertse Courant, Diemer Couranl, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Kranl Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigenl.

De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665868Ó. Fax 020-6656321.
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131

Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakontoren:
Amstelveen, Gebouw Aemslelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gaslhuisplem 12.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|ke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

FIAT VERMEY B.V
Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

Alfa Romeo

BMW

Citroen

OTO//ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
tel.: 02940-16661

BIEDT AAN:
.4X1.0 RE 82.000 87
' AX 1.1 RE 90.000 87
4X 11 TGD 36.000 91

3X Diesel 30.000 90
BX Break D 122.000 90

i 3X Break D 250.000 87
- diverse demo's in verkoop:
ZX 1.4 Reflex 92

: XM 2.0 92
i 4X First 3-d. spec. aanbieding

;
Skoda Favorit 30.000 91

'vlitsubishi Lancer
;
stat.car 100.000 87

BX 1,9 Diesel b.j. '89 131.000

km. Elk. keur. toegest. Tel.:

02503-36653.

C15E14, b.j. 6-'91, 25.000 km,

nwe. trekhaak, grijs kent. Vr.pr.

ƒ 12.500. Tel.: 020-6891350.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered.

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

specialist in Zaanstad.

Garage Rene Spaan, tel.

075-281193/353788.

Visa '82, nwe APK + trekhaak

ƒ 875. (Startmotor defect).

Tel.: 6188285 (na 18.00).

Voor een occasion

of nieuwe CITROEN:

XM, BX, ZX, AX of

GSA.
AUTOBEDRIJF

Wim van Aalst,
uw Citroen-specialist

MIJDRECHT:

02979-84866 ..

XM Comfort ...,91 ƒ36.500
XM Ambiance ..90 ƒ29.900
BX Turbo Break D90 ƒ27.500
BX Turbo Diesel 89 ƒ 17.500

BXRD Break D .89 ƒ15.500
BX 19 TRS Br.lpg88 ƒ 14.500

BX 16 RE Br.lpg 89 ƒ16.500
3xBXTRD ....90 ƒ16.500
6x BXTRD . ...89va/ 13.500

BX Diesel 89 ƒ12.900
BX 19GTI Ipg ..90 ƒ19.900
BX 19 TRS Ipg .89 ƒ14.500
3xBX 16TZI Ipg 90 ƒ15.500
3x BX 16TRI Ipg89 ƒ13.500
2x BX 16TRI ...89 ƒ14.500
BX 14TE 40000km90 ƒ16.000
BX 14 TE 89 ƒ11.500
BX 14 TE Ipg ƒ 12.900

AX 11 TRE5d ..88 ƒ 8.950

VISA GARAGE, Houtmankade
37, A'dam, tel. 020-6278410

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86

FAX 020 - 665.63.21

Postbus 156, 1000 AD A'dam

VAN ROOTSELAAR AUTOTECHNIC
AX 11 RE
AX 11 TE
AX 11 TE,5-drs
AX 11 TGE
AX 11 TGE
AX 14 TRS
AX 14 TRS
AX MISTRAL, open dak
BX 14 TE
BX 14 TE
BX 16 RE
BX 16 RS
BX 16 TRI BREAK
BX 19 D
BX 19 D
BX 19 TD
BX 19 TRD
BX 19 TRD, stuurbekr.

BX TURBO D Break

• BX 16TGI
• BX DEAUVILLE
• ZX REFLEX, blauw
• ZX REFLEX, rood

38000 KM 04/89

26791 KM 12/90

31000 KM 03/91

29000 KM 07/90

39000 KM 06/90

55000 KM 03/87

83000 KM 03/87

60000 KM 04/90

76000 KM 08/89

69000 KM 10/90

47000 KM 03/89

112800 KM 04/86

86000 KM 10/87

119000 KM 01/88

140000 KM 06/89

105000 KM 11/90

142600 KM 06/89

105000 KM 02/89

102000 KM 02/89

1300 KM 02/92

7700 KM 03/92

15500 KM 02/92

13000 KM 02/92

Schade/taxatie. APK. Reparatie van alle merken.
Verkoop nieuw en gebruikt Citroen en Peugeot.
BOVAG-garanties. 100% financiering mogelijk.

DE WEER 29.ZAANDAM, 075-350985

ƒ 12.750,-

ƒ 14.000,-

ƒ 15.500,-

ƒ 14.900,-

ƒ 14.750,-

ƒ 10.250,-

ƒ 9.800,-

ƒ 13.750,-

ƒ 15.900,-

ƒ 15.500,-

ƒ 17.300,-

ƒ 8.750,-

ƒ 12.750,-

ƒ 12.600,-

/ 15 400,-

ƒ 17.900,-

ƒ 17.800,-

ƒ 18.900,-

ƒ 22.900,-

ƒ27.200,-*

ƒ 24.500,- *
ƒ 23.250,- *
ƒ23.250,-*

Fiat

Fiat Panda 750 L, S 6, 1e eig.,

b.j.'89, 23.000 km, kl. zwart,

ƒ 8.750, mr. mog., 020-6105478.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

PANDA 1000 L i.e., 05/90,

30.000 km, wit. Vr.pr. ƒ 9.750.

Tel.: 020-6629517

Ford

FIESTA 1.1 i. CL, 3-drs., rood,

11/89, 33.000 km. Vr.pr.

ƒ 14.500. Tel.: 020-6629517

FORD ESC. 1.6 DCL, juni '86,

wit, apk mei '93, 150000 km, 1e

eig. ƒ6500. Tel.' 02907-7272.

Ford Escort Estate 1.3 L, 5 drs.,

8-'83, nw. APK, rijdt nw„ gave
auto, ƒ2.950, 020-6105478.

Ford Sierra 1.8 CL, LPG, m. '87,

puntgaaf ƒ7950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

Ford-Escort 1.6, b.j. 1982, APK
5-'93 ƒ3250, in goede staat.

Tel.: 02979-86468.

HH. tegen inruilpnjzen: Ford

Sierra 2.0i CLX 4-drs., zilver

metall., zonw. glas, 9-'90,

35.000 km, ƒ22.500. Fiesta 1.4

CL (lichte schade), 9-'87,

ƒ 6950.

BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am-
sterdam. Tel.: 020-6627777.

Lada

Lada2105 1.2, b.j.'90, 1e eig.,

LPG, 65.000 km, boekjes
aanw., mr. gar. mog., ƒ6.950,
tel. 020-6105478.

LADA stationcar, bj. 7-'89, wit,

47.000 km, APK 9-'93, trek-

haak, radio/cassette, ƒ6900.
020-6865194.

T.k. LADA 1200 S, '85, wit,

79.000 km. Vr.pr. ƒ 700.

Tel.: 020-4904758.

Mercedes-Benz

M.B. 200 D, zeer mooi, crème,
APK, 8-

'93, bj 1980, ƒ3750.
Tel. 02503-30976.

Mercedes 190, m. '84, autom.,

schuifdak, t.pr.st. ƒ 13950. Inruil

mog. Tel. 02990-37825.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.. 020-6433733.

Mazda

626 Hardtop 1.6, '79, i.z.g.st.,

130.000 km. APK apr. '93 Vr.pr.

ƒ 1300. Tel.: 020-6647967.

HH. tegen mruilprijs: Mazda
626 1.8 DX 12 V, 4-drs., LPG, 5-

'90, ƒ16.500. 323 1.5 GLX 4-

drs., 3-'89, ƒ 13.950. Autobe-
drijf BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777.

Mazda 323 Sedan, b.j. 5-'85;

APK8-'93 i.z.g.st. ƒ5000.
Tel. na 19.00 u. 020-6479457.

Mazda 626 GXL, autom., m.
'86, i.z.g.st. ƒ5950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

MAZDA VAN VLOTEN CAR BV
Tel. 020-6320202

323 HB GLX, Lpg, 1.3 90
ƒ17.950

323 HB Sport 1.3 87 ƒ12.950
323 HB LX.aut. 1 3 89/ 16.950

323 323 SED GLX, aut. 1.5

86 ƒ10.950
323 SED Ensign 1.5 89/ 17.950

323 SED Cos 1.3 88 ƒ16.500
626 HB LX 1 8 88 ƒ 14.950

626 HB GLX 2.0 89 ƒ 20.950

Toyota Corolla XL 1.3

89 ƒ16.950
Renault 21 GTS 1.7 88/ 11.950

Ford Fiesta CL 1.1 87 ƒ 11.500

Ford Escort 1.4 spec.

89 ƒ16.950

SPECIALE RODE COUPÉ
AANBIEDING:

Nissan Sunny SGX 1.6 coupe
90 ƒ19.950
323 F GLX 1.6i 90 ƒ25.950
323 F GLX PS 1.6i 90ƒ 26.950
Slijperweg 18, Amsterdam-N

(Bij FEBO en PRAXIS)

Nissan

Nissan Sunny 1.3 trend HB, b.j.

'89, grijs met. 47.000 km.
Prijs n.o.t.k. 075-175943.

Opel

HH. tegen mruilprijs:

Senator 3.0i CD, aut., 4-'88,

ƒ24.000. Vectra 1.8 GL,5-drs„

rood, LPG, 12-'89, ƒ 16.500. Ka-

dett 1.6 D Van, 10-'86, ƒ 6950.

Kadett 1.8 'LS, rood, 4-drs.,'

sch.dak, cv., LPG, 3-'89,

ƒ13.950. Kadett 1.2 LS -3-drs.

Station, LPG-o.b. 1 -'83, ƒ 3950.

Omega 1.8 LSi, aut., LPG, met
beschadigingen, 4-'90,

ƒ 10.950. Prijzen incl. BTW.
Autobedrijf BEREBEIT, Amstel-

dijk 25, A'dam, 020-6627777.

Kadett 1200 C, '76-APK 4-93,

altijd vertroeteld - ijzersterk!

ƒ875. Tel.: 02979-72618.

Opel Ascona 1.6 Diesel, b.j. '85,

4 drs., nw. APK, ƒ4.250,

Tel.: 020-6105478

OPEL CALIBRA 2.0i, bj.'90,

rood ƒ 43.950.

OPEL KADETT stat. 1.3 aut.,

bj.'87, wit ƒ 13.950.

OPEL KADETT 1.6i GT, 3-drs„

bj.'90, zwart ƒ22.950.

RIVA A'DAM-NOORD
020-6361153

Opel Corsa 12 TR, m. '87, punt-

gaaf ƒ6950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

Opel Record, 1978, als nieuw,

2-drs, goud-geel binnen/bui-

ten, ƒ 1800. Tel.: 020-6268396.

Opel rek. 2.0S, '82, get. glas,

centr. deur vergr , trekh.

ƒ2950. Tel.: 02503-11930.

T k. Opel Ascona 1.6S, b.j. '83,

APK mrt '93, vr.pr. ƒ 2950.

Tel.: 020-6331915.

T.k Opel Kadett coupé, b.j

'76, autom., vaste pr. ƒ500.
Tel : 020-6657514.

Peugeot

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930

Leeuwekeur gebruikte auto's

Wij hebben voor u diverse

occasions klaar staan.

Inruil mogelijk

PEUGEOT-DEALER
Adres: Baarsjesweg 249-253

Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

ZUIDWIJK
PËÜGEOT-ÖEALEFi f

.
AMSTERDAM-ZUID
KIJK en VERGELIJK !»!

106 XR 3'92 rood ..ƒ20.950

205 Ace. 1 '86, grijs m.J 9.950

205 Ace. 4'86, d.blauw) 9.750

205 Ace. 10 '91, rood ƒ 17.950

205 Ace. 10 '91 anthrj 18.500

205 GE 1'89, beige., ƒ 13 500
205 XL 6 '90, wit ... .ƒ 16.750

205 XR 4'86, wit ... .ƒ 10.900

205 XR 3 '89, rood . .ƒ 14.950

205 XS 10 '87, rood .ƒ 14.500

205 XS 1'90,rooc' ..ƒ18.500
205 GTI 5'86, zwart . .ƒ 15.950

205 GTI 1
'90, rood ƒ25.750

309 XR4'89, wit ....ƒ14 950
309 XR 10'87,bl.met .ƒ 10.950

405 GLX 9'91 d.blauw/ 28.950

405 GLD 5'89, d.blauw/ 19 500
605 SRI 8'90, gr.met. ƒ 32.500

605 SR 3.0 1 '92 bl.met./ 57.500

Minervalaan 86, 020-6629517.

Renault

Peugeot 305 GL, mod. '84,

elektr. schuifd., APK, moet
weg, ƒ 2350. 06-52802648.

Peugeot 305, GLD, m.'83,

APK '93, een plaatje, ƒ 2.450,

tel. 020-6105478.

T.k. Peugeot 309 XL profil b.j.

'87 i.z.g.st. 53.000 km, APK
5/93 Vr.pr. ƒ 9800. Tel.. 02990-

33585.

T.k. Peugeot 309 gr., 1.6, b.j.

'87, zwart + opendak, 75000
km, vr.pr. ƒ 10.000: 02982-5372.

Van part. Peugeot 305 GL,
stat.car, '82, wit, pracht staat,

ƒ2475. Tel.: 02503-30582

Porsche

Porsche 911 cabno Carrera

uitv., b.j. '76, kent. '92. Nw. kap.

Ferrari geel, laag, breed, zeer

apart. Pr. ƒ41.950.
Tel.: 03418-56455.

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR

onderh., rep., apk

Royal Class Saab's

Diverse occasions!

Hoofddorp, 02503-14097

Seat

Autobedr. Leeweg. Zwanen-
burg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor

H.'meer-N. Tel.: 02907-3372.

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28

A'dam, tel.: 020-6763335

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,

A'dam - 020-6686146.

AUTOBOULEVARD

• De advertentie-afdeling be-

houdt zich het recht voor ad-

vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige-

ren. (Art. 16 regelen voor het

advertentiewezen).

Dezebon brengt deloop inuw "showroom".

Of u nu zelf een showroom heeft of uw, auto blinkend voor de deur zet, met een advertentie in

SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHO'Sv'K.ÖOM is de speciale

autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-Jhuisbladen van fWeekmedia in het gebied

Groot-Amsterdam, Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage van. ca, 750.000 exemplaren
van "Weesp tot Zandvoort. , \ ,

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schrijf hier in bloMetters

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en tiissenniimten tellen

voor I letter. Minstens

3 rebels beschrijven.

Aan de lund win de daar-

naast geplaatste tarieven

kunt u zeil uitrekenen

wat uw advertentie kost.

n.
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GEPLASTIFICEERD
DROOGREK

BREKKIES
MALSE BROKJES
met vis , kip-, of vleesbrokjes

gemakkelijk voor gebruik binnenshuis „P?,
1

?"
' S er

l°j.°
P
l.

per stuk BLIK 400 GRAM
ELDERS JfcQtf BIJ ONS ELDERS XSÏÜ BIJ ONS

ORIGINELE
QUARTZ

WANDKLOK
in fraaie wit / zwarte uitvoering

ELDERS ;L2rg5 BIJ ONS

DASH
ULTRA WASMIDDEL
alles in een, ultra waskracht met

natuurlijke wasverzachter

PAK 2,5 KILO
is gelijk aan 4 kilo normaal

wasmiddel

ELDERS l&té BIJ ONS

*f ?»<*)

GROTE
PARTYBEKER

MET LEUKE STRIPFIGUREN
en een rietje in de deksel,

een feest voor elk kind

PER STUK

ELDERS^StfBIJONS

NET ECHT!

FRAAIE FANTASIE
BLOEMEN

in diverse leuke boeketjes

ELDERSJ^ BIJ ONS

COSMETICA
TOILETSET
bestaande uit 3 fraaie

gedessineerde tasjes in diverse

formaten met ritssluiting

PER SET

ELDERS^r§5^BIJ ONS

*&

TEMPO PAPIEREN
ZAKDOEKJES
een sterke maar toch zachte

tissue kwaliteit

SET 10 PAKJES
ELDERSJt§^BIJ ons

X ,v\ Lij — j- jj^MJL
I Jt'* SJïM f3* '**4'K^ v-U^ j^ö r1

'"'o m "

Miiliiiï

COTES DU RHONE
een helderrode kruidige wijn

krachtig van smaak

FLES 0,75 LITER

ELDERS £$$ BIJ ONS

ROYCO

CUP-A-SOUP
extra gevuld, diverse soorten

KEY
geconcentreerde Italiaanse

TOMATENPUREE
ideaal voor de soep of pizza

s

ELDERS X%$ BIJ ONS ELDERS *$& BIJ ONS

KEMPENAAR

WIT STOK-
BROOD

vacuüm vers verpakt, dus altijd

lekker vers op tafel

PER STUK 200 GRAM
ELDERS jWtf BIJ ONS

VERKADE

CHOCOLADE
LETTERS melk of puur

PER STUK 135 GRAM
ELDERS J3<2tf BIJ ONS

ALASKA POLLAK
VISFILETS

direkt op zee ingevroren

visfilets, mooi blank en zeer

smakelijk U moet ze proeven

PAK 400 GRAM
ELDERS $3$ BIJ ONS

PENY
jonge malse gebroken

SPERZIE-
BOONTJES

UTERBLIK

ELDERS ;kf!f BIJONS

DE BRUIN'S

GLACE'S
luchtige cakes met een roze laag fondant

PAK 4 STUKS
ELDERS \£& BIJ ONS

L ET EXTRA LAG E PRIJZEN!
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NZH wil hele

jaar nachtbus
ZANDVOORT - De NZH gaat

bij de provincie een subsidie-
verzoek indienen om geduren-
de het hele jaar de nachtbus op
vrijdag en zaterdag in te kun-
nen zetten Het experiment
met de nachtbus is deze week
geëindigd en was een groot
succes
Al snel nadat m juni het experi

ment met de nachtbussen was inge
voerd, bleek dat dit een succes zou
worden Plaatsvervangend districts

chef J Nan "We begonnen met bus
sen met een lengte van twaalf meter,
maar moesten al snel zogenaamde
geledebussen inzetten Dat zijn die
hele lange voertuigen "

Volgens Nan is het succes van de
nachtbus niet alleen te wijten aan de
mooie zomer "In Zandvoort snijdt
het mes aan twee kanten Sommige
Zandvoorters gaan stappen m Am
sterdam en Haarlem en maken ge
bruik van de nachtbus Maar ook
passagiers vanuit die woonplaatsen
reizen af naar Zandvoort Omdat ze
een dagje naar het strand willen,

maar ook omdat er veel activiteiten

worden georganiseerd in dit dorp "

De NZH heeft ook nachtlijnen naar
de Umond en de Bollenstreek Vol-
gens Nan zijn deze vol naar Haar
lem, maar vrijwel leeg in de omge
keerde richting In Zandvoort is dit

niet het geval

Horeca
Het experiment om nachtbussen

van- en naar Zandvoort m te zetten
is aangekaart door de Zandvoortse
horeca en de gemeente De gemeen
te heeft subsidie voor de proef uitge
trokken, voor de periode juni tot en
met september Nu dat geld op is,

moeten de nachtbussen staken Om
dat het experiment zo succesvol is

verlopen, wil de NZH echter de pro
vmcie verzoeken om subsidie te ver
lenen om de nachtbus (lijn 80) gedu-
rende het hele jaar te laten rijden,

van Haarlem naar Zandvoort en om-
gekeerd
"Dat is immers de geëigende in

stantie," aldus Nan De nachtbus be
druipt zichzelf niet uit de opbrengst
van de door de passagiers gekochte
kaartjes, omdat de personeelskos-
ten hoger zijn Immers bestuurders
die nachtdienst verrichten worden
hoger betaald

Onveiligheid busweg
duurt nog tijdje voort

9 Dagelijks steken tientallen leerlingen van de Manaschool de zogenaam-
de 'busweg' over. Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Of de leerlin-

gen van de Manaschool een ei-

gen oversteekplaats krijgen, is

nog steeds onzeker De nood-
zaak hiervan wordt opnieuw
door burgemeester en wethou-
ders bekeken Het college
heeft het voorstel om een over-
steekplaats aan te leggen, te-

ruggetrokken De gemeente-
raad was dinsdag nog verdeeld
over dit onderwerp.

De standpunten van de gemeente
raad waren dinsdagavond nauwe
hjks gewijzigd De VVD ziet liever
dat er strenger wordt opgetreden te
gen verkeersovertreders Want juist
door hen is het probleem ontstaan
de busweg, waarlangs de school ligt,

is onveilig geworden door automobi
listen die het inrijdverbod negeren
Zij rijden over deze weg op marktda
gen en op andere momenten om hun
voertuig hier te parkeren
De politie voelt er echter weinig

voor om op dit punt veelvuldig te
gaan controleren, het college van
burgemeester en wethouders heeft
laten doorschemeren ook wel voor-
delen te zien in dit alternatieve ge
bruik van de busweg Tijdens markt
dagen blijft er een verbinding tussen
Koninginneweg en Louis Davids
straat, en het is een - tijdelijke op
lossing voor het tekort aan parkeer
plaatsen

Motie
Gemeente Belangen Zandvoort

overwoog een motie m te dienen
Deze partij, gesteund door D66, wil
wel dat er een oversteekplaats komt,

Waterstanden [

maar dan tussen de Manaschool en
de Hanme Schaftschool Daar kun-
nen de leerlingen van beide instellin

gen gebruik van maken Plus andere
mensen uit Zandvoort zuid die dit

als looproute naar het station ge
bruiken Voor het echter zover
kwam, trok wethouder Van Caspel
het voorstel terug Een poging van
GBZ raadslid om het 'over te ne
men' en er een 'initiatiefvoorstel'

van te maken, mislukte Volgens
Van Caspel komt het college over
een maand of twee terug met een
oplossing

• Tijdens de massale finish van het branding-kanovaren was het dringen geblazen. Folo Bram Stjnen

ZANDVOORT - Het zat de organiserende vereniging AFAFA
niet mee tijdens de strijd om de nationale titel brandingkanova-
ren. Zon genoeg maar wind te weinig, waardoor de zo broodnodi-
ge deining van de branding achterwege bleef. Toch werd er
gevaren door de 31 deelnemers.

Het meest spectaculair was nog de start. Alhoewel de organisatie gehoopt
had op zestig kano's, gaf het deelnemersveld van 31 toch een fraai overzicht
bij de start. De duizenden bezoekers aan het strand vonden het starten de
moeite waard, maar omdat er geen golven waren waar te nemen viel er
weinig meer te genieten. Uiteindelijk won Harold Duysker deze race, het-

geen toch niet genoeg zou zijn om zich kampioen van Nederland te noemen
In de voorgaande wedstrijden had Ron Langerveld, uit Leiden, een voor-
sprong opgebouwd, die door zijn tweede plaats in Zandvoort niet meer in

gevaar kwam
De Zandvoorter Ruud Luttik, van AFAFA, werd door een twintigste plaats

ook twintigste in de eindrangschikking Bij de dames ging de Nationale titel

naar Sylvia Penning uit Honselaarsdyk Zij won ook deze laatste wedstrijd
voor de Zandvoortse kust.

Voor het tweede jaar kampte de AFAFA met "tegenwind", maar volgend
jaar gaat de actieve Zandvoortse vereniging opnieuw voor de organisatie van
dit brandingkanovaren zorgen

(ADVERTENTIE)

LACHEN
IS

GEZOND!
ZIE ADV. PAG. 2

EMM betaalt huurpenningen terug
ZANDVOORT - Een aantal huurders van woningbouwvereni

ging Eendracht Maakt Macht krijgt een van de komende dagen
flink wat geld terug Het is een teveel aan huur dat zij afgelopen
jaren hebben betaald

Drinkwater besmet
ZANDVOORT - Bij het

pompstation in Overveen van
het Waterleidingbedrijf Zuid-
-Kennemerland, is een bacte-
riologische besmetting van het
drinkwater geconstateerd

Daarom is er een lichte hoeveel-
heid chloor aan het water toege
voegd Volgens directeur J Louwe
Kooijmans is er niets ernstigs aan
de hand en heeft het water in Zand
voort geen chloorsmaak
Enkele putten in de duinen m

Overveen bleken verontreinigd met
een Coh bacterie Niet met de be
ruchte Coh bacterie die in uitwerp
selen te vinden is, maar met een on
schuldigere soort, aldus directeur J
Louwe Kooijmans
Volgens hem is de bacterie gesig

naleerd in een aantal putten m de
duinen Het waterleidingbedrijf
wint inmiddels geen water meer uit

deze putten en is bezig met onder
zoek naar de oorzaak van de bacte
riekolonies Voor de zekerheid
wordt er echter, zolang het onder
zoek duurt, chloor toegevoegd aan
het water "Dat is niet bijzonder De
Amsterdamse Waterleiding doet dat
al lang Voor ons is dit echter de

eerste keer," stelt Louwe Kooy
mans

Grondwater
De directeur denkt dat de bacterie

in het drinkwater terecht is geko
men, als gevolg van het stijgen van
de de grondwaterstand Daardoor
werd het water met vanuit de diepte
opgepompt, maar vanuit hogere zo
nes "En ondiep grondwater komt in

aanraking met allerlei beesten, die
bacterieen dragen "

Volgens Louwe Kooijmans is een
eventuele chloorsmaak al verdwe
nen, als het water de kraan van de
Zandvoortse huishoudens bereikt
heeft "Daar is de weg van Overveen
naar Zandvoort te lang voor "

Onlangs haalde een drinkwater
besmetting in Amersfoort het
nieuws "Dat is niet te vergelijken
met onze situatie Daar was wel
sprake van de besmetting met een
bacterie die in uitwerpselen zit De
Amersfoorters moesten het water
dan ook koken Deze bacterie is veel

onschuldiger Het chloor voegen we
alleen uit voorzorg toe," verzekert
de directeur

(ADVERTENTIE)

Gratis
keuken-

apparafuur
OOSTZAAN- 1, 2 en 3 oktober
vieren wij ons 1 jarige jubileum-

feest met een sensationele actie

Het enorme succes dat wij vorig

jaar met de opening hebben ge-
had, willen we nu nog eens over
doen Bij aankoop van een com-
plete keuken krijgt u van Hans de
apparatuur gratis* U vindt bij ons
ruim 70 modellen die in meer dan
700 uitvoeringen leverbaar zijn

Hans Verkerk heeft ook sanitair

WHIRLPOOL GRATIS. Als u tij-

dens onze jubileumactie een Ca-
ribbean badkamer koopt krijgt u

de whirlpool in uw bad gratis

Graag tot ziens in ons grootste fi-

liaal van Nederland of in een van
onze 17 andere filialen Bel voor
informatie de info-hne 01722-
5564 'of maak gebruik van onze
voordeelblok prijzen

OOSTZAAN
ZUIDEINDE 39 - 02984-5287

Datum HW
1 okt 06 20
2 okt 07 06
3 okt 07 55
4 okt 08 44
5 okt 10 24
6 okt
7 okt 00 35
8 okt 01 30
9 okt 02 05
Maanstand
EK zat 3 okt 14 1

Doodtij 5 okt 10 24

LW
02 30
03 16
03 44
04 35
05 15
06 40
08 24
09 24
1014

HW
18 35
1915
20 04
21 24
23 24
12 06
12 59
13 45
14 26

LW
14 35
1516
15 56
16 35
1735
18 54
20 25
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'Emmy was het Cultureel Centrum Zandvoort'
ZANDVOORT - Emmy van

Vnjberghe de Conmgh, di-

recteur van het Cultureel
Centrum Zandvoort, is zater-

dag geheel onverwacht over-
leden. Dat gebeurde tijdens
de opemnge van een nieuwe
tentoonstelling De oorzaak
was een hartstilstand Zij

wordt morgen begraven.

Emmy van Vnjbergne de Co
ningh, die 44 jaar oud werd, is van
af het begin betrokken geweest bij

het Cultureel Centrum Zandvoort
aan het Gasthuisplein Zij heeft
zelfs nog meegewerkt aan de ver
bouwing van het voormalig Ge
meentehjk Verzorgingshuis, voor
dat het centrum in 1977 in dit ge
bouw zijn deuren opende
Het waren moeilijkejaren in het

begin, met name omdat een aantal
kunstenaars het niet eens was met
de gekozen opzet Maar tegen de
verdrukking in wist de directeur
er een multifunctioneel centrum
van te maken, dat aan heel wat
wensen voldeed Zo bevatte het
ruimtes voor de Bomschuiten
Bouwclub en Genootschap Oud
-Zandvoort, een oudheidskamer,
een expositieruimte en een thea
terzaal Het veroverde een belang
rijke plaats in deze gemeente Al
lerlei vormen van cultuur vonden
hier een plek, waa-door jong en
oud over de vloer kwamen Tallo
ze Zandvoorters hebben inmid
dels geëxposeerd in het Cultureel

• Emmy van Vrijberghe de Conmgh poseerde in juli nog voor de deur van
het Cultureel Centrum Zandvoort, dat toen 15 jaar bestond.

(Archieffoto Weekmedia)

door Joan Kurpershoek

Centrum Zandvoort Ook veel ande
re Zandvoorters plus toeristen von
den hun weg naar het centrum
Want het was 'laagdrempelig' het
was vrijwel dagelijks open, de toe
gang was gratis en elke bezoeker
was welkom
Emmy van Vrijberghe de Conmgh

had echter nog veel meer plannen
voor het centrum, dat op den duur
haar 'levenswerk' moet zijn gewor
den 'Emmy was het cultureel een
trum', zei menigeen de afgelopen da
gen Ondanks veel extra inzet kon
den die plannen tot nu toe niet gere
ahseerd worden De gemeente eiste

'harde argumenten' en een afgerond
beleidsplan voordat er beslist kon
worden over méér geld

Een van de wensen van de direc
teur was om het Cultureel Cen
trum Zandvoort om te vormen tot

een 'museum' „Daar zijn we heel
langzaam naar toe gegroeid," zei

zij nog in juli van dit jaar In die

maand vierde het centrum zijn

15 jarig bestaan Emmy van Vrij

berghe de Conmgh had een mu
seum voor ogen, waar met alleen
de Zandvoortse 'historie' onderge
bracht kon worden Er moest ook
ruimte zijn voor onderzoek naar
het plaatselijke verleden Dat laat

ste heeft haar altijd sterk bezigge
houden Dat kwam onder andere
tot uiting in talloze tentoonstelhn
gen, kalenders met oude foto's en
boekjes over de historie van Zand
voort

Begraafplaats
Een gemeente waaraan zij ver

knocht was geraakt Daarvan ge
tuigen haar pentekeningen van
het oude centrum, maar ook haar
wens om in Zandvoort te begra
ven Ook al woonde zij in Heem
stede Die wens had zij ooit al eens
kenbaar gemaakt Emmy van
Vrijberghe de Coningh wordt mor
gen, vrijdag 2 oktober om 10 uui,
begraven op de algemene begraaf
plaats aan de Tollensstraat Het
centrum blijft een aantal dagen
gesloten, de 'lopende zaken' wor
den momenteel zoveel mogelijk
overgenomen door haar collega
Ingrid Feltman

Het gaat om 56 woningen van het
complex De Vlaaie aan de Lijster

straat en de Brederodestraat De be
dragen die de bewoners terugkrij

gen, variëren van 900 tot 1900 gul
den Het ministerie van volkshuis
vesting, ruimtelijke ordening en mi
heu heeft pas kort geleden de
definitieve huurprijs daarvan be
paald

EMM heeft zo'n zeven a acht jaar
op de uitslag moeten wachten, de
woningen stammen immers uit

1984 Daardoor hebben de huurders
al die jaren teveel huur moeten bèta
len De woningbouwvereniging voor
die tijd zelf een schatting moeten
maken voor een voorlopige, redelij

ke huursom EMM betaalt het geld
zelf terug Ook de bewoners die kor
tere tijd op het complex hebben ge
woond, krijgen huurpenningen te

rug
Omdat het zo lang duurde heeft

EMM enige tijd geleden zelf contact
opgenomen bij VROM en aange
drongen op een definitieve huur
som De aanvraag was in eerste in

stantie nergens terug te vinden La
ter bleken de gegevens in 'een of

andere la' te liggen

lïDEZËmÊÈM.

Veiligheid
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lij-

den bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat

van ons is heengegaan mijn lieve, zorgzame man,
onze vader, schoonvader, grootvader en over-

grootvader

Johannes Hendricus Kunkeler

op de leeftijd van 79 jaar.

S. Kunkeler-Molenaar

Jopie en Dirk

Willem

Tine

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

29 september 1992
Helmersstraat 36
2041 PH Zandvoort

De overledene is overgebracht naar het uitvaart-

centrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort, al-

waar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag

2 oktober om 13.30 uur in het crematorium Vel-

sen te Driehuis (Westerveld).

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechtigheid in een der ontvangkamers van het

crematorium.

Sterven doe je niet in eens,

maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf

't is vreemd maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je

aan je laatste beetje toe.

Met grote verslagenheid geven wij u kennis, dat

toch nog geheel onverwacht, op 21 september
1992, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en fijne opa

Hendrik Albertus van Zeijl

echtgenoot van Adriana Mulder

op de leeftijd van 69 jaar.

A. van Zeijl-Mulder

Ton

Ellen en Piet

Martijn, Marleen

2041 PM Zandvoort, 25 september 1992
Burg. Beeckmanstraat 35

De teraardebestelling heeft heden plaatsgevon-

den op de Algemene Begraafplaats aan de Tol-

lensstraat te Zandvoort.

t
Enige en algemene kennisgeving

Rust nu maar uit,

je hebt je strijd gestreden.

Je het het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.

Met grote verslagenheid geven wij u kennis, dat
toch nog onverwacht, voor ons veel te jong, van
ons is heengegaan mijn man, onze lieve papa,
onze lieve zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom
en goede vriend

Piet

Pieter Johannes d'Hont
echtgenoot van Elizabeth Jeanne Groot

• op de leeftijd van 44 jaar.* "

Zandvoort:
Ellen d'Hont-Groot
Martijn
Marleen

P. A. d'Hont
C. d'Hont-Vork

A. van Zeijl-Mulder

Verdere familie en vrienden

2041 KT Zandvoort, 28 september 1992
Secretaris Bosmanstraat 40

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 2 okto-
ber a.s. om 14.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats, Tollensstraat te Zandvoort.

Piet is opgebaard in het Uitvaartcentrum Post-
straat 7 te Zandvoort. Gelegenheid tot afscheid
nemen: donderdag 1 oktober van 16.00-16.30 uur
en van 19.00-20.00 uur.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Vertrek van Uitvaartcentrum Poststraat 7,

Zandvoort om 13.30 uur.

Piet

Met veel verdriet moeten wij afscheid van je ne-

men. Je zal in gedachten altijd bij ons zijn.

Wil en Anton

Corrie en Mark

Ben en Coby

Guus en Joke

Kees

Neefjes en nichtjes

Zandvoort, 28 september 1992

nsn

Diep geschokt delen wij u mede, dat ons be-

stuurslid

Piet d'Hont

is overleden.

Onze deelneming gaat uit naar zijn familie

Bestuur en Leden D.Z.B.

Diep bedroefd omdat wij onze innig geliefde

man, vader en hele fijne opa moeten missen en
ook blij dat hem een verder leed is bespaard ge-

bleven op de hem zo'n vreemde weg, ver van zijn

geliefde zee

Engel van Koningsbruggen

op de leeftijd van 74 jaar.

S. van Koningsbruggen-Kraaijenoord

Theo en Ria
Monique, Armand
Sandra, Remo

Lia en Henk
Marcel

Sonja en Wouter
Wouter
Meivin

2041 PK Zandvoort, 18 september 1992
Ten Kateplantsoen 10

De crematie heeft op woensdag 23 september
plaatsgehad.

t
Hij heeft zijn strijd gestreden,

zijn wereld werd steeds

kleiner om hem heen,

hoe hij in stilte heeft geleden,

weet niemand - hij alleen.

Na een welbesteed leven, gekenmerkt door een

grote inzet voor zijn gezin, is na een snel afne-

mende gezondheid, toch nog onverwacht, op 27

september 1992, van ons heengegaan mijn gelief-

de man, onze allerliefste zorgzame vader

Co
Jacobus Gerardus Giesberts

echtgenoot van Maria Johanna Bakkenhoven

Groesbeek f Haarlem
30 augustus 1924 27 september 1992

Je blijft altijd bij ons.

Zandvoort:
M. J. Giesberts-Bakkenhoven
Annemarie

Haarlem:
Johan

2042 GG Zandvoort, 1 oktober 1992

Hogeweg 61 rd.

De Eucharistieviering en de begrafenis hebben
heden plaatsgevonden in de parochiekerk van de

H. Agatha en op de Algemene Begraafplaats,

R.K. deel te Zandvoort.

Het gemeentebestuur van Zandvoort heeft met
leedwezen kennis genomen van het volslagen

onverwacht overlijden van

Emmy van Vrijberghe de Coningh
beheerder van het Cultureel Centrum

Met een volledige inzet heeft zij gedurende een

reeks van jaren geijverd voor het behoud van de

waarden van de Zandvoortse cultuur en heeft zij

haar stempel gedrukt op de ontwikkeling van

het Cultureel Centrum.
Haar kennis en inzicht werden door zeer velen

gewaardeerd. Wij zullen Emmy missen en ge-

denken haar in ere.

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 2 okto-

ber om 10.00 uur op de Algemene Begraafplaats

aan de Tollenstraat 67 te Zandvoort.

Geen condoleances, wel bloemen.

Het gemeentebestuur van Zandvoort:

de secretaris,

M. W. van Ooijen

de voorzitter,

M. R. van der Heijden

Zaterdag 26 september is onze collega

Emmy
plotseling overleden.

Richard Smit
Ingrid Veltkamp

Met leedwezen, verbijstering en stilte moeten
wij het heengaan verwerken van

Emmy
Met haar samenwerken was niet alleen een vera-

deming doch een feest.

Haar werk was kunst, waar wij veel van kunnen
leren. Emmy, wij zullen je nooit vergeten en be-

dankt.

Namens bestuur en direktie

Stichting Zandvoort Promotie

ADVERTENTIES

Hoera
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Ouderen kunnen veiligheid vergroten
ZANDVOORT - Ouderen kunnen zelf veel doen om hun eigen

veiligheid te vergroten. Dat moet duidelijk worden tijdens een
voorlichtingsmiddag voor 55-plussers, op donderdag 8 oktober

in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17. Aanvang
14.00 uur, slot ongeveer 16.00 uur. Het thema is 'Ouderen en

Veiligheid'. Aan bod komen onder andere inbraakpreventie en

door Joan Kurpershoek

veiligheid op straat. Politieman Ronald Schaap toont een film
en vertelt hier een en ander over. Daarnaast wordt een
demonstratie zelfverdediging voor ouderen gegeven. Het
Meldpunt Ouderenmishandeling is aanwezig met een stand
met veel informatie. Ouderenmishandeling kent vele vormen:
lichamelijk, psychisch en financieel.

'Er rust een taboe op
ouderenmishandeling'

• In verhouding
met andere
plaatsen komt
tasjesdiefstal in

Zandvoort wei-
nig voor.
(Archieffoto)

Tasjesdiefstal komt weinig voor
„Met de veiligheid op straat valt het in Zandvoort nogal mee," zegt

politieman Ronald Schaap. Bijvoorbeeld de gevreesde tasjesroof, komt
volgens hem in deze gemeente weinig voor. Geen reden natuurlijk om
onvoorzichtig te worden. Want, zo zegt een bekend gezegde, de gelegen-
heid maakt de dief.

Schaap vertelt volgende week donderdag in het Gemeenschapshuis
ook over inbraakpreventie. Veel vormen van inbraak en diefstal uit de
woning zijn gemakkelijk te voorkomen. Maar je moet natuurlijk net
maar weten hoe! Over dat onderwerp wordt een film vertoond waarin een
'inbreker' vertelt over zijn 'werk'. Over de zwakke punten van veel
woningen waardoor het makkelijk wordt om binnen te komen. Maar ook
over de 'fouten' die menigeen maakt. Een voorbeeld daarvan is het
bekende briefje op de deur, voor leveranciers, dat men 'op vakantie' is. Of
bijvoorbeeld het binnenlaten van onbekenden die hun diensten aanbie-
den. Hoe voorzichtig je als oudere moet zijn, komt in het Gemeenschaps-
huis aan bod.

ZANDVOORT - Ouderen-
mishandeling komt ook in
Zandvoort voor. Toen het
Meldpunt Ouderenmishande-
ling vorig jaar begon, kwam
het eerste telefoontje uit
Zandvoort. Hoevaak het hier
voorkomt, is niet bekend. Dat
zal ook nooit bekend zijn,

slechts een deel van de geval-
len wordt gemeld. Door de ou-
dere zelf, of bijvoorbeeld door
een kennis die zich ernstig
zorgen maakt. Maar dat ge-
beurt nog weinig, er rust een
taboe op. Voor velen is oude-
renmishandeling een zwaar
beladen thema.

'Maar daarom is het niet iets om
de ogen voor te sluiten', vinden de
medewerkers van het Meldpunt
Ouderenmishandeling in Haarlem.
Zij zitten alle werkdagen van 14.00

tot 22.00 uur aan de telefoon (tel.

023 - 42 18 22) om naar het verhaal
van ouderen ofhun familie, kennis-
sen of buren te luisteren. En om te
adviseren. Een advies in het alge-

meen is: ogen en oren open houden.
Ouderenmishandeling komt op

vele manieren voor. Het is een ver-

zamelnaam voor alles, wat ouderen
schade kan toebrengen. Niet alleen
lichamelijk, ook psychisch en zelfs

financieel. Voorbeelden daarvan
zijn: veelvuldig treiteren of dreigen,
duwen en slaan, opsluiten, onvol-
doende verzorgen, geld afhandig
maken of 'langdurig lenen' zonder
dit terug te betalen, èn spulletjes
uit het huis wegnemen. Dit soort
'mishandeling' kan van allerlei

mensen afkomstig zijn. Dus ook
van kinderen, kleinkinderen, echt-
genoten, verzorgers en bekenden.

Geldzorgen
De oorzaken zijn uiteenlopend,

zoals: overbelasting van de verzor-
ger doordat de oudere veel hulp
nodig heeft, geldzorgen of 'steeds
meer' willen, een verstoorde ver-

houding met de kinderen, een
reeds langer bestaande gewelddadi-
ge relatie tussen de oudere en zijn

of haar partner.
Af en toe lijkt er sprake van oude-

renmishandeling, maar is er wat
anders aan de hand. Door sommige
factoren kunnen ouderen het ge-

voel krijgen dat zij benadeeld wor-
den. Bijvoorbeeld verdriet, on-
macht en onrust, soms het gevolg
van isolement, eenzaamheid en/of
lichamelijke gebreken.
Het is altijd goed om erover te

praten, ook bij twijfel. Maar dat
komt er weinig van. De slachtoffers
hebben meestal alleen contact met
degeen die hen schade berokkent
en anderen willen zich er niet mee
'bemoeien'. Toch zijn die ouderen
vaak juist afhankelijk van derden,
die 'iets' van mishandeling vermoe-
den of in de gaten hebben. En soms
worden zij niet geloofd, bijvoor-
beeld omdat zij door de ziekte van
Alzeimer verward zijn of zich
'vreemd' gedragen. 'Mensen die bij

ouderen betrokken zijn, moeten
hun ogen en oren open houden,'
vindt het meldpunt. Zij moeten
voor hen opkomen.

Het Meldpunt Ouderenmishan-
deling geeft hulp en advies. Voor
het slachtoffer, maar vooral ook
voor degeen die 'ernaast' staat. Ie-

dereen kan bellen, desnoods ano-
niem. „Maar dat gebeurt vaak te

laat," zegt coördinator Carla Ver-
woerd. „Vaak wordt er pas gebeld
als het heel ernstig is." Dat is

meestal omdat men zich er niet
mee wil 'bemoeien', of omdat men
een vertrouwensrelatie met het
slachtoffer heeft.

Ook als er alleen maar een licht

vermoeden is, kan een telefoontje
geen kwaad. Alles wordt vertrouwe-
lijk behandeld. „Door te overleggen
kun je verder komen, dan wanneer
je er alleen mee blijft rondlopen,"
aldus Carla Verwoerd. „In overleg
met degeen die belt, kijken we wat
er gedaan kan worden. Maar het
kan ook zijn dat wij zeggen: Kijk 't

nog even aan." De beller houdt al-

tijd het laatste woord.

Stemmige bijeenkomst

rond cantate Agathakerk
ZANDVOORT - Een tot de

laatste stoel bezette Agatha-
kerk heeft zondag kunnen ge-
nieten van de cantate 'Met Mir-
jam en Mozes mee'. Die werd
uitgevoerd tijdens een oecu-
menische dienst van alle ge-

loofsgemeenschappen in
Zandvoort.

In totaal deden zo'n honderd gelo-

vigen mee aan de uitvoering, waar-
onder de koren en muzikanten van
de verschillende kerken. De cantate
is gebaseerd op het bijbelboek Exo-
dus. De teksten waren van Gea Boes-
senkool, de muziek van Jan-Willem
van de Velde. Een van de muzikan-
ten was pastor Duyves, met viool.

Hij was ook een van de 'voorgan-
gers', naast mevrouw C. Schram, en
de dominees J. van Leeuwen en C.

van de Vate.

• Pastor Duyves begeleidt met de
viool de diverse koren.

Foto Bram Stijnen

De kerkdienst werd een stemmige
bijeenkomst. Het themawas 'Uit sla-

vernij naar bevrijding'. Daarmee
stonden het leven van Mozes en zijl.

zorg om de samenleving centraal. In
zijn tijd weliswaar, maar toch werd
zondag volop aandacht besteed aan
het heden. Tien scènes waren be-
steed aan verschijnselen uit de he-
dendaagse maatschappij, zoals de
verslaving aan drank, drugs en zelfs

computers. Het publiek reageerde
na afloop enthousiast. „Het was een
hele fijne mis," aldus een bezoek-
ster. „En het is goed om op deze
manier weer eens stil te staan bij de
dingen uit onze tijd."

| Kerkdiensten i
Weekend 3/4 okt. 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, Kollekte Kerk en Israël
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. J. Bro-
ström-Bruin, Roelofarendsveen
Roomskatholïeke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu-
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nieviering, pastor Cl. van Polvliet
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duij-
ves, m.m.v. kinderkoor en Caecilia-
kerk, verjaardag van de kerk
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: ds. C. van de
Vate
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

H Burgerlijke stand H
Periode:
22 - 28 september 1992

Ondertrouwd:
Luk, Maarten Aloysius en Drost, Iris

Josine
Gehuwd:
Van Houten, Sjouke en Termes, Ani-
ta Mary
Kolijn, Piet en Been, Anna Maria
Neele, Johannes Anthonius en Bos,
Elizabeth
Bosman, Jan Adriaan en Rooden-
burg, Nicolette
Kaldenbach, Ronald en Glazenborg,
Petra
Overleden:
Van Koningsbruggen, Engel, oud 74
jaar
Molijn geb. Nienhuis, Maria Jacoba,
oud 89 jaar
Van Zeijl, Hendrik Albertus, oud 69
jaar
Giesberts, Jacobus Gerardus, oud 68
jaar
Boogaard geb. Van der Vecht, Catha-
rina Dorothea, oud 83 jaar
Van Vrijberghe de Coningh, Emmy
Jacoba Maria, oud 44 jaar
d'Hont, Pieter Johannes, oud 44 jaar

| Weekenddiensten i
Weekend:
3/4 oktober 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via

telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens

pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreek-
uur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeen-
schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.

023-152152.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. • 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

In deze rubriek wordt tijdens

het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand.

Deze week de laatste aflevering
van dit seizoen. De
strandpaviljoens zijn dicht, de
meeste zijn al verdwenen. Op
15 oktober moet het strand
weer leeg zijn.

Schitterend slot van het seizoen
ZANDVOORT - Het strand-

seizoen is voor een tiental
strandpachters schitterend ge-
ëindigd. Zij hadden hun pavil-
joen afgelopen weekend voor
het laatst open: het werd een
van de mooiste weekenden van
het seizoen. Daarna had ieder-
een het wel gezien. Bijna ieder-
een, want paviljoen Tropical
zette ook maandag haar terras
nog voor het publiek open.

Bij slechts een enkel paviljoen
stonden dit weekend nog ligstoelen

op het strand. Elders zochten de
badgasten de terrassen op of streken
neer op een handoekje in het zand.
En ook al lagen de kwallen op de
loer, hier en daar waagden sommi-
gen zich nog in het zeewater.
„Het was grandioos, een leuke af-

sluiting," zegt strandpachtersvoor-
zitter Jaap Paap over dit weekend.
„Verder was het een seizoen 'zonder
zondagen'. De mooiste dagen vielen
buiten het weekend, behalve dan
met Hemelvaart. Dus uitschieters
hebben we niet of nauwelijks gehad.
Maar dat betekent zeker niet dat ik

ontevreden ben. We hebben een goe-
de, normale zomer gehad."
„We hebben het waanzinnig druk

gehad," zei Nina Versteege van 'Sky-
line' zondagochtend. Op dat mo-
ment waren er al weer vele toeristen

op weg naar Zandvoort, zo bleek la-

ter. Ook in dit paviljoen tevreden
gezichten. „Het was een mooie zo-

mer en een mooie afsluiting van het
seizoen. Wat wil je nog meer?"

Beetje gek
Harry Faase en Ad Kranenburg

van Club Maritime hebben hun eer-

ste seizoen als strandpachter achter
de rug. „Voor het geld wat je er mee
verdient, is het veel en hard wer-
ken," zegt Faase die voorheen een
oud-Hollandse gebakkraam had.
„Als je het omrekent, moet je voor
dit werk eigenlijk wel een beetje gek
zijn." Het zijn lange dagen, verklaart
hij. Het paviljoen hoeft pas 's avonds
om twaalf uur dicht te zijn. „Meestal
ben je pas om twee uur thuis, 's

morgens om zeven uur moet je er

• De paar overgebleven terrassen op het strand waren dit weekend
Overvol. Foto Bram Stijnen

weer zijn." Ook volgens Ad Kranen-
burg is het een druk bestaan. „Dit
seizoen ben ik drie dagen vrij ge-

weest." Hij heeft dit jaar zijn mana-
gementsfunctie bij Holland Casino
ingeruild voor het werk op strand.
Toch hebben ze allebei geen spijt

van de overstap.

Ongelukkig
Voor strandpachter Gert Toonen

is het seizoen uitermate ongelukkig
geëindigd. Kort voordat het pavil-

joen zou worden afgebroken, brak
hij zijn been. Tijdens het opbergen
van zijn strandbedjes brak een hou-
ten lat, waardoor hij zijn evenwicht
verloor en van een stelling naar be-
neden viel. Het resultaat is een ge-

broken kuit- en scheenbeen, plus
een - gedeeltelijk - verbrijzelde en-
kel. Momenteel ligt op de zesde eta-

ge van het Spaarneziekenhuis, loca-

tie Mariastichting, waar hij zes we-
ken moet blijven.

Gelukkig blijkt op zo'n moment de
collegialiteit van de strandpachters.
Diverse collega's hebben spontaan
hulp aangeboden bij het opbergen
van het paviljoen. Hopelijk is Toon-
en in het voorjaar zelf weer in staat

om zijn Take Five op te bouwen.

'Winterstalling'
Dat mag over drie maanden weer.

Tot dat moment is er voor de strand-
pachters weer even tijd om op va-

kantie te gaan en het materiaal na te

lopen of op te knappen.
Tijd dus ook om de rubriek 'Strand-
korrels' een paar maanden m de
'winterstalling' te plaatsen. Tot de
strandpachters weer op het strand
terugkeren.

J.K.

'Brokkenpiloot' laat

nummerplaat achter
ZANDVOORT - Een bumper met

de nummerplaat er nog aan vast
heeft de politie op het spoor ge-

bracht van een brokkenpiloot. De
automobilist, een 32-jarige Zand-
voorter, had donderdagavond in de
Celsiusstraat twee geparkeerde au-

to's aangereden en was er vervolgens
vandoor gegaan. Door de nummer-
plaat die de politie ter plekke vond,
kon hij echter even later in zijn wo-
ning aangehouden worden. Hij was
sterk onder invloed van alcohol. Op
het politiebureau bleek een promil-

lage van 1,30.

Gerard Delft schrijft nieuwe kinderverhalen

'Je bent even in een andere wereld'
ZANDVOORT - „Als je

schrijft, ben je even in een an-
dere wereld". Dat zegt de Zand-
voortse kinderboeken-schrij-
ver Gerard Delft. Met de Kin-
derboekenweek vlak voor de
deur heeft hij zijn eerste verha-
lenbundel voor kinderen uitge-
bracht. Het debuut in dit genre
heet 'Snorrekat en Morremuis'
en gaat over een goedaardige
kat en een plagerige muis.
Voor deze bundel verschenen
van Delft vier jeugdtheater-
stukken en een dichtbundel.

door Joan Kurpershoek

Gerard Delft is de schrijversnaam
van Gerard van de Laar, in het dage-
lijks leven directeur van de Van
Heuven Goedhartschool. „Behalve
dat je even in een andere wereld
bent, voel je je ook iemand anders.
Dan is het ook leuk om een andere
naam aan te nemen. Dat versterkt

dat gevoel alleen maar." Met je fan-

tasie zo'n andere wereld oproepen,
is volgens hem het leukste van kin-

derboeken schrijven. „Een roman
schrijven voor volwassenen trekt

mij niet. Daarvoor ben je teveel aan
de werkelijkheid gebonden. En met
die werkelijkheid hebben we elke

dag al te maken."

Humor
Gerard Delft vindt het een uitda-

ging om die fantasiewereld zo goed
mogelijk op te roepen. „Zodat de
kinderen daarin kunnen meeleven."
Maar dat laatste geldt niet alleen

voor kinderen. „Ik probeer er ook
wat humor in te verwerken voor de-

geen die de verhalen wil voorlezen,

zodat ook hij of zij er plezier aan
beleeft."

De zestien verhaaltjes in het boek-
je Snorrekat en Morremuis zijn offi-

cieel voor kinderen van zes jaar en
ouder. Zij zijn kort genoegom ze per
stuk in één keer voor te lezen. Dat
heeft Gerard gemerkt toen hij de

• Gerard 'Delft' tussen zijn leerlingen. „Ook degeen die voorleest, moet er

plezier aan kunnen beleven."

fc'rV.
',

L'
'

,
Rekeningen van Patsy Backx;

; ,

verhalen aan zijn zevenjarige doch-
ter Shira voorlas, om te vragen wat
zij ervan vond. ('Dat gebeurt met
dagelijks hoor...') Met voorlezen is

het boekje al geschikt voor kinderen
vanaf 5 jaar.

Het schrijven bestaat wel voor ne-

gentig procent uit hard werken, zegt
hij. Met dit boekje was hij een aantal
maanden bezig, voornamelijk om
eenvoudige, goed leesbare teksten te

maken. Slechts tien procent is inspi-

ratie.

Krazy Kat
Die inspiratie is voor een belang-

rijk deel afkomstig van de komische
Amerikaanse strip 'Krazy Kat' uit de
jaren dertig. „Krazy Kat was gek op
de muis Ignatz, maar die liefde bleef
onbeantwoord. Hij kreeg in elke

strip van Ignatz wel een steen naar
z'n hoofd." Het landschap was vaak
futuristisch en onherkenbaar. In
'Snorrekat en Morremuis' is dat an-

ders, al zijn de illustraties van de
Amsterdamse Patsy Backx wel
'stripmatig' getekend. Ze zijn een-

voudig maar vlot, hedendaags en
vaak met humor.

Het boekje wordt uitgebracht
door Uitgeversmaatschappij Hol-
land-Haarlem en is vanaf een dezer
dagen voor 18,95 gulden te koop bij

de Bruna boekwinkel. Het werk van
Delft raakt steeds meer verspreid
over Nederland. Zijn jeugdtheater-
stukken worden her en der m het
land opgevoerd en in het kleut er-

blad Bobo staat tot Kerstmis een
verhalensene over het meisje Babet.
Begin volgend jaar wordt dat ook in

boekvorm uitgebracht. Babet was
afgelopen jaren ook een paar keer
hoofdpersoon in kerstgedichten in

het Zandvoorts Nieuwsblad, even-
eens van de hand van Gerard Delft.

Okki
In het kinderblad Okki verschijnt

in oktober een verhalenserie over
muizenschooljuf Lucella. In het
schoolboek 'Lezen in balans' dat
binnenkort voor het basisonderwijs
uitkomt, is een gedicht van Gerard
Delft opgenomen, 'Namen op de
ruit'. Van de Laar geniet er wel van
en doet weinig moeite dat te verhul-
len. „Het is toch leuk als je in een
boekwinkel je boek in het schap ziet

staan? Dat streelt je ego."
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Effim
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Dr. de Visserstraat 10, huur ƒ385,79 per

maand
1 -kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het bruto maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ2.420,- zijn.

2. Keesomstraat 463, huur ƒ 697,34 per maand
(excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande
uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor
deze woning mag max. ƒ4.400,- zijn.

3. Garage Keesomstraat T, huur ƒ 73,31 per
maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van
de huurovereenkomst dient de nieuwe huur-

der/ster de op zijn/haar naam gestelde kente-
kenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede het rijbe-

wijs te tonen.
D. Garage Hasebroekstraat A, huur ƒ 74,58

per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders
van de woningen aan de Hasebroekstraat.
Toewijzing zal geschieden op basis van het
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van
de huurovereenkomst dient de nieuwe huur-
der/ster de op zijn/haar naam gestelde kente-
kenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede het rijbe-

wijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur
schriftelijk bij EMM, voorzien van naam, adres
en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrij-

dag om 12.00 uur in het gevelkastje ten kantore
van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kan-
toor van EMM.

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel

extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor

de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor

vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

Je kunt aan de slag in:

Zandvoort
Je verdient ten minste: 90,-

Bei: 02507-16821

;*• (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN)
't Komt in de Bus

E. DE JONG TUINARCHITECT
(Gespecialiseerd in tuinen voor het

kustgebied en heidetuinen)

Een tuinontwerp voor

DOE HET ZELF-tuinaanleg
in samenwerking met de hovenier.

Tevens projectlevering tuinmaterialen met
volledige garantie.

Bel 02526-87485
voor een vrijblijvende afspraak.

Dit weekend zak SPRITS ƒ 3.25

WEEK VAN HET BROOD,

maandag: PANDABOLLETJES
5 voor ƒ 1.95

dinsdag:
4 TOMPOEZEN
woensdag:
5 KRENTEBOLLEN
donderdag:
KOFFIEBROODJES a

vrij + zaterdag:
1/2 KRENTEWEGGE
zak ALLERHANDE

10 MINI BOLLETJES

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

ƒ5.00

ƒ2.10

ƒ1.25

ƒ2.95
ƒ4.95
ƒ3.50

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Gezellig uit voor
ongebonden mensen

Soc. de MANEGE
ZANDVOORT

heeft daarvoor de gelegenheid.

ledere zat.avond een wisselend
programma met live entertainment,
D.J.'s en div. bands tot 3.00 uur

in de nacht.

Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.

Entree ƒ15,-, koffie en
bittergarnituur inbegrepen.

Info 16023

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Hulp bij uittellen gezocht:
voor vrijdagochtend.

Inl. v.d. Zwet
Media Expresse Zandvoort

02507-14501 b.g.g. 17720

Zandvoorts Nieuwsblad

LOSSEVERKOOPADRESSEN

Fa. P. Kleijn Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk Haltestraat 22, Zandvoort

AKO Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned Thorbeckestraat 7, Zandvoort

V %*

(De Qutte Tomé.

div. vis- en vleesspecialiteiten

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Culinaire kunst
ook

vertegenwoordigd!

Broodje
Burger

4 okt. óók op de

Kunstmarkt!

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17

Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten

oven-, grill- en pasta-gerechten

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes

tot 20 personen.

Tevens om mee te nemen.

Bedr. ruimte

te huur gevr. ±
50 m2 met elektr.

en gas.

Br. onder nr.

332138 bur. van
dit blad.

Stichting

Gezinszorg Kennemerland Zuid
Van Lennepweg 1,

21 1 1 HT Aerdenhout 9
Onze stichting verleent hulp in huishoudelijke/verzorgen-
de taken aan thuiswonende. mensen die van hulp afhan-
kelijk zijn.

De hulpverlening kan zowel langdurend van aard (oude-
ren) als kortdurend (jonge gezinnen) zijn.

Voor het rayon Zandvoort vragen wij

MEDEWERKENDEN
voor 2 of meer dagdelen per week.

Wij bieden u o.a.:

- een werkkring waarbij u sociaal verzekerd bent;
- zinvol werk met en voor mensen;
- gunstige werktijden;
- (bij)scholingsmogelijkheden;
- 7 weken vakantie per jaar (inkl. ADV-dagen);
- arbeidsvoorwaarden volgens de

CAO-Gezinsverzorging;
- een bruto-uurloon van ƒ14,39 voor 27-jarigen en

ouder.

Heeft u belangstelling? Neem dan telefonisch kontakt op met onze
afdeling sekretariaat voor het maken van een sollicitatieafspraak.

Tel. 023-213421 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook
schriftelijk reageren aan ons adres.

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,

Eiken, Anegré, Mahonie. Beuken en Kersen.

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar

liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met

rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon

programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed!

ZE IN
WANDEN!

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

mp^de

Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

modem en hyper-modern. In legio afwerkingen:

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

BKBIDE
VBMJIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

WERKEN BIJ KRUIDVAT IS MEER
DAN 'N BAANTJE

Voor ons filiaal te Zandvoort zoeken wij

enthousiaste

Hulpkrachten m/v
- voor 2 tot 1 2 uren per week

Je hebt al wat winkelervaring en gaat graag

met mensen om. We bieden je een

zelfstandige baan in een prima werksfeer.

Heb je belangstelling?

Neem dan telefonisch kontakt op met de

Filiaalmanager van ons filiaal te Zandvoort,

de heer F. van Rhee.

Telefoonnummer: 02507-15231.

Krüiduat
BIJ KRUIDVAT WERK JE MET MEER PLEZIER I

Dagblad „De Telegraaf"

vraagt met spoed in

Zandvoort

BEZORGERS M/V
Hoge verdienste.

Uitbet. wekelijks + 4x p.

jaar bonus van ƒ 70,-.

Bel voor meer
info tel. 023-328073.

BETAALTU

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PRODUKT

Superbenzine 1 ,89

Euroloodvrij 1 ,73

Diesel 1,04

I

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

MR
GRANDIOZE OPENING bij

op zaterdag 3 oktober

ons nieuwe adres is:

KERKSTRAAT 16. TEL 02507-18655

OPENINGSAANBIEDINGEN
SLAZENGER
tennisracket
van 199,- NU 149,-

D0NS JACK
van 179,-

NU 149,-

FILLA LEREN HIKKING

SCHOENEN ifi0
van 239,- NU lUS,"

Bij besteding van 50,- T-shirt gratis

Zij DIE SCOREN GAAN GROETEN U
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Autorally
ZANDVOORT - Autosportvereni-

ging Sandevoerde houdt op 10 okto-

ber weer een rally. De rit wordt door
het echtpaar Van Megen uitgezet.

Het heeft beloofd de rit dit keer zo
uit te zetten, dat de heren Bluys en
Vink niet winnen, omdat deze al

twee maal achter elkaar in de prij-

zen vielen. Gereden wordt over een
afstand van 25 kilometer. Start-

plaats: Beach Bar, Burgemeester
van Fenemaplein 2 (bij het Palace-
hotel) . Inschrijven vanaf half acht 's

avonds, voor twaalf gulden per equi-

pe. De eerste deelnemer start om
acht uur. Verwacht dat de eerste fi-

nisher rond half negen aan zal ko-
men. Er zijn prijzen in diverse klas-

sen te winnen.
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Korte tips

Postzegels

'Land in zicht' motto
Kinderboekenweek

ZANDVOORT - In het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davids-
straat wordt zaterdag 3 oktober een
postzegelverzamelbeurs gehouden.
Vanaf twaalf uur tot vijf uur kunnen
postzegels gekocht en verruild wor-
den.

Disco en café
ZANDVOORT - In 't Stekkie

wordt op 2 oktober een tienerdisco
gehouden voor jongeren van elf tot

en met 14 jaar, in de grote zaal. Tus-
sen acht en elf uur. Entree voor niet-

-leden vijf gulden; leden betalen de
helft. Een dag later wordt er voor
kinderen tot twaalfjaar disco gehou-
den, tussen zeven en negen uur.
Niet-leden betalen 3,50 gulden; leden
2,50 gulden.
Jongeren van vijftien tot en met

: achttien kunnen terecht in het café,

op zondag van acht tot twaalf uur.
Leden kunnen er in na betalen van
2,50 en niet-leden betalen het dubbe-
le. De organisatie weigert de toegang
bij twijfel over de juistheid van de
opgegeven naam en leeftijd, tenzij

een wettelijk legitimatiebewijs
wordt getoond.

Films in Haarlem
HAARLEM - Tot en met volgende

week woensdag draait in Cinema Pa-
lace in de Grote Houtstraat 111 'Pa-

triot Games', in Luxor 'Far and
| Away', in Brinkmann aan de Grote
Markt 'Lethal Weapon 3', 'Alien 3',

'Housesitter', 'Flodder in Amerika',

| 'Basic Instinct'7 'Hqwards End' en
voor de kinderen TPeter Pan' en
'Dumbo'. In de Filmschuur in de
Smedestraat 'Proof' en TThe Gar-
den'.

• Het theaterstuk Odiezee wordt opgevoerd in de bibliotheek.

Foto Noot van Mierlo

ZANDVOORT - 'Land in zicht' is dit jaar het motto van de
kinderboekenweek. Van 7 tot 17 oktober zijn er voor kinderen
van vijf tot elf jaar allerlei activiteiten georganiseerd.

De openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg 34 heeft allerlei evenemen-
ten georganiseerd in het kader van de kinderboekenweek. Woensdag 7

oktober van twee uur tot kwart over drie en vrijdag 9 oktober van vier tot

kwart over vijf is er een piratenfeest voor kinderen van vijf tot acht jaar. De
toegang is gratis, maar de deelnemers moeten wel van te voren een kaartje
komen halen.
Circustheater Van de Camp & The Flying Meatballs brengt woensdag 14

oktober de voorstelling Odiezee. Aanvang half twee, entreegeld 2,50 gulden.
Het theater is bedoeld voor kinderen van vijf tot elf jaar.

Odiezee is een tragikomisch verhaal waarin met mensen gegooid en
gebalanceerd wordt. Eenwielers varen als bootjes over de woelige baren,
koffers vliegen als jongleerballen door de lucht. Het spel van Odiezee voert
jong en oud mee naar een geheimzinnig en ver verwijderd eiland.

Tijdens de hele boekenweek kunnen kinderen vanaf acht jaar meedoen
aan de prijsvraag 'Land in zicht'. Daarnaast is er ook de hele week een
tentoonstelling met bekroonde kinderboeken te bewonderen, zoals het
boek Kikker en het vogeltje van Max Velthuijs (winnaar van de Gouden
Griffel). Vanaf 19 oktober kunnen de tentoongestelde boeken geleend
worden.
De bibliotheek is open op maandag, dinsdag en vrijdag van twee tot half

zes, op maandag en vrijdag ook van half zeven tot half negen; op woensdag
van tien tot half zes en op zaterdag van tien tot twee uur.

• Finaleraces - Op 11 oktober wor-
den op het circuit in Zandvoort de
Internationale Finaleraces gehou-
den, met productiewagens. Aanvang
een uur, tot zes uur. Toegang tussen
de 15 en 35 gulden.
• Koffieconcert - Trio D.A.L.I. brengt
op 4 oktober een koffieconcert in het
Noordelijk Koetshuis van het land-
goed Beeckestijn. Aanvang twaalf
uur, prijs 7,50 gulden (cjp en pas 65
zes gulden). Het trio brengt liederen
van Scarlatti, Mendelssohn, Strauss
en Róntgen. De jonge musici zijn

oud studenten van het Amsterdam-
se Sweelinck Conservatorium.
• Amateurkoren - Velsense ama-
teurs geven aanstaande zondag om
een uur in de Laurentiuskerk aan
het Fidelishof in Umuiden een kof-

fieconcert. Het Algemeen Velser Be-
jaardenkoor brengt werken van Mo-
zart, Gounod en Offenbach. Mando-
line Orkest Excelsior laat de Suite
van Volksdansen van Kok klinken
en de Gemengde Zangvereniging
Stem des Volks brengt operette, ora-

toria, strijdliederen en missen. Aan-
vang een uur, toegang gratis.

• Orgelconcert - Op 10 oktober wordt
in de Grote of St. Bavokerk in Haar-
lem een orgelconcert gehouden, uit-

gevoerd door Arie de Bruijn op het
Müllerorgel met begeleiding van het
Menorah-koor uit Papendrecht, on-
der leiding van Jelte Veenhoven.
Aanvang acht uur. Entreegeld tien
gulden.
• Multicultureel Centrum - Latijnsa-
merikaanse dansen, kunstwerken,
muziek en informatie over andere
culturen, dat is te zien en te horen in
het multicultureel centrum aan de
Bakenessergracht 10 in Haarlem.
Van 10 oktober tot en met 31 oktober
staat het programma in het teken
van Amerika. Meer informatie via
023-322847.
• Schilderijen Suurbier - In Galerie
Liam Martin zijn vanaf zaterdag 3

oktober werken te bewonderen van
Otto Suurbier. Hij maakt schilderij-

en gebaseert op zijn reizen. Het zijn

expressionistische voorstellingen,
die wel te herkennen zijn. De exposi-
tie duurt tot 3 november. De galerie

is open op dinsdag tot en met vrijdag
van twaalf tot zes en op zaterdag van
elf tot vijf. De galerie is gevestigd
aan Groot Heiligland 1 zwart in

Haarlem.
• Schilderijen Coster - Bart Coster
exposeert zijn impressionistische
schilderijen in de kantine en gangen
van Radio Noord-Holland. Te zien
tot en met 13 november, tussen ne-

gen en vijf uur. In het weekeinde
gesloten.

Zandvoorts
oudste nu 103
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• Zandvoorts oudste inwoonster,
mevrouw M.W. Bergh-List, is giste-

ren 1 03 jaar oud geworden. Zij woont
sinds een aantal jaren in het Huis in

de Duinen aan de Herman Heyer-
mansweg. Als alles volgens plan is

verlopen, is zij gistermiddag door
burgemeester Van der Heijden en
zijn echtgenote in de bloemetjes ge-
zet. (Archieffoto)

Omver gereden
ZANDVOORT - Een 17-jarige

bromfietster is vrijdagavond op de
Celsiusstraat door een auto omver
gereden en gewond geraakt. De 50-ja-

rige Zandvoortse automobilist zag
haar over het hoofd toen hij een par-

keerplaats op reed. De man verkeer-

de onder invloed van alcohol. Het
meisje is met beenklachten naar een
ziekenhuis gebracht.

Val door raam
ZANDVOORT - Een 32-jarige

Utrechtenaar is vrijdag op de Kenne-
mer Golfclub door een raam geval-

len. De man was bezig een tent op te

zetten maar verloor het evenwicht.
Hij is per ambulance naar een zie-

kenhuis overgebracht.

Circus Zandvoort
in 'Mooi gebouwd'
ZANDVOORT - Circus Zand-

voort is een plaatsje gekregen
in het boekwerk 'Mooi ge-

bouwd Nederland'. Het ge-

bouw is binnenkort ook op TV
te zien en het schilderwerk is

genomineerd voor een prijs.

In 'Mooi gebouwd Nederland' be-
spreekt auteur Jaap Huisman 'de 50
mooiste gebouwen' van het land.

Het boek, uitgegeven door de Sdu
Uitgeverij te Den Haag, is de opvol-
ger van 'Lelijk gebouwd Nederland'.
In verband hiermee zal Circus Zand-
voort op 14 oktober zes minuten
lang te zien zijn in een special van de
AVRO. Dit programma, 'Land in
zicht', begint om 19.30 uur.
Het interieur van Circus Zand-

voort is genomineerd voor de Natio-
nale Schildersprijs 1992. Het kleu-
radvies is van architectenbureau
Sjoerd Soeters, dat ook het ontwerp
voor het totale gebouw heeft ge-

maakt.
De winnaar van de schildersprijs

wordt op 9 oktober bekend gemaakt.
In totaal zijn tien objecten in Neder-
land genomineerd. Daaronder het
Hofje van Staats in Haarlem,
NS-station Amsterdam RAI en het
Theater aan het Vrijthof in Maas-
tricht. Zo ook de Ambassade van Ke-
nia in Den Haag, een overdekte brug
voor wandelaars en fietsers in Zoe-
termeer en het Ignatius Ziekenhuis
in Breda.

Sport en spel
voor 55-plussers
ZANDVOORT - Ali Effern be-

gint vanaf vandaag weer in de
Pellikaanhal met een sport- en
spelinstuif voor 55-plussers.
Deze wordt elke donderdag-
middag van 2 tot 4 uur gehou-
den.
Deelname aan de instuif kost twee

gulden per persoon per keer. Inlich-
tingen zijn te krijgen bij Ali Effern,
tel. 12043, of bij de Stichting Welzijn
Ouderen Zandvoort, tel. 19393. Opga-
ve vooraf is niet nodig. Het is moge-
lijk om eerst een kijkje te komen
nemen maar men kan ook direct
nieedoen. Degeen die geen vervoer
heeft, kan hiervoor - tijdig - de belbus
bellen.

De instuif is voor mensen van 55
jaar en ouder, voor wie het beoefe-
nen van sport en/of spel niet (hele-
maal) vreemd is. Naar eigen keuze
kan er aan verschillende activiteiten
meegedaan worden. Dat zijn onder
andere: badminton, tafeltennis,
toamtennis (met een zachte bal dus
'ets langzamer), lijnbal, sjoelen, jeu
de boules, koersbal en kegelen.
Ook gymnastiek en volksdansen

behoren tot de mogelijkheden. Aan
net begin van de instuif is er een

!
warming-up' om de spieren alvast
?oepel te maken. Ook hieraan kan
tedereen meedoen. Want: 'Alles mag,
niets moet'. Dat is het motto van de
leidsters, alle gediplomeerde krach-
ten met een speciale opleiding hier-

:

voor.

j

'Groentje' opgepakt
ZANDVOORT - Een 20-jarige Am-

sterdammer is donderdagavond laat

°P de Boulevard Barnaart aange-
houden. In verband met een ontgroe-
ningsaktie van een studentenvereni-
ging had hij. een gemeentevlag weg-
genomen.

MENINGEN

'Structuurschets boulevard overbodig'

De rubriek meningen staat open voor uw
reacties. Stuur uw brief naar de redactie

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Te lange brieven kunnen
worden ingekort. U kunt uw brief ook
afgeven bij het redactiekantoor dat is

gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in

Zandvoort. De redactie is telefonisch be-
reikbaar via nummer 02507-18648.

Is het wel nodig om de plannen uit

de Structuurschets Zandvoort uit te

voeren? Met name omdat dit veel
geld kost. Dat vraagt Mevrouw Halse-
ma-Van der Horst zich af. Volgens

haar zijn de Boulevard de Favauge en
omgeving met eenvoudige, goedkope
middelen weer aantrekkelijk te ma-
ken.
Boulevard de Favauge. Een mooie

brede boulevard. Honderden wande-
laars genieten hier op mooie dagen
en avonden van een ongestoorde
wandeling langs zee. Géén drukke
winkels, patatzaken of café's. Wel tot

in het najaar de - steeds mooiere -

terrassen van de strandtenten, waar
volop gelegenheid is om te zitten,

koffie te drinken en iets te eten.

Hoofdzaak: een geheel ander pu-
bliek dan in het dorp loopt. Hier geen
rijen zwart leer die niet van plan zijn

ook maar een centimeter op zij te

gaan op drukke zomeravonden.

Zege zaalvoetbalZVM
ZANDVOORT - Na drie on-

gelukkige nederlagen moest
ZVM/Aannemer Winter de
zware uitwedstrijd spelen te-

gen DEM in Beverwijk. De be-
duterende Zandvoortse club in
de hoofdklasse won na een zin-

derend en doelpuntrijk duel
met 9-8.

Van beide kanten werd volop op
de aanval gespeeld. Daarbij was
DEM vele malen in het voordeel om-
dat een Zandvoorter, vaak door niet

voldoende afstand te nemen bij een
vrije schop, voor twee strafminuten
naar de kant werd gezonden. Nadat
DEM op een 1-0 voorsprong was ge-

komen zorgde John Bosman voor de
gelijkmaker. Chris Kuin mocht toen
twee minuten straf uitzitten en het
was prompt raak: 2-1. Direct daarna
maakte Marco Spuyman, na een
fraai combinatie gelijk.

De thuisfluitende scheidrechter
zorgde er voor dat ZVM/Aannemer
winter wederom met een man min-
der kwan te staan. Nu was het Bob
Brune die even rust mocht nemen.

Na de 3-2 en 4-2 kwamen de Zand-
voorters sterk terug. Doelpunten
van Bob Brune en John Bosman
brachten de partijen weer in even-

wicht. De ruststand kwam op 5-5

door een fraaie treffer van Bosman.

Gelijkmaker
In de tweede helft kwamen de bad-

gasten voor het eerst op voorsprong
door een doelpunt van Bob Brune:
5-6. De scheidsrechter was het met
deze stand niet eens en zond maar
weer eens een speler naar de straf-

bank. DEM profiteerde en liep uit

naar een 8-6 voorsprong. Een com-
pleet Zandvoorts team ging op zoek
naar de gelijkmaker. En die kwam
er ook door treffers van Bosman en
Spuyman.

.

Zelfs kwam ZVM/Aannemer Win-
ter op een 9-8 voorsprong, die het
niet meer zou weggeven. Het was
Chris Kuin, die na een geweldig
fraaie combinatie de bal keihard in

de bovenhoek knalde. De scheids-
rechter liet nog wel extra lang door-
spelen, maar de Zandvoorters hiel-

den de voorsprong vast.

Géén patatten, kroketten en bier-

blikjes op straat. Eigenlijk is Boule-
vard de Favauge de boulevard die

iedere badplaats zich zou wensen. De
bankjes zijn altijd wel bezet, de
muurtjes nodigen uit om even te zit-

ten.

Als je hier woont, weet je dat 's

winters niemand zich hier waagt in

de wind. Begrijpelijk, wij waaien
meteen uit onze jassen als we eruit

moeten. De wind is altijd harder en
kouder dan één straat naar beneden
het dorp in.

Met een beetje slecht weer is het
huis uitgestorven en waagt niemand
zich op de boulevard. Oók niet al

waren hier winkels en café's. Gaat u
dat maar eens vragen bij de drie win-
kels op de Rotonde. Twee ervan zijn

's winters dicht, de derde heeft het
twee jaar geprobeerd en dat was het
wel.

En over die Rotonde gesproken.
De structuurschets voorziet in meer-
dere toegangswegen tot de boule-
vard. Zoals de Kerkstraat dus (waar
trouwens die drie winkeltjes direct

aan de overkant liggen). Vanuit de
Kerkstraat kom je op de Rotonde.
Zijn onze bestuurders daar al wel
eens zelf gaan kijken? Het toch echt
heel mooie hek: ongeverfd en ver-

roest. De banken: vies en het onder-
stel afgeschilferd, de tegels rondom
en onder de banken één vieze vet-

massa. De toegangspoorten naast de
trappen naar het strand, uitgeslagen,
onverzorgd, verwaarloosd. De trap-

pen zelf, kapotte, soms zelfs verwij-

derde treden, slordig en gevaarlijk.

Rondom de viskraam een vieze
straat, slechts één grote prullebak.
Heren, gaat u na een drukke zonni-

ge dag daar eens kijken hoe de visres-

ten met mayonaise opgestapeld lig-

gen langs de rand van de Rotonde,
omdat men het afval daar niet kwijt
kan.
En volgt u dan vooral even vanaf

daar de sporen van auto's, traktoren
en karren die het sinds het begin van
deze zomer nodig vinden de hele
Boulevard de Favauge over te rijden.

TJ zult het spoor niet verliezen dat de

bestrating bedorven heeft en onvoor-
stelbaar vieze plekken gemaakt heeft
bij het Schuitengat, vr 'de paaltjes', 't

Is niet het publiek en 't zijn ook niet

de honden die dit deden.

Als u het publiek iets meer wilt

bieden dan strand alleen, zorgt u dan
eerst eens dat wat we hebben, in een
perfekte staat is en blijft. Ontroesten
en schilderen van een mooi hek, mis-
schien een hoge-drukspuit voor de
bestrating, n man met een potje verf

die in het seizoen de onderkanten
van de banken eens naloopt, het
schoonmaken en schoon houden van
de bestrating, de trappen repareren.
Heren bestuurders, van 300.000

gulden moet dat toch lukken! 'Struc-

tuurplan?' Hoe bedoelt u?

H.J. Halsema-Van der Horst
Zandvoort

oog en oor

de badplaats door
w'

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Ik zit voor mijn raam en kijk
naar buiten. De mistige straat ligt

bezaaid met afgestorven boombla-
deren. Onwillekeurig gaan mijn
gedachten terug naar dinsdaga-
vond. Voor de maandelijkse
raadsvergadering verzoekt burge-
meester Van der Heijden om een
ogenblik stilte. Zojuist heeft hij

officieel bekend gemaakt dat de
beheerder van ons Cultureel Cen-
trum, Emmy van Vrijberghe de
Coningh afgelopen zaterdag op
44-jarige leeftijd is overleden. Ik
heb haar goed gekend. Ze was een
vrouw naar mijn hart. Soms wat
eigenzinnig, maar immer recht
door zee. Een vrouw met verstand
van zaken. 'Haar' centrum was
haar heilig. Ik zal haar missen.
Ik zucht. Ook Piet d'Hont is niet

meer, bedenk ik. Maandag is hij

gestorven. Ook hij werd niet oud.
Met 44 jaar sta je nog midden in
het leven. Je hebt nog verwachtin-
gen. Vaak sprak ik met hem. De
dood had iets bekends voor hem.
In de afgelopen jaren heeft hij als

plaatselijke begrafenisonderne-
mer al heel wat dorpsgenoten
naar hun laatste rustplaats ge-

bracht. Vaak maakten wij grapjes
over wie van ons beide het eerste
dood zou gaan. Piet voorspelde -

gezien ons leeftijdsverschil - dat
hij mij zou overleven. Gods wegen
blijken echter nog immer ondoor-
grondelijk. Ik heb gewonnen, dat
wèl, maar van enige vreugde is

geen sprake.

Ik kende Piet als een gezellig-

heidsmens. Hij was bestuurslid
van onze plaatselijke vereniging
'De Zwarte Bende'. Ooit beston-
den de leden van deze club uit

kolenboeren. Deze branche is al

jaren uitgestorven, de traditie

bleef echter gehandhaafd. Daar-
van getuigden de wekelijkse
kaartavonden en de jaarlijkse uit-

stapjes. Piet was dol op de Zand-
voorters en menig dorpsgenoot op
hem. Morgen, vrijdag 2 oktober,
worden ze allebei begraven.
Emmy om tien uur en Piet om
twee uur. Het zal een afscheid
worden vol weemoed. Een af-

scheid ook vol herinneringen aan
twee fijne mensen. Ze gingen -

naar mijn idee - veel te vroeg.

Brievenbus
Het leven gaat verder, zo ook

deze wekelijkse rubriek. Wereldse
zaken hebben nog steeds onze be-
langstelling. Het is belachelijk, ik
weet het. We maken ons nog
steeds druk over futiliteiten. De
rode antieke brievenbus op het
Gasthuisplein is verdwenen.
Waar, o waar is dat ding gebleven.
Ik heb onderzoek verricht. Ik kan
u geruststellen. Dat ding is niet

gejat. Op dit moment is men bezig
de brievenbus op te knappen. Hij
wordt opnieuw gespoten en de ka-

potte onderdelen worden vervan-
gen. Binnenkort wordt hij weer op
zijn oude plek naast het Cultureel
Centrum teruggeplaatst. Met zijn

dicht gelaste klep heeft dit attri-

buut geen functie meer. Uw post
moet u derhalve elders depone-
ren. Het terugplaatsen lijkt mij
echter een goede zaak. Al was het

alleen maar als ode naar het verle-

den.

Geldverspilling
Met gespitst oor en een ver zien-

de blik kom je in dit dorp soms
opmerkelijke zaken tegen. Ik
noem u een paar voorbeelden. Op
de hoek Zuiderstraat/Brederode-
straat werd enige tijd geleden een
verkeersdrempel aangelegd. De
reden zal u duidelijk zijn. Er werd
te hard gereden. Dit obstakel moet
dat voorkomen. Door de verkeers-
drempel ontstond echter een
nieuw probleem. Na een regenbui
kwam een deel van het er achter
en lager gelegen gedeelte van het
wegdek blank te staan. Voor de
belendende huizen betekent dit,

dat met het passeren van een auto
de ramen door opspattend water
constant worden bevuild.
Niet leuk voor de bewoners dus.

Die trokken dan ook bij de ge-

meente aan de bel en verzochten
om enkele afvoerputjes. Een aan-
nemer kwam, zag en ging voortva-
rend aan de slag. Twee puttten
werden er aangelegd. Wie nu
mocht denken dat daarmee het
leed was geleden, komt bedrogen
uit. De boel staat nog steeds blank
en de ruiten worden nog steeds
door passerende auto's natge-
sprietst. TJ moet er eens gaan kij-

ken.
Dan ziet u dat de putten zijn

aangelegd op het hoogste gedeelte
van het wegdek. Lagere school
hoefje niet gehad te hebben, om te

weten dat water nog altijd naar
beneden stroomt. Dat is in de na-
tuurkunde nu eenmaal een vaste
wet. Blijkbaar heeft de desbetref-
fende aannemer dat niet in de ga-

ten gehad. Eigenlijk zou je er om
moeten lachen, maar achteraf ge-

zien vind ik dit geldverspilling.

Een ander voorbeeld is de ver-

keersdrempel in het straatje tus-

sen de Prinsesseweg en de Ko-
ningstraat. Dit 'tussendoortje' is

hooguit een meter of tien lang. Au-
to's zie je er zelden doorheen rij-

den: voordat je goed en wel op
gang bent gekomen, moet je met-
een alweer afremmen. Het aanleg-
gen van een verkeersdrempel kost
toch al gauw een paar duizend gul-

den. Een paaltje was naar mijn
idee goedkoper geweest.

Wim Hildering
'Potasch en Perlemoer in de tex-

tiel'. Dat is het nieuwe toneelstuk
dat door onze plaatselijke toneel-

vereniging 'Hildering' in de
maand december wordt opge-
voerd. Het wordt een komisch
stuk, daar staan de beide hoofd-
rolspelers Henk Jansen en Paul
Olieslagers en regisseur Ed Fran-
sen borg voor. Maar liefst veertien
spelers doen aan dit toneelstuk
mee. Naast deze bezetting wordt
er gebruik gemaakt van drie de-

cors. Gezien de strekking van het
verhaal (ik kom hier later nog op
terug), belooft het weer een gezel-

lige avond te worden.
Dit was het weer vóór deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

Bram Stijnen

Kunstcircus nadert opening
ZANDVOORT - De stichting

Kunstcircus Zandvoort houdt
op 4 oktober een grote kunst-
manifestatie op het Gasthuis-
plein. Er worden twee circus-
tenten neergezet waar 25 beel-
dend kunstenaars hun werken
zullen exposeren.
De manifestatie duurt van 13.00

tot 20.00 uur en wordt omlijst met
muziek, theater en acts. Zo treedt er
een tangogroep op, het Rotterdams
salonorkest Unter der Linde, Arthur
Ebbeling & Friends, de Zandvoortse
magician Ad Hendrikse die bij de
mensen aan tafel zijn kunsten komt
vertonen, èn het Zandvoorts Man-
nenkoor.
'Kunst en circus zijn nauw met

elkaar verwant', aldus Rita Aker en
Lou Koper. Zij organiseren het
Kunstcircus Zandvoort, een initia-

tief van Circus Zandvoort. Er ko-

men kunstenaars uit het hele land
en een paar uit het buitenland, uit

Zandvoort doet Roland van Tettero-
de mee.

Twee bands
De manifestatie wordt geopend

door voormalig Zandvoorts journa-
list Fons Burger en verder muzikaal
omlijst door twee bands. De een
treedt op onder het motto 'De kunst
van het zingen', de ander onder het
motto 'De kunst van de gitaar'. Het
tango-ensemble laat 'De kunst var.

de dans' zien. Een en ander is vanai
terraszitjes te bekijken. Gratis en
tree, hapjes en drankjes verkrijg-

baar.
De expositie in het cultureel een

trum, met kunst van brugklasleer
lingen, ga.at niet door in verband met
het overlijden van directeur Emmj
van Vrijberghe de Coningh.

Spannende strijd bij bridgers
ZANDVOORT - De tweede

wedstrijd in de eerste competi-
tie van de Zandvoortse Bridge-
club, leverde in de diverse lij-

nen spannende gevechten op.

Omdat hun beide partners afwezig
waren speelden de heren Braun en
Groenewoud als gelegenheidspaar
in de A-lijn. Dat pakte bijzonder
goed uit. Met een score van 61,16
procent werden zij eerste, op de voet
gevolgd door mevrouw Spiers en de
heer Emmen. Laatstgenoemd paar
heeft nu de koppositie in deze lijn

genomen, voor mevrouw Molenaar
en de heer Koning.
In de B-lijn lieten de dames Lem-

mens en Menks zien dat zij zich in

deze lijn goed thuis voelen. Met een
percentage van 61,47 werden zij eer-

.

ste. Tweede werden mevrouw Visser
en de heer Van Leeuwen. De dames-
Lemmens en Menks voeren de B-lijn

aan, maar worden op de hielen geze-

ten door mevrouw De Kruijff met de
heer Kleijn.

De dames Hagen en De Vries
scoorden er in de C-lijn lustig op los,

met als resultaat maar liefst 66,67

procent. De rest van het veld bleef

op ruime afstand. De dames Van
Leeuwen en Slegers werden tweede.
Hagen/De Vries staan riant aan kop,
terwijl Van Leeuwen/Slegers goed
volgen.

D-lijn

De eerste plaats in de D-lijn was
voor Mevrouw Trautwein die sa-

menspeelt met mevrouw Havinga.
De nieuwe combinatie van mevrouw
Hooy en de heer De Vries deden het
erg goed met een tweede plaats. Me-
vrouw Vis en de heer Van Gagel-
donk staan nog aan kop, maar zij

worden op korte afstand gevolgd
door Hooy/De Vries.

Inlichtingen over de bridgeclub
kan verkregen worden bij de wed-
strijdleider de heer H.Emmen, tele-

foon 18570. De ZBC speelt op de
woensdagavonden in het Gemeen-
schapshuis.

Arm uit de kom
ZANDVOORT - Op het fietspad

langs de Boulevard Barnaart is zon
dagochtend een 57-jarige Leidenaai
gewond geraakt. De fietser was ter

val gekomen. Waarschijnlijk is hr
door een losliggende steen de machï
over het stuur kwijtgeraakt. Met
vermoedelijk - een arm uit de kom is

hij overgebracht naar het Joannes dt-

Deo ziekenhuis in Haarlem.

Kettingbotsing

ZANDVOORT - In de file op de

Zandvoortselaan heeft zondag eer
kleine kettingbotsing plaatsgevon
den. Daarbij raakte een 31-jarige

man uit Leiden gewond. Hij is mét
onbekend letsel overgebracht naai

het Spaarneziekenhuis. Drie auto's

raakten zwaar beschadigd. De bot
sing ontstond doordat een automo
bilist uit Diemen even niet oplette

Daardoor zag hij ook niet dat de autc

voor hem afremde.



SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening. Adviespri]s"2000.-

rM1299.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1349.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

SrM1449.-
SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

n

ft

h

n

f* 37 CM KLEUREN-TV
AÏ

I

n

ti

®1899.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

B#1099.-
;m KVM1
ETEKST

999
A KTV
BEDIENIh

799.-

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

SONY CAMCORDER
F450; Topper 1 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend.var. sluitertijd. "2550.

1679.-
SONY CAMCORDER
F375, Luxe, 8x zoom, hi-fi,

autofocus. Adviesprijs. '2220.-

1399.-

TOPMERKCAMCORDER
E10; 8mm systeem, 4 lux, 6x

zoom, HiFi stereo. '2799.-

1579.
JVC CAMCORDER
VHS, Super kompakt' Auto-

focus, inkl. accessoires. "2099 -

f^1399.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality'.

8 timers, Hi-Fi stereo. *1599.

LIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-hne, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv.*2075.-

1395.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

1295.
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.m 1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

885.-
ti

PHILIPS 14GR1021-n
37CM PORTABLE KTV

ü-485.'
EUREN-TV

365.

fi

'4Em

kleurenrws

„,n- alle andere

grote.artikelen.

-'" fiRATIS THUIS .-..

.„Teelt bovendien bil de

^n ^es«e.Kleur«^vs

GRATIS 3, JAAR
GARANTIE .,

949.-
JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. "1899.-

1149.-
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-

1149.
PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1 894/

1349.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, shuttle, ab. '1990.-

mms.-
GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, in-

gebouwdeTELETEKST + PDC
|

(nw.prog.systeem'). '1599.-

749.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

|

302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening.'1295.- 1

E3ËT 699.'
PHILIPS VHS-HQ VIDEO |

VR200; Afstandbediend. *825.-

549.-
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ;HQ,afslbed.Adv."l095.-

569.-

STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV971 7; Adviesprijs'2275.-

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

1398.-
GRUN DIG 63 CM TEKST

»1098.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

WÊ 998.-
BLAUPUNKT55CMSTUNT
SUPER TELETEKSTm 948.-
ARISTONA TELETEKSTm 798.-
GRUNDIG 51 CM TEKSTm 778.-
ARISTONA 51 CM

698.-
BLAUPUNKT PM3741

498.-

JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! *1099.-

STUNT! VHS HQ-VIDEOI
Inkl. afstandbediening!

449.-!

SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCD-

afstandbediening. Adv.*1220.-

849.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0; afstandbediend. *11 1 0.- 1

649.
HITACHI VHS VIDEO
M720, LCD-afstandbed. *999.- 1

669,

TECHNICS HI-FI MINI SYSTEEM
INKL. CD-SPELER EN BOXEN
SC-CH7, Losse komponenten. Versteiker

50 Watt met bi-amp 4-drive system,

tuner met 28 voorkeuzezenders,

9-bands equalizer, dubbel autoreverse cassettedeck,

CD-speler programmeerbaar, bi-wired 2-weg boxen
Afst^ndbediening Adviespnjs'1992 -

1399.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEORECORDER
Frontlader met infrarood afstandbediening. 'High Quality'

beeldkwaliteit, 2 videokoppen, stilstaand beeld, versnelde

weergave, voorprogrammering van 4 programma's tot

31 dagen vooruit, OTR, GO-TO. Synthesizer tuner met
42 voorkeuzezenders.

Scart-aansluiting VR200
Adviespri|S'825 -

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs '2199.-

m\tMe.<
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs" 1 878.'

1295.-
WASDROOG KOMBINATIE
PHIL C0104 RVS 1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

3n mag »0,£~
" ft BCC nee»; «•"-

n Nedenai

nóg IfH „|Bmii—Mffl

1395.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u

van deze AEG/BCC stuntaan-

bieding? Adviesprijs*1549.-~ 1245.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

865.-
BAUKNECHT WA6500

795.-

i_iiiiiiiiiiiiii"'"^

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombi-

natie. Koelruimte op "oog-

hoogte". Adviesprijs*979.-

479.
ZANUSSI K/V (OJ)

"

779.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

819.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/Vm 869.-

SHARP VHS-HQ VIDEO
|

VCA1 0; Afstandbediend. *799.-

549,
PANASONIC VIDEO
J30; VHS-HQ, 3 koppen. '1157.- 1

749.-m
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed.+leespen. *1445.-

699.-
AKAI 3 KOPPEN VIDEO

|

VSF1 5; VHS-HQ, perfekt beeld,

afstandbediening. Adv.*988.-m 649.-!
AKAI VHS-IHQ VIDEC
VSF200; Afstandbediend. '76.m 569.

PHILIPS 3 KOPPEN VHS
VIDEORECORDER MET
PIP (Picture in Picture)
Afstandbediend. Adviesprijs *1495

soa
RRUS

Aaviesrjrijs i^yö.-

699.-

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang

1200trn/min., rvs trommel,

I zeer zuinig. Adviesprijs* 1 299.-m 949.-
1000 TOEREN LUXE

|
Nederlands topmerk. '1199.-

899.-
IHOLL 1000 TOEREN

799.-
I
ZANUSSI WASAUTOM.

699.-
I STUNT! 550 TOEREN

\m 599.-
INDESIT PROMOTIE

I
Type 2596; Adviesprijs.*799.-

lm 499.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-

I
LADER
Type AWG089; Opvolgervan
de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. Adv.*1 495.-m 899.-
IAEGTURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviesprijs.*1 375.-

999.-
|
1000 TOEREN RVS BL

»1099.

5 JAAB ^

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs '848.-

475.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURSm 595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

675.-
BAUKNECHT 2304m 745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260

liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

SIEMENS KS2648

95.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.

265.-
160 LTR. KOELKAST
1 60 liter, 2-sterren vriesvakm 365.
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

395.-
ZANUSS1 140 LITERm 455.

ZANUSSIWASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649.-

399.-
I
RVS REVERSEREND

\m 499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

EM7v.a.599."
|
PHILIPS /WHIRLPOOL

649.-
ICONDENSDROGER

899.-
I
SIEMENS CONDENS

1299.-
[

MIELE DROGER

E3Ef 1199."
1 MERKCENTRIFUGE

169.-

PHILIPS 160 LITER

555.
BOSCH KTF1540

575.-
BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs*869.-

\èMj 645.

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen, h

209.- :
SAMSUNG RE570

229.-
MOULINEX FM1115"

239.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. *769.-

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

399.
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening

en draaiplateau. Adv. *899.-

449.
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron

hete-lucht oven + gri

549.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt-t- draaiplateau.

699.-
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.m 899.
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ti
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Type KN5402WO; Adv. *849.-

548.-
ETNA FORNUIS 14.00m 648.
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. '1 049.m 698.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 OIV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1 425.-

ËHZtf 958.
-EKTRISCH
:FF225/234.*144

1098.-

ATAG ELEKTRISCH
FE052A/EFF225/234.*1 445.-

ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs'1 735.

1398.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar

altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs.'595.-

378.
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

498.-
BAUKNECHT LUXE

598.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. '848.-

628.-
STUNT !! VRIESKIST!!

llÈr 378»-

*
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fi
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fi
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n
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PELGRIM WASEMKAP i
WA15; Adviesprijs'245.-

108.- h

>

ti

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER %
6 programma's, 12 couverts

en geruisarm: Adv. '1099.- Epm 699.-
3AUKNECHT VW 3PR |

2M 799.-
BOSCH VW PS2100

849.-
MIELE VW G521

^1479.-

1(LANTENKAART
ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

Gèèft uw budget meer ruimte.
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels.

HAARLEM IBEVERWIJK
Winkelcentrum Schalkwijk I Winkelcentrum De Beverhof
Rivièradreef 37 I Beverhof 16 (alleen witgoed)

J-SUPERS IN DE RANDSTAD SSS£±=tais=

.

I

' ". ii
'

" ... ... zaterdag .......9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
DEN HAAG ZOETERWOUDE 'Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag . 7 tot 9 uur

LEIDSCHENDAM zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag ........:.. 7 tot 9 uur

MAARSENBROEK importeur of fabrikant overige filialen donderdag 7 tot 9 uur
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Aalsmeer staat in teken van VBA Profindoorgala

Veiling bruist van actie

• De legendarische Joop
Zoetemelk nam op het
VBA Profindoorgala af-

scheid van het wielrennen.

Archieffoto Weekmedia

AALSMEER - Aanstaande zaterdag is het
feest in de bloemenveiling van Aalsmeer.
Alweer voor de elfde keer wordt het VBA
Profindoorgala gehouden, voor zover
bekend de enige geheel overdekte
wielerwedstrijd In de wereld. Maar

wielrennen is niet het enige spektakel in de
bloemenveiling. Tal van andere sporten

komen aan bod, diverse artiesten treden op
en er is een grote braderie en een

reusachtige kermis.

• Het toeschouwersre-
cord werd gebroken bij het
afscheid van Gerrie Knete-
mann.

Achieffolo Weekmedia

Zandvoorts
Nieuwsblad

u .0&'.**jj
<. >

MELLE JONGKIND is één van organisatoren van
het gehele evenement en heeft het wielerhart op
de juiste plaats. De ex-professional werd als

amateur in de ploegentijdrit twee keer kam-
pioen van Nederland en fietste onder meer samen met
Joop Zoetemelk. Het is alweer dertien jaar geleden dat
Jongkind met een aantal vrienden het initiatief nam om
de wielerronde van Aalsmeer nieuw leven in te blazen.
„De profronde van Aalsmeer was al een paar jaar niet
gehouden vanwege geldgebrek," zegt Melle Jongkind.
„Onder het genot van een borreltje besloot ik samen
met Piet de Vos, Nico van Diemen, Henk van Houten,
Wim Hensbergen en Arie Schilders om de wielerronde
nieuw leven in te blazen. De eerste twee keer was het
nog buiten maar uiteindelijk gingen we naar binnen toe
in de veiling. De VBA bestond tien jaar en wilde ons
financieel wel helpen. Vanaf het begin was onze opzet
om er een familiedag van te maken met niet alleen
wielrennen maar ook tal van andere activiteiten. Het
eerste profindoorgala werd elf jaar geleden midden in

de zomer begin juni gehouden. Het werd een groot
fiasco. Buiten was het veertig graden en er kwam geen
hond kijken. Al met al waren er toen die eerste keer
drieëneenhalfduizend mensen, maar dat waren bijna
allemaal deelnemers en medewerkers."
Melle Jongkind en zijn vrienden, die samen het be-

stuur vormen van de Stichting Organisatie Profronde
Aalsmeer (SOPA) , leerden van de eerste keer en een jaar
later werd het indoorgala eind september gehouden.
Het was buiten iets minder heet en er kwamen binnen
in de bloemenveiling veel meer toeschouwers. Het eve-

nement werd een groot succes en is sindsdien een deel
van Aalsmeer geworden. Aalsmeer zonder profindoor-
gala is als Amsterdam zonder Leidseplein.

Bloemenveiling
Toch is het elk jaar weer de vraag of het allemaal door

kan gaan. Jongkind: „Wij moeten voor ieder gala op-
nieuw toestemming hebben van de VBA. Het is dan ook
heel belangrijk dat het indoorgala goed verloopt en dat
er geen rottige dingen plaatsvinden zoals bijvoorbeeld
vechtpartijen. Tot nu toe is het gelukkig altijd goed
gedaan. Er lopen ook tijdens het gala 34 mensen rond
van de ordedienst. Zij zorgen dat alles goed verloopt.
Want één grote vechtpartij kan het einde betekenen van

het profindoorgala in de bloemenveiling."
Opvallend is dat het bestuur van de SOPA na al die

jaren bijna hetzelfde is gebleven. Alleen De Vos en
Hensbergen zijn vertrokken terwijl Wil Mets erbij is

gekomen. Maar de kern van het organiserende bestuur
bestaat uit dezelfde vrienden die dertien jaar geleden
onder het genot van een borreltje besloten om de wieler-

ronde van Aalsmeer nieuw leven in te blazen. Jongkind:
„Dat is ook één van de redenen dat je het zo lang
volhoudt. Wij doen het allemaal pro deo. Alleen gaan we
met zijn allen met onze vrouwen één keer per jaar uit

eten maar verder kost het tijd, tijd en nog eens tijd. We
zijn het helejaar door bezig. Tien dagen na het indoorga-
la starten we met de evaluatie en daarmee begint al de
organisatie voor het volgende jaar. Maar je krijgt er wel
veel voor terug. Wij vergaderen altijd bij elkaar thuis en
gaan onderling ontzettend goed met elkaar om. Tijdens
het evenement leven we in een roes. Vrijdagnacht bou-
wen we de hele zaak op en dan zijn we constant bezig.

Gelukkig krijgt het indoorgala heel veel waardering.
Dit merk je ook aan de toeschouwers, die niet alleen uit

de regio maar ook van bui-
ten tot aan België toe naar
Aalsmeer komen voor het
gala. Ik zie tijdens het eve-
nement dan ook heel veel
bekenden van vroeger uit

mijn wielertijd en dat is

reuze leuk. Maar het
mooist is toch als alles er
op zit en ik zit zaterdag-
nacht met het hele bestuur
bij mij thuis. Iedereen ver-

telt dan wat hij heeft mee-
gemaakt en zo gaan er rus-

tig een paar uurtjes voor-
bij. Als we allemaal uitge-

praat zijn gaan we weer
naar de bloemenveiling
om alles af te bouwen. Ja,

het organiseren van het in-

doorgala is een beetje uit

de hand gelopen hobby en
soms wordt het me ook
wel eens wat te veel. Maar

Programma VBA Profindoorgala
Sport: 12.45 Amateurs B/Veteranen. 14.15 Be-

drijfsploegen. 15.00 RolsklwedstrJjd. 15.45 Rolstoel-
marathon. 16.30 Skeeleren. 18.30 Amateurs A. 20.30
Profe.

Amusement: 14.30 Publieksshow Hans Kazan.
18.30 Opname Holland FM-Radlo (met vele bekende
artiesten). 21.00 Marco Borsato. 21.30 Bonnle St.

Clair. 22.15 Arne Jansen. 22.45 Arie Rlbbens. 23.30
Mannenkoor Karrespoor. 24.00 André Hazes. Pre-
sentatie: Krijn Torringa.

Verder: Disco met groot beeldscherm, Groot ter-

ras met levende muziek, Zaalvoetbal, Microkorfbal,
Rolstoelbasketbal, Boksen, Nunchaku, Taekwondo,
Karate, Jeu de Boule, Turnen, Skateboard-demon-
stratles, Truckersfestival, Grote Braderie, Grote
Kermis.

aan de andere kant laat het je ook nooit meer los." Het
bestuur van de SOPA wordt bijgestaan door een Onder-
steunings Commissie. Dit OC bestaat uit Henk Mets,
André de Gooyer, Ben Cornelissen, Melle van der Meu-
len en Ton Arriëns. Ook zij verzetten bergen werk om
ervoor te zorgen dat alles tijdens het Profindoorgala
goed verloopt. Daarnaast lopen er op de dag zelf meer
dan 260 medewerkers rond. Veel van deze mensen zijn

via hun sportvereniging benaderd en zijn bijzonder en-
thousiast om te helpen. Zo zorgen leden van voetbalclub
Aalsmeer en de wielerverenigingen HRC De Bataaf en
Amstelland voor diverse hand en spandiensten.

Mondelinge toezegging
Als organisator van het VBA Profindoorgala maakt

Melle Jongkind natuurlijk ook minder leuke dingen
mee. Zo was de ex-wielrenner voor het komende indoor-
gala al zo goed als rond met Miguel Indurain en Bugno.
Deze twee absolute toppers zouden naar Aalsmeer ko-
men. Jongkind: „Indurain had zelf mondeling toege-
zegd en we hadden ook al contact gehad met de mana-

ger en de ploegleider van
de winnaar van de Tour de
France. Ook over een
enorme hoeveelheid start-

geld, zo ongeveer meer
dan wat ik per jaar in de
bloemenhandel verdien,
waren we het eens. Dus
ging er iemand naar het
buitenland toe zodat Indu-
rain het contract zou kun-
nen tekenen. Zegt die
Fransman doodleuk dat
het seizoen toch wel erg
lang wordt, dat hij gaat
trouwen en niet zoveel tijd

meer heeft. Daar stonden
we dan terwijl Indurain
mondeling al had toege-
zegd. Zakelijk zou ik er
misschien zelfs mee naar
de rechter stappen."
Hoewel ook Bugno op

het laatste moment af-

haakte omdat de wielrenner van zijn ploegleider aan-
staande zondag toch mee moet doen m de wereldbeker-
wedstrijd in Montreal, is het VBA Profindoorgala erg
sterk bezet. Er komen voor de wielerwedstrijd over
ruim 105 kilometer met een parcours van 1500 meter
veel sprinters naar Aalsmeer toe. En zeker niet de min-
sten, zo zullen onder meer Bontempi, Ludwig, Fignon,
Abdoesjaparov, Van Poppel, Nijdam en Hofman gaan
strijden om de eerste plaats. Daarnaast is ook Henk
Lubberdink van de partij, de wielrenner rijdt m Aals-
meer zijn laatste officieéle wedstrijd en neemt afscheid
als taeroepsrenner. Zoetemelk en Kneeteman hebben
dit overigens in het verleden eveneens gedaan in Aals-
meer.

Geldschieters
Mits er geen ongeregeldheden uitbreken in de bloe-

menveiling lijkt de toekomst van het VBA Profindoor-
gala gewaarborgd. Er zijn maar liefst 276 sponsors die
van 25 tot 5000 gulden geven. Jongkind: „Daardoor is het
niet erg als één of twee geldschieters het voor gezien
houden. In Nederland zijn er zoveel criteriums kapot
gegaan omdat één grote hoofdsponsor er mee stopte.
Wij lopen dat risico in ieder geval niet."

Het hele evenement kost bij elkaar zo'n 350.000 gul-

den en de diverse sponsors zorgen ongeveer voor de
helft van dit bedrag. De SOPA hoopt de rest van het geld
binnen te krijgen door middel van de toegangsprijzen.
Jongkind: „Het hangt natuurlijk van het aantal toe-

schouwers af of we dit voor elkaar krijgen. Maar we
hebben in de loop van de jaren wel een reserve opge-
bouwd. Zo hadden we tijdens het afscheid van Gerrie
Kneeteman een paar jaar geleden meer dan 50.000 man
in de bloemenveiling. Alles was op, er was geen kaartje
meer te krijgen. De recette was daardoor geweldig en de
winst houden we in een pot voor als er een keer een
minder jaar tussendoor komt."
Maar een minder jaar zit er voorlopig nog niet in. Er is

aanstaande zaterdag weer genoeg kwaliteit in huis ge-

haald om de mensen naar de boemenveiling te krijgen.
Daarnaast is de aparte sfeer, die de diverse artiesten, de
verschillende andere sportdemonstraties en de Brade-
rie en de Kermis met zich meebrengen, in de bloemen-
veiling al reden genoeg om aanstaande zaterdag het
profindoorgala te bezoeken.

Recreatief

badminton
ZANDVOORT - De badmintonver-

eniging BC Lotus gaat op de recrea-
tieve toer. Vanaf komende week kan
elke woensdagavond in de Pellikaan-
hal gespeeld worden.
Onder leiding van deskundige trai-

ners worden de grondbeginselen van
deze sport bijgebracht. Er zijn moge-
lijkheden voor groepjes en ook ge-

vorderden kunnen, zonder competi-
tie verplichtingen, aan de slag.

Inlichtignen over deze vorm van
badminton bij het secretariaat van
BC Lotus, Koningstraat 29, telefoon
16288, of op woensdagavond na acht
uur in de Pelhkaanhal.

Jaap Bloem naar
veel groter pand
ZANDVOORT - De Zandvoortse

ondernemer Jaap Bloem, gespeciali-
seerd in sport- en vrijetijdskleding,
-schoenen en aanverwante artikelen,
gaat deze week verhuizen. Zijn zaak,
Jaap Bloem Intersport, blijft geves-
tigd in de Kerkstraat maar wordt
verplaatst van nummer 6 naar num-
mer 16. De te overbruggen afstand is

klein, maar de gedaantewisseling
daarentegen groot. Het nieuwe pand,
voorheen een restaurant, biedt veel
meer ruimte. Daardoor kan ook het
assortiment fors uitgebreid worden.
De nieuwe zaak gaat zaterdag 3 okto-
ber voor het publiek open.

Dansschool gestopt
ZANDVOORT - Dansschool Albert

van Lmgen is gestopt met dansles-
sen. De school heeft een bekende
naam en een lange historie waaron-
der vele succesvolle jaren in Amster-
dam. De school heeft daar ongeveer
veertig jaar gedraaid, tot het pand
gesloopt moest worden. Na het over-
lijden van Albert van Lingen heeft
dochter Kitty enige tijd de scepter
gezwaaid. In Zandvoort heeft de
dansschool ongeveer vijf jaar be-
staan.

Tas en auto weg
ZANDVOORT - In de nacht van

donderdag op vrijdag is er ingebro-
ken in een huis aan de dr. Schaep-
manstraat. Uit de woning werd een
tas met enige bescheiden weggeno-
men. De inbrekers namen ook de
voor de deur geparkeerde auto mee.
Zij waren het huis binnengekomen
door aan de achterzijde een boven-
licht te vernielen.

Het Zandvoorts Nieuwsblad? Toen ik op mezelf ging wonen, nam ik meteen een abonnement, net als mijn ouders. Het

is natuurlijk een te gekke krant die ik niet zou willen missen. Al is het alleen maar om te weten wat ze over mijn

vereniging schrijven.

Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik heel goed. Prima vent die je altijd kan bellen als er

nieuws te melden is. Maar hij zit zelf ook niet stil, als hij over onze plannen iets heeft gehoord, hangt hij meteen

aan de lijn. Daaraan zie je dat het Zandvoorts Nieuwsblad een échte krant is.

Ik vind trouwens dat ze het in alles goed doen. Neem de gemeentepolitiek bijvoorbeeld... Je hoeft ze niks

wijs te maken en ik mag zo'n opstelling wel.

Zal ik je iets leuks vertellen? Je weet dat ik dol ben op treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaanbieding. Ik bel

meteen op. Toen ik die loc kwam halen, bleken er intussen tientallen anderen gebeld te hebben. Was ik er even

mooi op tijd bij geweest. Dank zij mijn krant.

Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant

die schrijft over de plaats waar u woont.

Daarna word ik abonnee en betaal per

kwartaal ƒ16,- D halfjaar f 29,- O jaar ƒ 52,-

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische

betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:

020-668.13.00

Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoord-

nummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel

te plakken.

tvj-jj f,
_-... ^I.; 5 1^ die krant moet ik hebben. Omdat ik

IX tl l U- U.1 xJ.J JV9 graag wil weten wat zich in mijn omge-

ving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,-.

Naam: (m/v)

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

Giro/Banknr.: —
(i.v.m. controle bezorging) WK

Al/2 il Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!
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Zandvoortmeeuwen verlaat laatste plaats
ZANDVOORT - Door een simpele 3-1

overwinning op SCW heeft het zater-

dagteam van Zandvoortmeeuwen de
laatste plaats verlaten. Simpel, om-
dat de tegenstand van SCW matig
was en de score, vooral in de tweede
helft, tot een veel hoger saldo uitge-

bouwd had kunnen worden. In het
Meeuwenteam bleek de rentree van
Bob van der Bergh en Ferry van
Rhee, terug van vakantie, een enorme
versterking te zijn.

De spelbepaler Rob van der Bergh zorgde
met zijn acties voor veel meer lijn in het
Zandvoortse team en Ferry van Rhee sticht-

te constant verwarring in de Rijsenhoutse
defensie. Het door Aannemer Winter in een
prachtige outfit gestoken Meeuwenteam
kwam vlot uit de stratblokken. Ronald Hal-
derman was al snel bij de openingstreffer,
maar zijn schot, na een gave actie van Van
Rhee, werd geblokt door een SCW verdedi-
ger. Na tien minuten was het toch raak. Rob
van der Bergh besloot een solo met een
schot, dat van richting werd veranderd. De
SCW doelman was daardoor volstrekt kans-
loos.

De SCW aanvallen waren vrijwel tot mis-
lukken gedoemd, omdat het centrale duo
Oscar Vos en Chris Kuin sterk ingrepen.
Kwamen de Rijsenhouters wel in het straf-

schopbeleid, dan kwam dat door te laconiek

spel in de Zandvoortse defensie, zoals later

zou blijken in de wedstrijd. De bezoekers
kregen, naar mate de eerste helft vorderde,
meer balbezit. Gevaar was er niet.

Tegenstoten
De snelle tegenstoten van Zandvoort-

meeuwen waren daarentegen uiterst gevaar-
lijk. Een grotere voorsprong kon dan ook
niet achterwege blijven. Op slag van rust
werd een hoekschop door Martin Visser om-
houdbaar ingekopt. Direct na dit doelpunt
veroverde Zandvoortmeeuwen balbezit en
Visser werd in het strafschopgebied onder-
uit getrokken. De toegekende strafschop
werd door Wim Buchel keihard ingescho-

ten: 3-0.

Na de pauze trok SCW fel ten aanval. De
aanvallen werden echter te simpel opgezet
om het Zandvoortmeeuwen erg lastig te ma-
ken. Via snelle en goed uitgevoerde aanval-
len, meestal via de gevaarlijk Ferry van
Rhee, schiep Zandvoortmeeuwen zich vele
doelrijpe kansen. Die werden echter onge-
bruikt gelaten. Martin Visser, Ronald Hal-
derman, Ferry van Rhee en de voor Visser
ingevallen Fred Ipenburg kregen niet te mis-
sen moegelijkheden. Doordat niet gescoord
werd bleef SCW erin geloven, mede door
laconiek voetbal in de Zandvoortse defensie.
Dat bracht, met nog een kwartier te gaan een
tegentreffer te weeg: 3-1.

De Zandvoorters kwamen in de verdruk-

king en doelman Michel Winter moest voor
het eerst echt in actie komen, wat hem goed
af ging. Zonder verdere problemen bleef
Zandvoortmeeuwen overeind en boekte
daardoor de eerste overwinning.
Teun Vastenhouw was na afloop u'terst te

spreken over het resultaat. "We hebben ge-

probeerd de nul vast te houden en dat is

aardig gelukt. Eindelijk stonden we er als

ploeg ook omdat we nu volledig konden aan-
treden. We hebben nu een ruimere keuze en
dat werkt prettiger. Iedereen hield zich in

deze wedstrijd aan zijn taak en er werd kei-

hard geknokt. Deze dik verdiende overwin-
ninghad wel groter moeten zijn, maar ik ben
toch tevreden omdat er veel kansen zijn

gecreerd."

Chess tegen VHS
ZANDVOORT - Morgen-

avond om acht uur start het
eerste achttal van Café Neuf-
/Chess Society met de eerste
wedstrijd voor de competi-
tie, in de tweede klasse van
de Noord-Hollandse Schaak-
bond. Het keurkorps van de
Zandvoortse vereniging kan
echter op een loodzware
avond rekenen. Op bezoek
komt namelijk het derde
team van VHS uit Haarlem.

Volgens teamleider Olaf Cliteur
zal het er morgenavond spannend
aan toe gaan in het Gemeen-
schapshuis. De competitieleider
kende namelijk, bij de indeling,

geen enkele genade en koppelde
Café Neuf/Chess Society aan VHS
3, dat vorig jaar op de tweede
plaats eindigde. De Haarlemmers
zullen met het sterkst mogelijke
team aantreden. De Zandvoorters
zullen echter op volle oorlogs-
sterkte achter de borden plaats-

nemen.
Teamleider Cliteur mist alleen

nieuwkomer Nico Huyboom. Ie-

mand die wel de strijd aanvangt is

Walter Gerhards. De sympathie-
ke Duitser is bereid het weekend
over te komen om Chess te verte-

genwoordigen. Ook de andere
nieuwkomers Jacob de Boer en
Jacco Otte zullen van de partij

zijn.

Dat het een spannende aangele-
genheid wordt staat buiten kijf.

Temeer daar er voor het eerst in

het nieuwe speeltempo gespeeld

zal worden. Afbreken is daarbij
vanaf heden niet meer mogelijk.
Na de normale 36 zetten in ander-
half uur krijgen beide spelers bij

de eventuele resterende speeltijd

nog een kwartier extra bedenk-
tijd. Degene die dan de bedenktijd
overschrijdt is de verliezer. Team-
leider Cliteur is best blij met dit

nieuwe systeem daar aan het eind
van de avond de uitslag meteen
bekend is. "Daarnaast kost het
analyseren van de afgebroken
partijen altijd ontzettend veel
tijd," aldus Cliteur.

Tweede team
Ook de definitieve indeling van

het tweede achttal is inmiddels
bekend geworden. De reserves bij-

ten de spits af op maandag 19 ok-
tober. Dan zal in Aalsmeer aange-
treden worden tegen het derde
team van de plaatselijke vereni-

ging. Vermeldenswaard is nog dat
in de laatste ronde van de compe-
titie de wedstrijd tegen de Zand-
voortse Schaakclub op het pro-
gramma staat.

Interne competitie
Voor de interne competitie

werd afgelopen vrijdag de derde
ronde verspeeld. De uitslagen wa-
ren: Hetty Sandbergen-Ton Mar-
quenie 0-1, Kees Koper-Dennis van
der Meijden remise, Peter van der
Beek-Olaf Cliteur 0-1, Nico Hand-
graaf-Simon Bosma 1-0, Hans van
Brakel-Hans Drost 1-0. De ranglijst

na drie ronden, wordt met een
honderd procent score aange-
voerd door Hans van Brakel.

(ADVERTENTIE)
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FLODDER
IN

AMERIKA
Dagelijks om
15.30, 18.45 en
om 21.30 uur

Kaarten:
tot 12 jaar ƒ9,-
65+ ƒ 9,-

volwassenen
ƒ12,50

ALLE LEEFTIJDEN
(Nederlands talig)

LAATSTE WEEK!!!

Dagelijks om 13.30 uur

SNEEUWWITJE (Nederlands gesproken en gezongen)

Kaarten: tot 12 jaar ƒ9,-; 65+ ƒ9,-; Volwassenen
ƒ12,50

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna
eten (Hamburger, Franse Frites en Frisdrank) bij

Mc Donalds, minimaal 6 personen, voor maar
ƒ12,50 p.p.

Reserveringen en informatie bij Cinema Circus
18686 of bij Mc Donalds 16001.

CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5

2042 JM ZANDVOORT
02507/18686

• Ferry van Rhee op weg naar het doel.
Foto Bram Slijnen

ZVM stelt

overwinning
in slot veilig
ZANDVOORT - Met een

3-0 overwinning op THB
schaarde Zandvoortmeeu-
wen zich in de subtop van
de eerste klasse HVB. Wa-
ren de kansen beter benut
dan was de zege nog ruimer
uitgevallen.

Eindelijk kon trainer Pieter
Keur beschikken over doelman
Ron Eerhart, waardoor Wim
van der Kuijl als voorstopper
zijn opwachting maakte. Dat
was duidelijk een versterking,
daarTHB in de gehele wedstrijd
slechts een uitgespeelde kans
kreeg. Daar was de hulp van
Marcel Schoorl nodig, die een-
maal in de fout ging. Eerhart
behoedde Zandvoortmeeuwen
echter voor een achterstand.
Aan de andere kant had Zand-
voortmeeuwen moeten toe-

slaan. Peter Steegman en Jos
van der Meij kregen opgelegde
kansen maar slaagden er niet in

de THB doelman te verschal-
ken.
In de tweede helft was het spel

van Zandvoortmeeuwen bij vla-

gen beter, dan in het eerste ge-

deelte. Al snel kwamen de
Meeuwen op voorsprong, al was
daar de hulp van de scheids-
rechter bij nodig. Een inworp
was eigenlijk voor THB, doch
de scheidsrechter gaf die aan
Zandvoortmeeuwen. Snel werd
de inworp genomen waarna
Freek van der Mije de hem gebo-
den kans benutte: 1-0. Met een
paar goede passes van Ed Vas-
tenhouw werden de voorwaart-
sen aan het werk gezet en leek
Zandvoortmeeuwen snel de
zege veilig te gaan stellen.

Fraaie kansen werden echt
onbenut gelaten. Ruud van Lae-
re knalde in vrije positie tegen
de doelman op en even later liet

diezelfde speler een fraaie lob
los. De bal belandde op de lat

waarna Freek van der Mije de
terugspringende bal naast het
verlaten doel kopte.

In de defensie deed Zand-
voortmeeuwen het een enkele
keer te gemakkelijk, waardoor
THB balbezit kreeg. Echt ge-

vaarlijk konden de Haarlem-
mers echter niet worden. In de
slotfase lukte het Zandvoort-
meewuen definitief toe te slaan.

Jos van der Meij benutte een
strafschop en Ruud van Laere
schoot fraai de derde treffer in:

3-0.

Drie kampioenen gehuldigd

Felle gevechten bij races
ZANDVOORT - De door vier-

duizend toeschouwers beke-
ken internationale autoraces
op het Circuit Park Zandvoort
waren bijzonder turbulent.
Felle gevechten tijdens de ra-

ces, felle discussies na afloop.

Robert Valkenburg als junior-
cup-winnaar van de Renault
Clfo Klasse.

Bij de grote toerwagens boven
twee liter is de beslissing in de titel-

strijd nog niet gevallen. De Lotus-
coureur Tom Langeberg deed goede

Na al het spektakel konden er. zaken door de lange afstandsrace
ook nog drie ' kampioenen ge-
huldigd worden. Alex Veen-
man bij de Formule Renault,
Egbert Top bij de Koni Pro-
duktiewagens tot 1400 cc en

• Joop Boerkamp/Formule Renault.

met overmacht te winnen. Lange-
berg stuurde zijn groene Lotus
Esprit gedecideerd naar de kop van
de race. Met spanning werd de (ver-

plichte) pitstop met bandwissel af-

gewacht. Die verliep voor Langeberg
in recordtijd. Achter Langeberg reed
Lex Proper op de tweede plek en de
Fin Heikki Salmenautio bleef derde.
Door mechanische problemen had
de naaste concurrent van Lange-
berg, de Mercedes-rijder Van De-
dem, de strijd al gestaakt.

Vreemde taferelen
De Citron AX Cup leverde wel heel

vreemde taferelen op. Titelpreten-

dent Phil Bastiaans zette na een wat
teleurstellende derde trainingstijd
de zaken snel recht. Hij passeerde
teamgenoot en concurrente Chantal
van der Sluis al in de vijfde ronde en
kwam eigenlijk niet meer onder
druk te staan. Bastiaans kwam ech-
ter op een idee. Hij gunde Chantal
van der Sluis de overwinning en
remde voor de finish bruusk af. Van
der Sluis schrok van die aktie en
ging voor alle zekerheid ook vol in

de remmen. Beiden gingen daardoor
kruipend over de finishstreep. Het
achtervolgende viertal moest daar-

door ook weer in de remmen. Dat
gedrag vond geen genade bij de
sportcommissarissen en Bastiaans
en Van der Sluis werden uit de uit-

slag genomen.

Ook bij de Renault Clio's waren de
gevechten op de baan minstens zo
fel als de discussies erna. In de der-

de ronde reed Chantal van der Sluis
in de Tarzanbocht op volle snelheid
rechtuit en duikelde over de vang-
rail door de reclameborden heen.
"Geen remmen," verklaarde ze di-

rect na haar vlucht koeltjes. De wed-
strijdleiding legde de race stil, om de
ravage op te ruimen. Geerlof Stam
die op dat moment op kop lag,

mocht bij de herstart van poleposi-
tion weg. Ook dit keer dook hij als

eerste de Tarzanbocht in. Hij werd
na enkele ronden gepasseerd door
Michael Bleekemolen, die als eerste
onder de zwart/wit geblokte vlag
doorkwam. Nadat beide manches
waren opgeteld bleek Geerlof Stam
toch de totaalwinnaar.

De juniorencup was voor Robert
Valkenburg. Bij de Formule Ford
1600 pakte juniorenteam-rijder Ro-
ger Ciapponi zijn eerste overwin-
ning. De tweede plaats, die Alex
Veenman in de Formule Renault
pakte was voldoende voor het kam-
pioenschap. Bij de Formule Opel
ging de zege naar Alain van Wordra-
gen, terwijl bij de Koni Produktie-
wagens tot 1400 cc. de overwinning
was voor Cor Euser. Door in deze
race tweede te worden werd Egbert
Top Nederlands kampioen.

Z'75 grijpt winst net mis
ZANDVOORT - Na de grote

nederlaag van vorige week her-
stelde Zandvoort'75 zich knap
in de uit-wedstrijd tegen Ze-
venhoven. De Zandvoorters le-

den een 3-2 nederlaag, maar
minimaal een gelijkspel was
zeker wel verdiend geweest.

Vanaf de aftrap was het Zand-
voort'75 dat de aanval zocht. Het
echec van vorige week was vergeten
en met overtuiging werd Zevenho-
ven op eigen helft vastgezet. De bes-
te kans was echter voor Zevenho-
ven. Doelman Ferry Nanai, die van
trainer Gerard Nijkamp de voor-
keur had gekregen boven Pierre Vis-

ser, redde echter fraai. De voor-
waartsen van Zandvoort'75 zaten

BC Lotus weer goed op dreef

ZANDVOORT - De teams van B.C.Lotus hebben ook het afgelopen week-
einde weer goed gepresteerd. Na drie gespeelde wedstrijden zijn de eerste
vijf teams nog steeds ongeslagen. Wanneer daarbij wordt betrokken dat
vorig seizoen drie teams naar een hogere afdeling promoveerden, dan zal

het duidelijk zijn dat de stemming bij de Zandvoortse badmintonvereniging
er weer helemaal in zit.

Het eerste team dat, in de moeilijke uitwedstrijd tegen Airsport moest
aantreden zonder routinier Peter Smit, bereikte dankzij een taktische
wissel bij de gemengd-dubbels een verdienstelijk gelijkspel: 4-4. Geheel
volgens de verwachting bleken de heren van Lotus, Rene van Roode en Tom
Geusebroek nog een maatje te klein in de confrontatie met de A2-spelers
Alex en Danny Lanu. Zowel de beide herensingles alsook het herendubbel
werden met overmacht door deze topspelers van Airsport gewonnen.

In de komende 3 weken staan de spelers(sters) van Lotus in de sporthal
Pellikaan (woensdagavond) en de Van Pageehal (vrijdagavond) tegen el-

kaar in het strijdperk in een jaarlijks gevecht om het Clubkampioenschap.

niet stil, gezien een harde schuiver
van Paul Longayroux, waarmee
doelman Stolwijk de nodige moeite
had.
Drie minuten later was het aan de

andere kant wel raak. De dekking in

de Zandvoortse defensie liet te wen-
sen over, waarvan de Zevenhovense
spits profiteerde: 1-0. De Zandvoor-
ters verloren de greep op het mid-
denveld. Een paar minuten later

keek Zandvoort'75 tegen een 2-0 ach-
terstand aan, via een lob over doel-

man Nanai.

Kentering
De badgasten wilden echter van

geen opgeven weten en kwamen in

de volgende minuut weer dichterbij.

Robin Castien bereikte de vrijstaan-

de Paul Longayroux, die scoorde:
2-1. De strijd kreeg wederom een
kentering. Nu was het weer Zand-
voort'75, dat het beste van het spel

had. Na ruim een half uur voetball n
was het gelijk. Na een afgeslagen
aanval kwam de bal voor de voeten
van Rob Koning, die keihard in-

schoot: 2-2. Nog voor de rust poogde
Zandvoort'75 op voorsprong te ko-

men. Ab Zwemmer, Dennis Keuning
en Bert van Meelen waren wel dicht
bij een treffer maar het bleef gelijk.

In de tweede helft kregen beide
teams wisselende kansen. Beide
doelen ontsnapten enige malen aan
een doelpunt. Met nog een dikke vijf

minuten te spelen kreeg doelman
Ferry Nanai een afstandsschot niet

onder controle, hetgeen de 3-2 neder-
laag betekende. In de slotminuten
heeft Zandvoort'75 het nog wel ge-

probeerd. Daarbij zat het niet mee,

met onder andere een kopbal van
Alex Verhoeven, die net langs de ver-

keerde kant van de doelpaal ging.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Sterk handbal
ZANDVOORT - De handbal-

lers van Holland Casino-ZVM
doen het bijzonder goed. Afge-
lopen zondag werd DSS met de
cijfers 22-15 van het veld ge-

speeld. De dames waren beter
op dreef dan vorige week en
wonnen van het sterke DSOV
met 6-5.

Volgens coach Joost Berkhout
speelden zijn mannen een prachtige
wedstrijd. En dat ondanks de afwe-
zigheid van de geblesseerde Guido
Weidema. "Zeer scherp en in hoog
tempo," stelde Berkhout. Vooral in

de eerste helft heeft Holland Casi-

no-ZVM de lakens uitgedeeld. Na
een 4-0 voorsprong liepen de gasthe-

ren uit naar een 13-5 ruststand.
In de tweede helft nam Holland

Casino-ZVM duidelijk gas terug
waardoor de schade voor DSS be-

perkt bleef tot 22-15. De uitslag had
nog groter kunnen zijn maar de
Zandvoorters lieten diverse moge-
lijkheden liggen. De winst was er

echter niet minder duidleijk om.
In een zeer aantrekkelijke partij

handbal hebben de dames van
DSOV en Holland Casino-ZVM nau-
welijks voor elkaar ondergedaan.
Van beide partijen waren vooral de
defensies overheersend. Holland Ca-
sino-ZVM dat weer de beschikking-
had over Margreet Sterrenburg nam
in de eerste helft een 4-3 voorsprong.
Ook in de tweede helft werd in hoog
tempo gespeeld. Dat er weinig ge-

scoord werd kwam door het uitste-

kende verdedigen van beide partij-

en. DSOV heeft in de slotfase nog
van alles geprobeerd, doch de Zand-
voortse dames hielden de nipte

voorsprong vast: 6-5.

Doelpunten dames: Wendy van Straaten 2.

Els Dijkstra 2, Margreet Sterrenburg 1, Lin-
da Koper 1. Heren: Kees Hoek 8, Goran
Bogojevic 4, Nik Grijekovic 4, Erwin Spruit
2, Jan van Duijn 2, Gerard Damhoff 1. Peter
Pennings 1.

Geerts aan kop
ZANDVOORT - Na drie ronden in

de interne competitie bij de Zand-
voortse Schaakclub gaat Edward
Geerts ongeslagen aan de kop van de
ranglijst. Bij de jeugd geldt dat voor
Rebbecca Willemse.
Met meer dan 35 aanwezige leden

kende de Zandvoortse Schaakclub
een druk bezochte clubavond in het
Gemeenschapshuis. De vele partijen

leverden grote spanning op. In de
seniorencompetitie gaat het met Ed-
ward Geerts erg goed. De overwin-
ning op Hans Jansen betekende de
derde zege op rij voor Geerts. De
nieuwkomers De Drijver en Abdou
slaagden erin een overwinning bij te

schrijven.
Uitslagen derde ronde: Geerts-Jansen 1-0,

Gude-Gorter 0-1, Dambrink-Kok 1-0, Molle-
rus-Schiltmeijer 1-0, Den Drijver-Berkhout
1-0, Abdou-Klijn 1-0, Choi-Wiggemansen 1-0.

De partijen tussen Van Eijk-Ayress en
Franck-De Oude eindigden in remise.

In dejeugdcompetitie sloeg Rebecca
Willemse vorige week hard toe. De
twee wedstrijden die zij speelde wer-
den in winst omgezet. Door die

winstpartijen staat zij met vier pun-
ten uit vier wedstrijden, bovenaan
de ranglijst.
De uitslagen waren: Niels Filmer-Jan Ko-

ning 1-0, Rebecca Willemse-Shanna Paap
1-0, Florian van der Moolen-Marc Habets
1-0, Henry-Nanouk Marquenie 0-1, Shanna
Paap-Mare Habets 0-1, Rebecca Willemse-F-
lorian van der Moolen 1-0.

De partij tussen Henk Willemse
en Bas van der Mije werd remise,
terwijl de- partijen tussen Thomas
Hesse-Bart Timmermans, Martine
Botman-Sandra Beugel en Bas
Geurts tegen Remco de Roode wer-
den afgebroken.

ZHC stelt teleur
ZANDVOORT - Voor de ZHC hoc-

keyteams was het een teleurstellen-

de zondag. Zowel de heren als de
dames leden de eerste nederlaag van
dit seizoen. De ZHC dames werden
met 3-0 opzij gezet door Terrirs en
de heren verloren met 2-0 van Her-
mes.
De ZHC dames kwamen er tegen

Terrirs niet aan te pas. In de eerst

helft kon ZHC nog wel een paar
strafcorners forceren, maar dat le-

verde niets op. Terrirs speelde doel-

treffender gezien de 2-0 voorsprong
bij de rust. Ook in de tweede helft

een feller Terris, dat ZHC naar -een
3-0 nederlaag speelde.
De Zandvoortse heren speelden

ver beneden hun niveau. Hermes
profiteerde dankbaar van de off day
van ZHC. In de eerste helft nam Her-
mes een 1-0 voorsprong. In de twee-
de helft kon ZHC evenmin impone-
ren. Hermes verdubbelde de stand:
2-0.

SPORTAGENDA

VOETBAL
Zaterdag: Zandvoort'75 - HCSC 15.00

uur, sportcomplex voormalige cir-

cuitterrein

Bloemenkwartier - Zandvoortmeeu-
wen 14.30 uur.

Zondag: BSM - Zandvoortmeeuwen
14.30 uur, te Bennebroek.

HANDBAL
Zaterdag: Alkmaar heren - Holland
Casino/ZVM 18.30 uur.
Zondag: GVO dames - Holland Casi-
no/ZVM 12.10 uur
HOCKEY
Zondag: ZHC dames - Haarlem 13.00
uur, Duintjesveld
ZHC heren - Xenios 14.30 uur, Duint-
jesveld.

O Wcekmcdia/JB

Topscorers
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HANS ANDERS
£AWFOCUS^

?ïïbÉLIJK 250,- PER
***, want elders

m MEEKLEURENDE
""VOERING: MEERPRWs 75,-

Vanaf nu hoeft niemand meer te

zien dat u eigenlijk twee brillen

nodig heeft. Want voor 250 gulden

levert Hans Anders u nu* glazen

waarmee u zowel dichtbij als veraf

haarscherp kunt zien **. Dat is

extreem goedkoop

het dubbele kwijt

Anders doet het

onder de 375

bent u algauw

en zelfs Hans

normaal niet voor

gulden. Het bijzondere van deze

gedeelte» onmerkbaar (dus zonder

hinderlijke lijntjes) en onzichtbaar

overgaat in het «veraf» gedeelte. U

went er snel aan en het vermoeit

n,et. De ideale oplossing dus

voor brildragers die merken dat

ze steeds meer moeite krijgen

met lezen. Of voor mensen met

bi-focale glazen, die nu eindelijk

wel eens verlost willen worden

van hun "halve maantje". En 't is

natuurlijk ook mooi meegenomen

voor wie al een bril met Varifocus*

glazen heeft, maar toe is aan

verandering. Want voor 75 gulden

heeft u er bij Hans Anders een

nieuw montuur bij, waarbij u

keus hebt uit 750 verschillende

modellen. Uiteraard is de oogme-

ting voor onze

rekening.

' ' """«»»
,. ..

Uj* aso,- pi^°ci/s-
I re9eli

' ** lev,

***

"»se„,, . *»*U
er
'"9*bere ,.

fc
.

- n/e*va„

~"
ee'fcowt

noven,be*Unhier°Pniet ..

"--•» f98a.

toepaSs,-nie'"fc: -s .,

P d,t voor*
Ve^eCiO0 an

"""in,;,;,,
f

4"c*ere

en
*9.

'forti
"»gs-

c
''«icf,er

+4f
n°9u»v

*'"e*te,

ad«tttfe 1

48,
nfonds.

,

t/m 3.

*«"«««**-.
°fVe-ekefi

MET MEER DAN 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT' ALKMAAR. LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 0206340941, FERD. BOLSTRAAT 118, 020-6641879, KINKER- |

GRATIS 06 -0226776 STRAAT 69, 020 6850342, MIDDENWEG 26, 020 6658255, TUSSEN MEER 61, 020-6108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 0251026716 DEN HELDER, SPO0RSTRAAT 30A, 02230-18877 HAARLEM, ZIJLSTRAAT 65, 023-321292 _

(tfcmkmtoon™,) HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 0250341413 HOORN.KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 02990-35428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075-312126

DE NIEUWSTE VESTIGING IN DEZE REGIO: HAARLEM, RIVIERAPLEIN 1 (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK, NAAST V & D), 023 - 337830.
|
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Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: 1 1 3.889 winnaars! SH
N NIEUWE HERFSTMILJONAIR!

Het nieuwe seizoen van de Nationale Postcode
Loterij en Hitbingo is direct fors van start

gegaan met de trekking van het Herfst Miljoen.

De herfstmiljonair is de deelnemer met lot 7009
KT 18. Proficiat! Ook onze felicitaties voor de
winnaar van de ton uit Rolde, met lot 9451 GG
06. De PostcodeStraatprijs viel op 3331 RE in

Zwijndrecht: de straat waar de meeste prijzen

van deze trekking vielen; liefst 35 stuks. Dat is

35 keer 3000 gulden, samen een dikke ton! Bij

deze trekking vielen in totaal ruim 1 13.000 deel-

nemers in de prijzen, variërend van een tientje

tot duizend gulden.

Een spannend seizoen
Het nieuwe seizoen gaat van start met Hitbingo
waar u straks nóg meer wekelijkse kansen op
25.000 gulden krijgt. Uw nieuwe set persoon-
lijke Hitbingokaarten krijgt u binnenkort
trouwens ook opgestuurd. En de Postcode
Loterij sluit 1992 feestelijk af met een dave-

rende Eindejaarsprijs van liefst twéé miljoen
gulden! Bent u nog geen deelnemer? Doe mee
en stuur gauw de bon op deze pagina op. Mis-
schien staat Henny Huisman op 31 december
bij ü voor de deur met 2.000.000 gulden! Daar
kunt u in 1993 toch een flink eind mee vooruit.

Bovendien steunt u met uw deelname de vele
goede doelen voor mens en natuur. Zo kon de
Postcode Loterij in 1991 liefst 42 miljoen bij-

dragen aan projecten. Een extra goede reden
om mee te doen!

UITSLAG TREKKING SEPTEMBER: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN'.
Op 24 september 1992 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van september verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in

dezelfde postcode als de winnaar, wint - tot 3 000 gulden - dezelfde prijs Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij detientjesprijzen ook de letters weggelaten.

1013
1013

1025
1052
1054

1055

1055

1056
1056

1061

1063
1063

1073
1074

1076

1082
1082
1091

1091

1103
1111

1115

1121

1132

1135

1181

1182
1186

1186

1186
1187

1187

1188

1221

1223
1241

1324

1333

1398
1403
1445
1445
1446

1446

1505

1508
1521

1531

1541

1601

1613

1695

1702

1752
1815
1815
1823
1826

1826
1861

1934
1941

1965
1973

50,-

25,-

10,-

25,-

50,-

50,-

50,-

10,-

25,-

100,-

70,-

25,-

50,-

10,-

25,-

10,-

25,-

50,-

25,-

10,-

GC 50,-

DE 7000,-

CM 25,-

EZ
DZ
AB
EX

CT
VS

XK
HZ

CM

SK
JL
KD

DL
EW
NJ
BV
BZ
NH
TC

PE

CP
AT
HL
JR
BA
GJ
JH
RX

BR
JB
CK
MB
AV
TK

25,-

25,-

50,-

50,-

25,-

100,-

50,-

10,-

25,-

10,-

70,-

25,-

25,-

50,-

700,-

50,-

50,-

700,-

50,-

BW 700,-

DS 700,-

70,-

25,-

25,-

50,-

25,-

25,-

100,-

10,-

SE 100,-

AG 7000,-

BP 700,-

XP
EE

DP
ME
EL
GP
GG
BJ

50,-

25,-

70,-

700,-

50,-

50,-

25,-

25,-

50,-

1973



WeekMedia Vrije tijd
30 SEPTEMBER/1 OKTOBER 1992 WEEK 40

UIT Tip4

'Italiaanse' beurs
In de Ahoyhal te Rotterdam

wordt voor de 45-ste keer van 2

tot en met 1 1 oktober de groot-

ste najaarsconsumentbeurs Fe-
mina gehouden. Dit jaar staat
de beurs geheel in Italiaanse
sfeer.

De modeshows waarmee Fe-
mina de nieuwe herfst- en win-
termode inluidt, spelen zich af
tegen een Venetiaans decor. In
het feestpaviljoen kunnen de
bezoekers genieten Italiaanse
gerechten en Napolitaanse ijs-

jes. In de hal is er een exotische
fruitshow met demonstraties,
oproepbare visuele produktin-
tormatie, recepten en litera-

tuur.

Voor het eerst komt de Belas-
tingdienst met een voorlich-
tingsstand naar de beurs.
Beursbezoekers kunnen er ant-

woord krijgen op vragen over
het invullen van hun aangifte-

biljet, het verkrijgen van uitstel

van betaling en dergelijke.

's Avonds is er een optreden
van Eddy Christiani die een
medley brengt van zijn oude
successen. Na Christiani's op-
treden verandert het theaterde-
cor en preseneert Hans van
Vliet een quiz waarbij het pu-
bliek aantrekkelijke prijzen
kan winnen

De beurs is geopend van elf tot vijf

uur en van zeven uur 's avonds tot half
rif. Op beide zondagen is de beurs open
van tien tot vijf uur. Toegangsprijzen
ƒ12,50 voor volwassenen, kinderen tot
12 jaar ƒ 9,- en senioren (65+) ƒ10,-.

Onbekende Willink

In het Centraal Museum te

Utrecht is, na de opening op
vrijdag 2 oktober, een tentoon-
stelling te zien onder de titel 'De
onbekende Willink'. In het mu-
seum hangt het vroegere werk,
uit de periode 1920-1930, van de
bekende kunstenaar Carel Wil-
link. De expositie duurt nog tot

en met 6 december.

Het museum is te vinden in de Agnie-
tenstraat 1 te Utrecht, tel. 030-362362.
De openingstijden zijn dinsdag tot en
met zaterdag van tien tot vijf uur en
zondag van 12 tot vijf uur.

Radiomeisje (1925)
Foto Ernst 'Montz

GROENE HEUVELS,
een rijke historie en
sprookjesachtige

botanische tuinen; wie een
dagje de grens over wil,

hoeft zich in de Duitse stad
Munster echt niet te

vervelen. Torens en nog
eens torens, dat is het

eerste wat opvalt als je de
heuvel afglijdt en de

contouren van Munster
zichtbaar worden. Want de
stad hééft wat kerken. Wie
om vijf uur 's middags door
de binnenstad wandelt,

wordt bijkans doofvan het
klokgebeier.

door Arnoud van Soest

Toch is het vooral de rust en
het weelderige groen dat ken-
merkend is voor de oude hoofd-
stad van Westfalen. Rondom de
middeleeuwse stadskern slin-

gert zich een fraaie wandelweg
van linden. De even buiten de
stad gelegen dierentuin heeft
veel weg van een park. Er is een
meertje, er zijn watervalletjes
en er is veel speelgelegenheid
voor kinderen. 'Er zijn hier
nauwelijks tralies,' vertelt de
voorlichter van de Allwetterzoo
trots. De diergaarde heet zo,

omdat een flink deel van de
tuin is overkapt. Op die manier
kun je de dieren ook bekijken
als het regent.

Zo is er momenteel veel jong
spul te zien. Als speelse katjes
voeren de jonge lynxen duik-
vluchten op hun onverstoorba-
re moeder uit ('Joepie!'). Bij de
gieren, die genoeg ruimte heb-
ben om hun machtige vleugels
uit te slaan, staat ook gezinsuit-
breiding op stapel. De onbehol-
pen voortwaggelende roofvo-
gels zijn in ieder geval druk in

de weer met het bouwen van
een nest.

Barokslot
Munster biedt aan beziens-

waardigheden meer dan het
beestenspul. Zo staat er ook het
laatste Barokslot dat in Duits-
land werd gebouwd (1784).

Eens een 'vorstbisschoppelij-

ke' residentie, nu een gebouw
waar studenten hun colleges
volgen. Het Schlotë is niet te

bezichtigen, maar dat deert
niet, want in tegenstelling tot

de buitenkant is het interieur
vrij modern. Des te meer tijd

dus om te genieten van achter
het slot gelegen botanische tui-

nen.
.. De tropische, kas biedt een
wereldcollectie" stekeltjesplan-

'ten, waarvan Theo 'Cactus' van

(ADVERTENTIE)

CD's met korting
Nog maar net aan de gang en

nu al razend populair: een cd

bestellen per telefoon, voor

prijzen die doorgaans lager

zijn dan in de platen-shops.

Bij CD-Direkt kun je 24 uur

per dag kiezen uit de best ver-

kochte Pop, House of klas-

sieke cd's. CD-Direkt geeft je

de mogelijkheid om op je

gemak te luisteren naar frag-

menten van bepaalde cd's.

Nadat je de fragmenten hebt

beluisterd, kun je met behulp

van de cd-computer je favo-

riete cd bestellen. Voor prij-

zen die vaak lager zijn dan

in de winkel, krijg je binnen

twee dagen de bestelling

thuis bezorgd. Dus donder-

dag avond besteld is zater-

dag al in huis. De bezorgkos-

ten zijn altijd bij de prijs

inbegrepen.

CD-Direkt is geen club. Het is

dan ook niet verplicht om te

bestellen. Wanneer je geen

keuze kunt maken uit de aan-

geboden cd's, bestel je gewoon

niets. Geen probleem.

Een selectie uit de aangeboden cd's Gratis thuis bezorgd

ELTON JOHN LIONEL RICHIE MARIAH CAREY
The One f36,95 Back To Front f36,95 Unplugged f29,95

HOUSE PARTY III MARIA CALLAS
Div. artiesten f34,95 Arias Volume I f34,95

CD-DIREJÏÏ

Historische stad Munster
toont sprookjesachtige tuinen

>rjm

>;f

Gogh uit zijn bol zou gaan.
Maar de tuin zelf slaat alles. Als
we het rotspaadje beklimmen,
doemt plotseling een meertje
met waterlelies op. En dat alle-

maal tegen een decor van hoge
bomen; nooit gedacht dat er zo-

veel verschillende soorten
groen zijn. Eekhoorntjes schie-

ten over de weg, beekjes kabbe-
len en paartjes vrijen; een ro-

mantischer omgeving is nauwe-
lijks denkbaar.

Spaanse juk
Het is dan ook moeilijk om je

uit zo'n idyllisch plaatje los te
rukken, maar de Vredeszaal
van het Raadhuis wacht, want
daar werd tenslotte vijfjaar on-
derhandeld voordat in 1648 de
Vrede van Munster kon worden
gesloten. En Nederland einde-
lijk het Spaanse juk kon af-

schudden.
De gevel van het Raadhuis is

tijdelijk aan het zicht onttrok-
ken, want volgend jaar viert
Munster het 1200-jarig bestaan.
Maar je kunt het Raadhuis wel
in. Terwijl een dame de kaarsen
van de kroonluchter dooft,
snuiven we de gewijde geur van
wierook op. Of misschien is het
gewoon rook. De Vredeszaal

valt wat tegen (het is meer een
Vredeszaaltje), maar wie van
houtsnijwerk houdt, kan er zijn

lol op, want daar is geen ontko-
men aan.

Nee, dan de Konditorei aan
de overkant, waar het water je
al van verre in de mond loopt:

cake met grand marnier of truf-

fels, egeltjes van chocola, prui-
menkwark! De banketzaak
maakt deel uit van een rijtje

sjieke winkels onder de arca-
den. Altijd al op zoek geweest
naar een Sherlock Holmespet?
Voor 109 DM bent u de man.
Niet dat we hem hadden kun-
nen kopen, want op zaterdag
sluiten de winkels al om twee
uur.

Engeltjes
Als we door het winkelhart

kuieren, worden we dan ook op-
gejaagd door agressieve veeg-
wagentjes, zodat we de Cle-

menskerk invluchten. Was dat
even een goed idee, want het
interieur van deze koepelkerk
(1753) is ronduit schitterend:
korenblauwe pilaren met goud,
marmer in blauw en oud-roze
en op de koepelschildering"
drijft de ene wolk met engeltjes

na de andere voorbij. Het moet
daar in de hemel heel gezellig

zijn.

Achter de kerk bevindt zich
een fraaie tuin met fontein,

waar je de benen kunt strekken
om van de rust en het gekwin-
keleer te genieten. De oorlog
heeft negentig procent van de
binnenstad in de as gelegd, zo
lezen we in de ANWB-gids. Oud
en nieuw wisselen elkaar dus
vrolijk af in Munster, maar de
manier waarop de Clemens-
kerk door nieuwbouwwinkels
wordt omsloten stemt bepaald
niet vrolijk. Maar goed, je kunt
niet alles hebben.
We krijgen trek en op weg

naar het restaurant wandelen
we nog even langs de gotische
St. Lamberti-kerk. Vooral de
drie kooien bovenin de toren
zijn fascinerend. Daar hingen
in 1535 de lijken van drie We-
derdopers die in Munster een
waar schrikbewind hadden uit-

geoefend.
De kerk stamt uit 1375 en dat

is goed te zien aan de zwartge-
blakerde muren. Op één daar-

van is een strooibiljet geplakt.

Het betreft echter geen moder-
^.ne versie van de stellingen van
*Luther, maar een opwekking
om de 'techno-house night' van

die avond vooral niet over te

slaan. Want het leven gaat ge-

woon door, ook in Munster.

Munster ligt drie uur rijden van Am-
sterdam en is het snelst via Amcrs-

• Studenten
volgen
college in het
Barokslot dat
uit 1784
dateert.

Achter het
slot liggen
prachtige
botanische
tuinen
Foto Siadlwerbung

und Touristik Stadt

Munster

foort en Enschede te bereiken. Wie
met de auto komt, kan deze liet beste
op één der parkeerterreinen aan de
rand van de stad neerzetten. Voor
meer informatie: Verkehrsvercin
Munster, Berllner IMatz 22, tel. 0251-

510.180.

Handje pinda's bevat net

zoveel vet als halve maaltijd
DE CONSUMPTIE van

noten heeft een grote
vlucht genomen. In

de winkels ligt een grote
verscheidenheid aan soor-
ten. Het meest favoriet is

de bekende pinda, in de
dop, gepeld, gezouten of in
de vorm van borrelnootjes,
roosterpinda's of cocktail-
nootjes.

Noten behoren tot de vruch-
ten, een enkele uitzondering
daargelaten. De pinda bij voor-
beeld is een peulvrucht en fami-
lie van de erwt, de boon en lin-

zen. Zij groeit onder de grond
en heeft daardoor terecht de
naam 'aardnoot' gekregen.
In ons land groeien hazelno-

ten, walnoten en kastanjes. De
meeste in ons land verkrijgbare
noten worden geïmporteerd uit
warmere oorden als de landen
rond de Middellandse Zee, Afri-

ka, India, Indonesië, Brazilië,

Californië en het Midden-Oos-
ten. Naast de bekende noten zo-

als amandelen, cashewnoten,
pinda's, hazelnoten, walnoten,
kastanjes en kokosnoten is er
ook een aantal minder bekende
soorten: pecannoten, parano-
ten, pistachenoten en macada-
mia's. De laatste is peperduur
en niet in ons land verkrijg-
baar.
Veel noten worden door de

industrie verwerkt. Van aman-
delen bij voorbeeld wordt
amandelspijs en marsepein ge-

maakt. Pistachenoten worden
verwerkt in ijs en pinda's in
pindakaas. De meeste noten
worden echter gewoon opge-
knabbeld. Ze zijn in dop of ge-

peld verkrijgbaar. Pinda's, cas-
hewnoten en hazelnoten wor-

den vaak gebrand, geroosterd
of gebakken en eventueel ge-

zouten.

Bederf
Noten in de dop blijven maxi-

maal een jaar goed, verpakte
noten ongeveer een half jaar.

Op de verpakking staat altijd

een uiterste houdbaarheidsda-
tum. Noten die men los koopt
zijn, indien bewaard op een
koele, droge en donkere plaats,
een tot twee maanden houd-
baar. Onverpakte studentenha-
ver blijft ongeveer een maand
voor consumptie, de voorver-
pakte ongeveer een half jaar.

Noten bestaan voor veertig
tot zeventig procent uit vet. De
enige uitzondering is de kastan-
je die voornamelijk uit koolhy-
draten (zetmeel) bestaat. Ver-
der bevatten noten eiwit (onge-
veer veertien procent), koolhy-
draten (zeven tot 32 procent),
mineralen en vitamines. Ze zijn
rijk aan kalk, ijzer en B-vitami-
nes.

Vet
Noten kunnen in principe

vlees vervangen (met uitzonde-
ring van kastanjes en kokosno-
ten) omdat ze nagenoeg dezelf-
de hoeveelheid eiwit en ijzer be-
vatten. Een nadeel is echter dat
ze twee keer zoveel vet leveren
als vlees. Het soort vet verschilt
wel; noten bevatten weinig ver-
zadigd vet. Het grootste deel
van het vet is onverzadigd. Dat
is gunstig voor hart- en vaat-
ziekten. Vlees daarentegen be-
vat vooral verzadigd vet.

Omdat noten veel vet bevat-
ten, leveren ze ook veel calo-

rieën. Twee handjes pinda's hij

voorbeeld leveren ongeveer
evenveel vet als een gemiddelde
warme maaltijd.

Recept (voor 2 personen) : No-
tenpilaf.

200 gr. rijst (geen snelkook-
rijst), stukje gemberwortel (on-

geveer 1 cm), 2 bolletjes gem-
ber, 1 ui, 1 teentje knoflook, 1

eetlepel olie, 25 gr. cashewno-
ten, 25 gr. amandelen, mespunt
kurkuma (koenjit, geelwortel),

mespunt kruidnagelpoeder, pe-

per, zout, 1 eetlepel citroensap,
2 noten, eetlepels gembersi-
roop.
Was de rijst in een zeef en

laat hem goed uitlekken. Schil
het stukje gemberwortel en
rasp het fijn. Snijd de bolletjes

gember klein. Maak de ui

schoon en snijd hem klein. Ver-
warm de olie en bak hierin de
noten lichtbruin. Voeg de gem-
ber, de kurkuma, het kruidna-
gelpoeder, peper, zout, de noten
en de rijst toe. Schenk er zoveel
water op dat het 1 vingerkootje
boven de ingrediënten staat.

Kook de rijst op een laag vuur
in 25 minuten gaar. Meng er

met een vork het citroensap en
de gembersiroop door. De rijst

moet nog wat vochtig zijn.

Per portie: 2600 kj (620 kcal),

12 gr. eiwit, 19 gr. vet, 104 gr.

koolhydraten.

Menusuggestie: gesneden rol-

lade (vleeswaar) , gestoofde
pompoen, notenpilaf, vruch-
tengruwel.

Voor vragen over voeding kunt u op
werkdagen van twaalf tot vier uur de
Voedingstelefoon van het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding raadple-
gen: 070-351 08 10.

• In de Vredeszaal van het Rathaus werd in 1648 de Vrede van
Munster gesloten Foto Stadtwerbung und Touristik Stadt Munster

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 21 04,

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Oost-Europese
textielkunst

Van 2 oktober tot en met
17 januari vindt in het Ne-
derlands Textielmuseum
de tentoonstelling plaats
'Internationale Biënnale
van Lausanne, hedendaag-
se textielkunst; een keuze.'

Dertig jaar geleden werd
de Internationale Textiel-

biënnale van Lausanne in

het leven geroepen. Deze
biënnale begon als een
overzicht van moderne ta-

pijtkunst, benaderd vanuit
de oude traditie. Nu is de
tweejaarlijkse tentoonstel-
ling uitgegroeid tot een ma-
nifestatie van hedendaagse
textielkunst, waaraan kun-
stenaars uit de gehele we-
reld deelnemen.
De Biënnale is het resul-

taat van een open inschrij-

ving. Dit keer maakten zes
juryleden, onafhankelijk
van elkaar, uit circa dui-

zend inzendingen een keu-
ze van 62 kunstwerken.
Het Nederlands Textielmu-
seum selecteerde hieruit
veertig objecten. Voor de
eerste keer worden er pro-
jecten in de open lucht ge-

toond. De Italiaanse archi-

tect/ontwerper Alessandro
Mendini was verantwoor-
delijk voor deze keuze.
De expositie toont een

opmerkelijke terugkeer
van de Europese kunste-
naars van wie een aantal
uit het voormalig Oost-
blok; de voorgaande biën-

nales werden gedomineerd
door Japanse en Ameri-
kaanse kunstenaars.

De openingstijden van het mu-
seum zijn: dinsdag tot en met
vrijdag van tien tot vijf uur. Za-
terdag en zondag van twaalf tot

vijf uur. Het museum is te vinden
in de Goirkestraat 96 te Tilburg.

Werk van Anna Goebel
Foto Textielmuseum

NOSFERATU is de
eerste film die op

zondag 18 oktober te
zien is in een nieuwe serie

van 'klassieke
meesterwerken.' Evenals

vorig jaar draait in
Tuschinski een serie van
zes nostalgische films op
de zondagochtend. Cannon

Cinema BV werkt
hiervoor samen met het
Nederlands Filmmuseum

en het Amsterdams
Stadsblad (Weekmedia).
De 'stomme' films worden

begeleid door Joost
Langeveld op het

beroemde Tuschinski
Wurlitzer orgel. Nosferatu

dateert uit 1921.

Hutter, pas getrouwd, reist af

naar Transsylvanië om zaken
te doen met Graaf Orlok, alias

Nosferatu, de vampier. Nadat
het geheim van de graaf is ont-

dekt, vlucht deze, met de nodi-
ge verwikkelingen onderweg,
naar Bremen. De foto die de
graaf had gezien van Ellen, de
jonge bruid van Hutter, lokt

hem naar die havenstad.
Nosferatu is het legendari-

sche verhaal van een vampier
die een dorp of een streek in

zijn ban houdt, totdat het offer

van een zuivere, jonge maagd
de banvloek verbreekt. Het
filmverhaal is gebaseerd op
Dracula van Bram Stoker. An-
ders dan in de jaren twintig in

Duitsland gebruikelijk was,
zijn de opnamen voor Nosfera-
tu op locatie geschoten. Regis-
seur F.W. Murnau koos de Bal-

Tuschinski draait

historische vampier

De vampier Nosferatu probeert zijn slag te slaan

tische natuur voor zwart-wit
opnamen die een intens gevoel
van eenzaamheid en angst op-
roepen.
In 1922 schreef een Duitse re-

censent dat Nosferatu fantasti-

sche scènes bevat en meer
vaart heeft dan in een toneeluit-

voering bereikt kan worden. De
film kenmerkt zich enerzijds
door een theatrale aanpak met
bijvoorbeeld geschminkte dui-

velse gelaatstrekken, ander-
zijds ademt hij een sfeer van
sterke lyriek en tederheid. Dat
laatste komt, zo vermoedde de
recensent, doordat regisseur
Murnau alleen jonge mensen
voor de film heeft gekozen. De

Foto Filmmuseum

film Nosferatu opent de deur,
waarachter spanning, angst en
een verborgen realiteit schuil
aan, zo is ooit geschreven over
dit klassieke meesterwerk.
De weduwe van Stoker zag in

de film Nosferatu een schen-
ding van het copyright van Dra-
cula van haar man en bereikte
dat officiële kopieën van de
film werden vernietigd. Later
zijn er toch nog enkele goede
kopieën boven water gekomen,
waarvan de in Tuschinski ver-

toonde er een is. De buitenop-
namen en de speciale effecten

geven deze historische film een
bijzondere vaart.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na

telefonische reservering bij de kassa van Tuschinski, tel. 020-

6230655 (dagelijks van 12-18 uur) betaalt u in plaats van ƒ 10,-

slechts ƒ 7,- per persoon (max. 4 personen per bon) voor de verto-

ning van Nosferatu op zondagochtend 18 oktober 1992 om 10.30

uur.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Aantal personen (max. 4 per bon):.

WEE MM geeft u meer!
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Kenmerkend uit de collectie van
VIVA mode is het vrouwelijke spor-

tieve beeld, dat tot uiting komt door
het grote gevarieerde aanbod,
waardoor u eindeloos kunt combi-
neren.

We zagen o.m. elegante en sportie-

ve jacks waarvan sommige met
bontverwerking in hoogwaardige
micro-kwaliteiten. Elegante mantels
en coats in zuiver scheerwol en wol-

mix. Winterregenmantels met
warme - al dan niet - uitritsbare

voeringen.

Speciale aandacht is besteed aan
de voor Zandvoort zo onmisbare
bonneterie.

Voor de aankomende winter is de
collectie van VIVA mode zeer uitge-

breid.

Gekozen is voor elk wat wils, van functioneel eenvoudig tot hoogwaardige
chique. Er is veel verwerkt met lamswol en angora.

De collectie, die een modieuze uitstraling heeft, is opgebouwd uit natuur-

kleuren, van wolwit tot taupe, van bottle tot grasgroen en van de grijs-

tonen tot zwartwit.

Uiteraard is ook de collectie van FINN KARELIA weer aanwezig.
Deze winter is nu eens niet gekozen voor het alom bekende denim (die

komt in het voorjaar weer) maar voor een meer gekleed/sportief beeld,

wat tot uiting komt in twee programma's, elk met een eigen kleuropbouw.

Op de foto een impressie uit het zwart-wit-rood programma van Finn Karelia.

NIEUW IN ZANDVOORT
vanaf 1 oktober

NAIL-STUDIO

Heeft u al eens gehoord van kunst-

nagels (hars, gel, gel + zijde)?

Wilt u gratis kennismaken? Dat kan!

De gehele maand oktober kunt u

langskomen voor een demonstratie

op wo., vr., zat.

U zult versteld staan van het resul-

taat, vooral de echte nagelbijter.

Tot ziens in Daphne's nail-studio.

Inst. Joke Drayer

Kosterstraat 11-13

tel. 02507-14975,

of na 18.00 uur 02507-18489

AUTUMN - WINTER 1992

êarnos
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MODEBEELD van de jaren '90:

NATUURLIJK, FRIS MET EEN VLEUGJE ROMANTIEK
De accenten in de mode zijn in de laatste jaren sterk veranderd naar
meer sportieve en casual kleding en wij hebben met Carli Gry een be-

drijf gekozen, dat op dit gebied een trendsetter is. Carli Gry is een
Deens bedrijf, welke zich richt op designing, produktie en verkoop van
casual wear voor jonge vrouwen en mannen onder de namen JACK-
POT en COTTONFIELD. Casual wear, vervaardigd uit natuurlijke ma-
terialen in een stijl die de individualiteit van de klant benadrukt.

Natuurlijkheid is het motto van de
jaren negentig. In de jaren tachtig

zijn wij erop attent gemaakt, in de
jaren negentig beginnen wij bewust
ermee te leven: Eerst de milieube-

scherming maar ook onze eigen le-

vensstijl. Gezond eten, gezond le-

ven, een gezond lichaam enz. Dit is

duidelijk ook in de mode terug te

vinden.

Carli Gry, een Deens bedrijf, is op
dit gebied al lang trendsetter. Toen
men 16 jaar geleden (1975) de eer-

ste dames casualwear-collectie

begon te ontwikkelen (JACKPOT)
was het idee van de collectie al ge-
baseerd op 100% natuurlijke mate-
rialen. 100% katoen voor de zo-
mer, voor het lekker dragen, en
100% wol naast katoen voor de
winter tegen de kou. Een functio-

neel concept dus, dat uitgaat van
draagbaarheid en comfort. Dit con-
cept staat nog steeds centraal in

de ontwikkeling van de collecties,

samen met een heel bewuste keus
van kleuren: warm, helder en onaf-
hankelijk van specifieke mode-
trends.

Wat ook centraal staat is het niet

aan leeftijd gebonden zijn van de
collecties. Dit weerspiegelt een
trend in de maatschappij, die men-
sen de mogelijkheid geeft om zich

volgens hun levensstijl te kleden
onafhankelijk van hun leeftijd.

Dit concept geldt ook voor de man-
nenlijn van Carli Gry, COTTON-
FIELD, die sinds het midden van de
jaren tachtig op de markt is. Een
mannelijke, sportieve uitstraling

met een Italiaanse touch, maar
nonchalant en in royale maten voor
Noordeuropese behoeften. Kleding

voor de actieve man, die iets wil:

ook naast zijn carrière!

De dameslijn JACKPOT is afgezien
van de natuurlijke materialen en de
warme kleuren ook bekend voor
haar vleugje romantiek, niet te veel,

maar net genoeg om het dagelijks

leven leuker te maken en de vrou-
welijke charmes te ondersteunen!

Maar mode is tegenwoordig niet al-

leen kleding, er hoort naast het kle-

dingconcept ook een marketing-
concept bij: Ook hier is design be-
langrijk en Carli Gry staat bekend
voor een hele originele vorm, die er-

gens tussen reclame en kunst
thuishoort. Jumbo posters, die the-

ma's en kleuren van de collecties

weergeven (zie foto) worden aan
de detailhandel verkocht en zijn te-

genwoordig ook bij consumenten
als verzamelaarsobjecten te vin-

den. Hetzelfde geldt voor de cata-
logus, die 2 keer per jaar verschijnt

(foto).

Voor deze catalogus heeft Carli

Gry in 1990 de Deense design-prijs

gekregen en ook in Nederland werd
Carli Gry's brochure in een recla-

meblad (News Tribune) onder de
titel „De uitschieters in de modere-
clame" als „absolute topper uit het
gekozen werk" genoemd!

Maar het marketing-concept moet
ook eerlijk en conceptgebonden
zijn. De plastic zakken zijn afbreek-
baar, papieren zakken zijn „recy-
cled". COTTONFIELD is sponsor
van de W.W.F. (World Wildlife Pre-

servation) en het houten shopline-

system (winkelinrichtingssysteem)

is van kersenhout, dus geen hout
uit de Tropische Regenwouden.

Ook de winkels die kleding van
Carli Gry verkopen zijn nauwkeurig
uitgekozen wat de stijl betreft, een
selectieve distributie dus, maar ook
het aantal wordt in de gaten gehou-
den: de consument die JACKPOT
en COTTONFIELD koopt moet
zeker kunnen zijn, dat het niet op
iedere hoek te zien is!

'

;

'ÜE!NIEUWE
WINTERCOLLECTIES

BIJNA HERFST!
Maak nu een fijne strandwandeling in een outfit van BB Mode

Barbara Farber

Pointer/Yell

Kneeltje

Mexx-Teens
Mexx-Kids

Absorba
Chicco

Babymini
Jean-Bourget

Osh Kosh
^attemini

tch a Go Go

mim
club

Mini Club Kindermode
Buurewegl-3

2042 HH Zandvoort

Telefoon 02507-16580

jjti****tffc JEANS

Rosarito AND CASUALS
Kerkplein 10

mode,

Grote Krocht 23

Tel. 02507-18412
ook zondag geopend

Grote Krocht 20 b
Kerkplein 10

Wist u het ai?

Onze nieuwe
najaarskollektie

is binnen.

Radio

Donovan

Central Station

Dito Dito

Turn Over

Dames ook u
kunt mooie
nagels hebben
Niet van echt te

onderscheiden.
In ieder

gewenst model
en lengte

Riek de Smit
voor afspraken

JM COIFFEURS
Kerkstraat 22,

Tel. 14040

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

presenteert

vrijdag 2 oktober

KARAOKE
AVOND

You don't have to be a pro
to steal the show

Aanvang 20.00 uur

VERWEN JE OGEN MET BOSTON!
Deze zomer werd tijdens de
Olympische spelen in Barcelona de
landelijke Boston Olympische aktie

gehouden.

Contactlensdragers hadden bij het

invullen van een enquête-formulier

uit de gratis proefset Boston
contactlensvloeistoffen, kans op
één van de mooie Boston
Olympische sporttassen.

Eén van de gelukkige winnaars was
dhr. R. v.d. Sloot uit Zandvoort. Hij

kreeg uit handen van dhr. Slinger,

opticien te Zandvoort de Boston
Olympische sporttas uitgereikt. Wij

wensen dhr. v.d. Sloot veel plezier

met deze fraaie sporttas.

Boston zorgt voor meer tevreden
contactlensdragers!

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a cSü,"

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a 5f

"

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor 9,95

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

|NF<^M/^ICA
lÖPLÊJDINGËN
Mondelinge avo»d-opleiding voor (aankomende) infor-

matici en gebruikers in Amsterdam, Den Haag en Utrecht

AMBI-Diploma

Praktijk Diploma Informatica (I en II)

dBase IV-opleiding

C-programmering
Rijkserkcnde diploma's

• Cursusprijzen vanaf ƒ 549,-

• Prijzen inclusief lesmateriaal

en praktijklessen

• Gespreide betaling mogelijk

• Praktijklessen in elke cursusplaats

Bel 020-625 98 83/625 99 93 of

stuur onderstaande bon naar CVA,
Antwoordnummer 10793, 1000 RA
Amsterdam (postzegel niet nodig)

EJ
CENTRUM VOOR
AUTOMATISERING
Van Diemenstraat410
1013 CR Amsterdam
Sinds 1982 gespeciali-

seerd in informatica-

opleidingen.

Lid VBMO en VOI.

Stuur mij vrijblijvend uw eursusoverzicht

O AMBI D PD1 dBase O C
Naam
Adres

m/v

Postcode/woonplaats

Uw advertentietekst

vanaf de grotere post-

kantoren naar onze fax,

dat is communiceren

zonder misverstanden .

.

het faxnummer is

020-5626283

JUFFROUWJANNIE

MIJN SECRETARESSE KRIJGT

EEN BABY
VW'èET U TIJDELIJK EEN ANDER

't staat in de krant

iedere week weer

7ekerheids
Combinatie

Vijfprima verzekeringen

op één polis.

• Woonhuis • Inboedel

• Aansprakelijkheid • Ongevallen
• Doorlopende Reis

Welke combinatie?
Wij adviseren u graag over de combinatie

die u werkelijk nodig hebt. Ook de
hoogte van de verzekerde bedragen

stellen we vast in overleg met u.

Bel ons voor een offerte.

Dan krijgt u een fraai leren sleuteletui

cadeau (zolang de voorraad strekt).

=, DORSMAN ASSURANTIËN
2042 KS ZANDVOORT

S PASSAGE 11 - TEL.: 02507-14534

Onze welverdiende vakantie

zit er weer op morgen

(vrijdag) 2 oktober gaan wij

weer uitgerust aan de slag.

In onze kraam op het

Raadhuisplein
staan wij weer met onze

HARING MALS EN
GOED ZOALS EEN
HARING WEZEN

MOET.

Anneke en Arie Koper

Prachtige

boeketten
bij

), „erica"
J grote krocht 24w zandvoort, 02507- 1 230 1

Wij kunnen volmondig

zeggen dat het een leuke job is!

Sinl Jacob is een gekombineerd bejaardenverzor-

gings- en verpleegtehuis in het centrum van

Amsterdam. Er wonen ruim 500 oudere bewoners.

In het verzorgingshuis wonen 266 bewoners op

kamers en 70 bewoners in groepsverzorgings-

verband. Het beleid wordt, waar mogelijk,

geïntegreerd met het verpleeghuis dat plaats biedt

aan 90 somatische- en 90 psychogeriatrische

bewoners.

Om onze bewoners een optimale verzorging te

kunnen geven hebben wij nog enkele kollega's

nodig.Wij kunnen zeggen dat het een leuke job is,

waarin naast eigen verantwoordelijkheid, inzicht

en initiatief een grote mate van vrijheid bestaat in

het uitvoeren van de werkzaamheden.

Mondige kollega's, dus. Uiteraard binnen het

afdelingsteam. Kollegialiteit is erg belangrijk voor

ons. Wij werken bewonersgericht met behulp van

verzorgplannen.

Fulltime of parttime werken kan allebei.

Wij vragen u te reageren indien u in het bezit bent

van een diploma:

bejaqMën;
-verzorgenden

-vp/vz'ers

eventueel met het diploma inrichtingswerk of

studerend hiervoor.

Voor herintreders is extra begeleiding en zonodig

bijscholing mogeüjk.Wilt u zo nu en dan werken?

Dan bent u eveneens welkom in ons huis.

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de

CAO Ziekenhuiswezen.

Bel ons voor informatie, tel. 020 - 6254962 tst. 123,

of schrijf een brief naar Sint Jacob,

Plantage Middenlaan 52,

1018 DH Amsterdam.

Sint Jacob

vraagt voor spoedige
indiensttreding:

ERVAREN TYPISTE

met goede kennis van WP 5.1

en steno Nederlands voor 3
ochtenden per week.

Leeftijd v.a. 25 jaar.

U wordt verzocht uw schriftelijke

sollicitatie te richten aan:

Lidro BV
Flemingstraat 100
2041 VL Zandvoort
T.a.v. J. van den Elshout

Burg. Engelbertsstraat 7 zwart.
Gunstig gesitueerd benedenappartement in

vrijstaand pand, nabij strand, centrum en sta-
tion. Ind. entree, hal, L-vormige woonk., toilet,

douche/wastafel, 2 slaapk., keuken. Tuin
rondom. Garage met oprit voor 2 auto's.
Vr.pr. ƒ247.000,- k.k.

De Ruyterstraat 6/7.
Vierkam.app. op 4e et. schitterend uitzicht

over zee. Ind. entree, ruime hal, woonk., eetk.
met ruim balkon zuid/west, grote slaapk. met
balkon noord/oost, kl. slaapk., keuken, badk.
met ligbad en wastafel, toilet. Serv.k. ƒ 220-
p.m. Vr.pr. ƒ 179.000- k.k.

Passage 3/39.
Goed onderh. tweekam.hoekapp. op 8e et.

Groot balkon rondom. Ind. entree, ruime hal,

woonk., slaapk., badk. met ligbad en wasta-
fel, keuken met apparatuur, plavuizen vloer in

hal en keuken. Serv.k. ƒ305- p.m. Vr.pr.

ƒ185.000- k.k.

OPEN HUIS
Zandvoortselaan 44,
zat 3/10 van 12-U uur.

Goed onderh. vrijst. villa met dub. garage.
Opp. 800 m 2

. Ind. vestibule, L-vorm. woon-
k./eetk. met open haard, serre, luxekeuken
met inb.app., praktijkkamer met aparte in-

gang. 1e et. 3 slaapk., badk. met dub. wasta-
fel, bad en douche, 2 balkons. Ruime kelder.
Vr.pr. ƒ745.000,- k.k.

Dr. J. G. Mezgerstraat,
inpandige garage in garagecomplex. Vr.pr.

WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

Van

CHAIK
Makelaar QG.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Miero-aiKrrleniies voor zakenman en particulier kunnen
wortien ge/cl out l of 2 kolommen breedte in diverse

Irlk'iginotteu.

Particulieren \eruij/en wij naar de speciale bon op de

pagina „MICKO'S".

l'Lialsing is mogelijk in de volgende editie:

ZXNDVOOKTS NliOJWSBI.AI) ƒ (U2 per millimeter.

Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.

U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of

afgeven/zenden aan:

* ZaïuKoorls Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,

2(H2JM Zandvoört:

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:

Z. Zamlvooits Nieuwsblad. Amstelveens Weekblad, Lht-

hoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Cou-
rant, alle edities van bet Amsterdams Stadsblad, De
Nieuwe \\ resper. ƒ 6.67 per millimeter.

Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

* Inlui malie over on/e overige aantrekkelijke adverlen-

tierombmaties ui de Micro's zijn oj> aanvraüg op on/e

kantoieii verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordl 1 regel extra in

rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
* Hij plaatsing tn de Micro's wortien geen bewijbiumimers

verstuuïd. Of) ver/oek wordt aan adv erteertlers buiten

het veispreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor

wordt j 4,00 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advcrtentiecornbinalic Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:

Micro's Weekmedia
PostbiiB 156 - 1000 AD AniHterdam

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

GRATIS
Woninggids van Zandvoört

CciT/ E makelaars o.g. LIJ

Tel. 02507-12614 NVM

Oproepen - Mededelingen

De polikliniek v. huidziekten en flebologie

in het medisch centrum Kraaiennest verhuist op 2 oktober

a s naar het nieuw gebouwde medisch centrum naast het

|
metrostation. Het nieuwe adres is.

Mw drs M F Hasper, huidarts-fleboloog

Kraaiennest 75, 1104 CE Amsterdam-zuidoost.

Tel.' 020-6907755.

Namens mijn vriendin, Gerda
Kerkman, wil ik iedereen be-

danken. We hebben veel re-

acties gehad op de oproep
van opsporing van haar moe-
der Gerntje de Bruin Gerda
weet gelukkig nu veel meer
over haar moeder en is daar
erg blij mee. Haar vriendin

Tnx Koper. Tel.: 02507-16017.

Nicolaasschoo!

+
Jubileumcommissie

bedankt voor de
geweldige feestweek

Fam. Filmer en Fam. Botman.

• Safety First, in en om het

huis 8 en 22 oktober ouderen
en veiligheid in het gemeen-
schapshuis om 14.00 uur met
o.a. de politie

Te huur gevraagd door ouder
echtpaar staplaats voor tour-

caravan. Tel.: 036-5330647.

• Voor een herhalingsles van
de cursus Reanimatie kunt u

bellen 02507-16985. U kunt

kiezen tussen een avond- of

middagles.

Voor onze MOOI OPGE-
MAAKTE SCHALEN hoeft u

geen boodschappen meer in

| huis te halen.

BROODJE BURGER
Schoofstraat 4

Tel. 02507-18789

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

Wie wil voor mij teg. verg een
spencer breien. Tel : 13859

• Chris & Yolande doen langs

deze voor hen onsympathie-
ke weg iedereen de hartelijke

groeten uit zonnig Kreta. We
vermaken ons best. Tot ziens.

• DE DIERENBESCHER-
MING Zandvoört vraagt voor

haar rommelkraam op 10 okt.

kleine 2e hands spullen. Op-
geven tel.nr. 02507-15253.

De Dierenbescherming Zand-
voört zoekt naar collectanten

voor de week van 5 t/m 10

okt. Info 14561 en 15903 na
14.00 uur. De 10 „TOPSCO-
RERS" wacht een bijzondere

verrassing.

• Fantastisch, onze zus

Liesbeth is geslaagd als

doktersassistente.

We zijn trots op je

Eva en Harnette.

GR O E N ESTEt N bv

jfll TE CH N I SC H BU fl E;A U

HAARLEM 023-422224
ZANDVOÖRT 02507-18484

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123

• Hansje en Ab van harte ge-

feliciteerd en nog vele goede
jaren samen. Tot zaterdag.

C B K

• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres-7 Dat hebben wij voor u!

InL tel. 02907-5235.

• Liesbeth proficiat met het

behalen van je diploma dok-

tersassistente. Klasse hoor.

Papa en Mama.

• Manfred Leershop Raad-
huisplein groet alle Zand-
voortse vrienden en beken-

den Tot volgend jaar.

Manfred Honden en Poes

Verloren en
gevonden

• Vogeltje aan komen vlie-

gen. Inl: 02507-17271.

Winkelpersoneel gevraagd

Albert Heijn, Gr Krocht 9, heeft plaats voor
I (herintredende) dames voor kassa-werkzaamheden of

verkoop van vleeswaren, kaas, brood.
Werktijden in overleg. Inlichtingen 02507-12657

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel. u20-612o558

Onroerend goed
te koop aangeboden

ARADIJSWEG 13

Halfvnjst woonhuis met patio, v.v. c.v.-gas en ged. dubbele
beglazing Eigen grond Hal met garderobe, gezellige living

(ca 9x4 m) met open haard, rustieke keuken, bijkeuken,

toilet, kelder. 1e etage ruime lichte si kmr, 2e sl.kmr met
tussenwand, badkamer/ligbad. Vraagprijs ƒ 198.000- k.k

'VAN DER REIJDEN MAKELAARDIJ 02507-15531/FAX 19127

TE KOOP CENTRUM HOORN KERKPLEIN 30 B

Lang gezocht naar een FRAAI APPARTEMENT in de binnen-
stad van HOORN'' Nu gevonden: met entree aan het Kerk-
plein en wonen gericht op de Nieuwstraat. 5 KAMERAPPAR-
TEMENT v.v. CV en berging op begane grond. Wij geven u
een indruk. 1e verdieping: gezellige woonkamer, moderne
keuken v.v. oven, kookplaat, afzuigkap en dubbele spoelbak,
eetkamer (evt si k.) circa 15 m 2 2e verdiepemg: 2 kleine

slaapkamers (resp 6 en 8,5 m 2
), 3e slaapkamer (ca 14 m 2

betegelde doucheruimte vv. wastafel, kastberging en CV
ruimte (Combi Saunier Duval), zonnig dakterras (circa 5 m 2

)

Aanvaarding per november 1992. Vraagprijs ƒ 195.000 k.k.

De Peyler Vastgoed Tel 02290-49635/49636.

Pedicure, compl. voetverzor-

ging, behandeling bij u aan

huis mogelijk Tel.' 12698.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr zelfst. h hulp, boven 30
jr v. 2x p w. in Zandv.

Tel.: 02507-19100

Huishoud, hulp gevr 2 a 3

ocht. p.w in gezin zonder kin-

deren. Tel.. 02507-15185

Personeel
aangeboden

Energieke VUT-man met
auto, 7 dagen p.w. beschik-

baar. Ook bewaking, ƒ 15 per

uur, op factuur. Tel.: 020-

6386310 of 6222577.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

T.k. hete lucht kachel met
1000 Itr tank, b.v. voor loods

verwarming. Pr. n.o.t.k Tel

02507-19628.

T k. prima gebruikte gashaar-

den en ronde kachels, alle

kleuren. 1 jr. voll. garantie.

Van Woustr. 224, Tel

6623260. Ink., inr„ rep.

Kunst en antiek

19e eeuws geloogd grenen
babykamer, ook apart te

koop: commode, kast, bank-

je, tafeltje, bedje, kl. kast en
nachtkastje. Prijzen n.o.t.k.

Tel.: 020-6592661.

Biedermeier porceleinkast

1850, oud geloogd grenen

keuken buffet. Prijzen n.o.t.k.

Tel.: 020-6592661.

Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng van goederen.

Frans Halslaan 33.

Tel.: 020-6473004 (ma. gesl.)

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.

UW FILM OP VIDEO

f 1 ,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

Schilder heeft tijd over voor
binnen- en buitenwerk.

Vrijblijvend prijsopgave.

Tel : 02507-19800 na 18 uur.

SINGER
NAAIMACHINES

reparatie alle merken
PE.M STOKMAN

Pnnsenhofstr. 7, Zandvoört
Tel.: 02507-20072.

Muziek-
instrumenten

Dirk Witte
50% KORTING op de THE
HERITAGE jazzgitaren en 20
% korting op PASTE bekkens.
Zolang de voorraad strekt

Alle bekende merken key-

boards, dig. piano's, verster-

kers, gitaren. Hoofddealer
van Roland, Technics, GEM,
Yamaha, Hammond, Kawaï,
Alesis, Fostex, Marshall, VOX,
Rickenbecker, Gibson, Fen-

der en Fernandez. Diverse

demo-modellen en occa-

sions. Bel 020-6264655, Vijzel-

straat 45-53 Amsterdam.

PIANOLES
door gedipl. lerares.

Tel.- 02507-18486.

Swingplank altsaxofoons
(goudlak) in koffer van ƒ 1695
voor ƒ1195, fin. mog. ƒ100
p m. zonder extra kosten.

Voor leraren spec prijs.

Sound Shop W. de Withstr.

100-104 A'dam, 020-6163480

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26
Tel 13529.

• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie,

Dieren en
dieren-

benodigdheden

• WOEF
Honden van Zandvoört opge-
let. Ik Shemf, ben van mijn

zomervacht gered. Kan nu

weer sparen voor mijn nieuwe
winterharen. Ik was bij HON-
DENKAPSALON ELLEN. LET
OP: baasjes jullie moeten een
nieuw nummer bellen 10068
tussen 14.00-16 00 uur.

WOEF SHERRIF

Lessen en clubs

'MYTHEN EN SYMBOLEN
v.d TAROT
'TAROT KAARTEN LEZEN
START 13-14 okt.

Inl. 02507-18100.

• Op 6 oktober is er weer een
herhalingsles v.d. cursus

REANIMATIE
Er is een middag- of avond
les. Opgave 02507-16985.

Schietsportver. Regio A'dam
kan nog enkele leden plaat-

sen voor de donderdag-
avond. Inl. Postbus 31020
1003, CA A'dam

Zalenverhuur

Woningruil

900 RUILADRESSEN in

A'dam. GRATIS informatie bij

Het Oosten. 020-588.22.55

Aangeb. in A'dam, 3-k.won.

op plein, veel winkels, 1e eta-

ge m. onderhuren, gr. terr.

o.h Z., gr. badk., rustige trap,

hr ƒ346 pm. Gevr. won. in

Z'voort, geen noord
Tel: 020-6853058

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Grote Krocht 41 , Zandvoört,

tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Huwelijk en
kennismaking

Aantrekkelijke jongen, 27 jr.,

MBO, 1.86 m, slank, zoekt

voor een goede vriendschap

contact m. een leuke vr. tot +
45 jr. Br.nr. 755-77919 v.d. bl.

Bloemen, planten

en tuinartikelen

Evergreen

Voor de tuin van uw droom
Bel voor afspraak voor vrij-

blijvend advies en/of offerte

020-6277846

Ook voor al uw tuinonderhoud

Te koop
aangeboden
diversen

Compl. Nintendo set, pr.

n.o.t.k Tel. 02507-18893. 1

Mountainbike, pr. n.o.t.k.

• Te koop Bolderwagen

ƒ 100. Buggydrager (t.b.v.

fiets) ƒ 10. Windscherm (voor-

op fiets) ƒ 15: 02507-18976.

• Te koop Combi-kinderwa-

gen mintgr. wit-gnjs geruit

met toebehoren (voet.zak,

parasol enz.) i.z.g.st. Vr.pr.

ƒ300. Tel.' 16816/14886.

• Te koop: Snookerbiljart

64 x 122, geheel compleet,

als nieuw, ƒ90. Tel. 02507-

12125 na 18 uur.

• Te koop: televisiekast, in

goede staat. Prijs ƒ 75.

Telefoon 02507-16728.

• T.k. mod. vierk. rookglazen

salontafel 90x90, ƒ50.

Tel.: 02507-14302.

• T.k. Tefal Strijkmach. tafel-

model. ƒ200. 02507-12698.

Te koop
gevraagd
diversen

• Gevraagd gewone Spaan-
se gitaar om gitaar te leren

spelen m. koper- 02507-16017

• T.k gevr. Cavia-kooi.

Tel. 02507-17072

• T.k. gevr. Piano.

02507-17063 of 13644.

Tel.:

Onroerende
goederen .te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Met spoed gevr. 2 of 3 kam.

app. voor jong werkend

echtp. Max. hr ƒ 1500 p.m.

vanaf 4/10. Tel.: 02507-14459.

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!

Bel nu 02507-14534.

Vakantie
Nederland

OOIT DE FRIESE KUST
VERKEND'

Te voet op reis in eigen land

met een van de 25 Lange-

Afstand-Wandelpaden in Ne-

derland. Bestel de nieuwe
overzichtskaart. ƒ 3,95 op
postbank nr. 4205157, St.

LAW, Amersfoort, o.v.v WM
KRT

Rustige student zoekt kost-

huis/kamer m.i.v. 1 nov. '92.

Tel.. 03480-16563

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

• Tk.: jongensfiets, 8-10 jr.,

spl. nieuwe banden, merk:

Union, ƒ 45. Tel 02507-18177.

• T.k. knappe herenfiets

merk Gazelle-Standaard
Vr prijs ƒ 80. Tel. 02507-15808,
bellen na 20.30 uur.

T.k. wegens plaatsgebrek
Puch Maxi '88 perfekte staat.

Pr. ƒ 685. Tel.. 02507-12622.

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs

Allemaal leuke meiden (18)

zoeken z.s.m. een vriend.

06-320.330.77. 75c pm

Als het klikt willen deze mei-

den (18) vaker sexkontakt.

06-320.320.55. 75c pm.

BETTY'S ESCORT
First Class. Na 19.00 uur

020 - 6340507 - 6328686.

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje

(18) of een lekkere jongen:

06-320 330.87 75c pm.

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66. 75c pm.

De allerleukste meiden bellen

met de FLIRTBOX.
Bel 06-9501. 75c pm.

DEBBIE's Sexdatmg maak 'n

afspraak met haar vriendin-

nen. 06-350 222.41 . 75c pm.

DIREKT apart met een meisje

of een lekkere jongen (18),

voor een live heet sexge-
sprek. 06-320.330.81 . 75c pm.

Direkt een leuk meisje aan de
lijn. Vraag naar haar telnr.

voor 'n avondje uit. Direkt

apart. 06-9510. 75c pm.

Direkt kletsen met 'n leuk

meisje van 18. Bel 06-9757 en
maak 'n afspraakje. 100c pm.

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje 1 Bel snel

06-320.330.21. 75c pm.

Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje.

Bel nu 06-9663. 75c pm.

Hete MEISJES (18) willen

sexkontakt. Nu met nummer
Bel nu 06-9665. 75c pm.

Hete meisjes van 18 willen

echt snel Sexkontakt. Nu met
tel.nr. 06-320.330.66. 75c pm
HOMO: Waar gebeurd, knul-

len onder elkaar.

06-320.327 01. 75c pm.

Homo: Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?

06-320.330.18. 75c pm.

Homojongens onder elkaar.

Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88. 75c pm.

HOMOKONTAKT. Zoek je

een lekkere boy? Bel nu
06-320.330.95. 75c pm.

Joyce Escort

Tel.. 020-6001889.

Lmda en nog veel meer meis-
jes van 18 jr zoeken sexkon-
takt. Bel 06-9664. 75c pm.

LIVESEX PRIVÉ! 75 cpm
De madam verbind je door
voor een privé gesprek'
Grieks standje 06.95.05
Erox live 06.95.06
Rijpe vrouw 06.96.09
S&M live 06.96.26
Tieners (18) live . . .06.96.36

Topsexbox 25+ 06.97.22
Frans standje 06.97.33

Meer dan 240 vrije meiden
(18) zoeken jongens (18) voor
sex. Info: 06-9766. 75c pm.

Meer dan 400 meisjes van 18
willen een afspraakje met jou.

06-320.322.11. 75c pm.

Meiden 75 cpm. 06-320
327.06 St. Frans/Grieks

326.19 Effe vlug!

325.54 Topsex 25+
326.63 Ordi/Grof

326.77 Ruige Sex
329.66 sexlesjes

Meisjes 75 cpm 06-320-

326.17 Straatmeid
327.47 Onschuldig
322.55 Vol v. boven
340.44 Les 35 + 18 jr

328.27 Lesbi

NATASJA doet het met 2
hete buurjongens van 18 jr.

06-320.324.11. 75c pm.

Onderdanige jongens van 18
bellen met strenge meesters.
SM voor 2 (direkt apart).

06-320.329.99. 75c pm.

OPROEP VOOR ALLE
MANNEN ik hoop dat je voor

mij kiest. 06-95.98 (100 cpm).

PARTNERRUIL pnvelijn, di-

rekt apart met vrouwen en

mannen voor sexruil.

06-320.330.91. 75c pm.

PRIVE-KONTAKT. Je krijgt di-

rekt 'n meisje van 18 jr. aan

de lijn. 06-9570. 100c pm.

Ruim 300 gewillige vrouwen

zoeken 'n slippertje. 06-

320.321.44. 75c pm.

Sabnna en nog veel meer
meiden van 18 willen direkt

apart. 06-320.322.88. 75c pm.

Schoolmeisjes van 18 jr. wil-

len ervaring opdoen. Datmg.

06-320.330.43. 75c pm.

SEX VOOR 2, direkt kontakt

met jonge meiden, jongens

(18) en huisvrouwtjes.

06-320.330.46. 75c pm.

Direkt kontakt met een meisje

van 18. Druk op de nul voor
meer meisjes. 06-320.322.05.

75c pm.

Direkt Snel Sexkontakt.

SEX-KONTAKTLIJN.
06-320.320.32. 100c pm.

DUIK in bed met 'n lekkere

meid (18)! Vraag haar tel.nr.

Bel 06-9511. 75c pm.

Eerste wilde EVELIEN niet,

maar oen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530. 75c pm.

Er zijn genoeg meiden van 18

die ook het bed in willen.

Luister op 06-9603. 75c pm.

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een

briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en

woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:
' W. A. de Boer - Oostzaan

A. v.d. Bosch - Rijsenhout

C. J. Lukkassen - Zandvoört

J. Kleeven - Uithoorn

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160

Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398

Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125

Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4

Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Zandvoört BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00

tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

*****ZAPPSEX*****
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekker-

ste kun je blijven herhalen. 75
cpm

Sexclub 06.96.91

Effe vlug 06.96.92

Rijpe vrouw 06.96.94

Meisjes (18 jr) ... .06.96.40

Frans standje 06.96.46
Vrouwtjes 06.97.11

S&M Club 06.97.91

TOPSEX 25+ 06.97.92

Hardcore 06.97.94

Zoek jij telnrs. van echte hete
meiden van 18? Gewoon voor
'n opwindende sexafspraak!
06-320.330.42. 75c pm.

Zoek jij wulpse meisjes van
18 jr.? Bel Supersexkontakt.
06-320.320.44. 75c pm.

Vrouwen 75 cpm 06
320.328.99 . . .Rijpe Vette Vr.

320.327.70 Negerin 35+
320.329.30 Verpleegster
320.323.63 Rijp Ordi

320.324.54 Rijp Chique

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-
vraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of

023-400130.

WIL JE NU EENS IN 'T ECHT
MET ME KOMEN VRIJEN bel

me dan op als ik je m'n tele-

foonnr. heb gegeven ik wacht
op je 96.88 (06-100 cpm).

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje van 18. Vraag haar

telnr. Bel 06-9502. 75c pm.

Slippertjeslijn, meisjes van

18 zoeken sexkontakt

06-320.320.36. 75c pm.

Diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen er

kamerverhuizingen. Voll. verz

Dag-nachtserv. 020-6424800

• Reflectanten op adverten

ties onder nummer gehever
ervoor te zorgen dat het num
mer in de hnker-bovenhoel<

op de envelop staat vermelc

en dat de brief geadresseerc
wordt aan: Centrale Order
afd. Weekmedia, Postbus

122, 1000 AC Amsterdam. Dil

voorkomt vertraging in de be
handeling.

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ300
uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer e'én

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoört

Zandvoorts Nieuwsblad ed 22

GAY PRIVÉ: Ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen (18)? Of voor

een opwindend gesprek met
'n hete knul: 06-9613. 75c pm.

Genoeg ondeugende meisjes

(18). Ben jij ook op zoek''

Bel 06-9602. 75c pm.

Gewillige meisjes (18) en
huisvrouwtjes zoeken jou.

06-320.330.45. 75c pm.

HARD p.m. 75 et 06-

320.323.13 Hardlesbi,

320.326.18 Domina 35
320.324.34 S&M
320.324.14 Ruig Rijp

320.324.04 Onderdanig

ONDEUGENDE huisvrouw-

tjes en schoolmeisjes van 18

zoeken voor straks sexkon-

takt, vraag naar hun telnr.

Bel nu 06-9661. 75c pm.
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Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia l.w.; Amsterdams Stadsblad,

Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en

bcwendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigenl.

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en

20 00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-665632 1.

Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kon ook: Het Parool, Wibautstraat 131

Amsterdam.

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,

Gasthuisplem 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-

Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prezen zi|n excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Audi

T.k. Audi 200 Quattro/Turbo

186 pk, 1e eig., bj. '86, wit,

alle extra incl. ABS/airco, veilig

in winter, ƒ17.000. Tel.av.

02526-76046.

• Bewijsnummers van een ge-

plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe-

gezonden ats u dat bij de op-

gave van de advertentie ken-

baar maakt. De kosten daar-

voor bedragen ƒ 3,-

Chevrolet

Ptck-ups, Full Size/S10. Chevy Vans diesel/benzine,

Globemaster, Full Size BLAZERS 1992, grijs/geel kenteken.

Beretta, Corsica, Pontiac Trans Sport.

Officiële fabrieksgarantie, service en onderhoud.

Door inruil: Mercury Sable LS Wagon '90, alle opties

Service, garantie en onderhoud.

Chevrolet ASTRO 4.3, 1989, grijs kenteken.

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp. Tel.: 020-6670121.

Ford

Ford Fiesta 1.3 Cheers

02/01/92; Ford Fiesta 1.3 Cou-

rier 01/05/92; Ford Escort 1.6

CLX 10/04/91; Ford 1.4 CL
02/01/92. ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37, Ouderkerk aan

de Amstel. Tel. 02963-1767.

Te koop 1e eig.: FORD SIERRA
2.0I CLX, 5-drs. station, 2/91,'

automaat, zilvergrijs met.,

schuifd., zonw.glas, centr.

vergr., 16.000 km, ƒ28.500,-.

Autobedrijf Berebeit, Amstel-

dijk 25 A'dam, 020-6627777.

T.k. Escort 1.3 L, '85, 3 drs. wit,

APK tot 09-'93, rondom spoi-

lers. Tel.' 075-160757.

T.k. Ford Sierra, bj '88, LPG, 5-

d., grijs, km 75.000, in nw. st,

ƒ 14.000. Tel. 02503-28796.

Lada

LADA 2104 stat., m. '87, 1e

eig., nw. APK, puntgaaf, rijdt

nw, ƒ2950. Tel.: 020-6105478.

LADA 2105 1.2, m. '91,60.000

km, LPG, 1e eig., in nw.st.,

ƒ5950. Tel.: 020-6105478.

Lada Samara 1300, gas/lood-

vrij, bj 11 -'87, i.z.g.st.

Tel. 02982-6397 na 19 30 uur.

T.k. Lada Automatic '86 2105,

77 000 km. APK 9-'93 T.e.a.b.

Tel. 02503-20163.

Mazda

HH. tegen inruilprijs: Mazda
6261.8 DX12V,4-drs., LPG, 5-

'90, ƒ16.500. 323 1.5 GLX, 4-

drs., 3-'89, ƒ 13.950. Mazda 626

2.0 GLX Diesel Hatchback,

grijs metall., okt. '89, ƒ 16.500.

Autobedrijf BEREBEIT, Amstel-

dijk 25 A'dam, 020-6627777.

Opel

HH. h. tegen inruilprijs: Vectra

1.8 GL, 5-drs., rood, LPG, 12-

'89, ƒ16.500. Vectra 1.8iGLS,

4-drs„ wit, 1 -'90, ƒ21.000.

Kadett 1.6 D Van, 10-'86,

ƒ6950. Omega 1.8 LSi Aut.,

LPG, met beschadigingen,
'

5-
'90, ƒ 11.250. Kadett 1.2 LS 3-

drs. Station, LPG-o.b., 1 -'83,

ƒ3950. Prijzen incl. BTW.
Autobedrijf BEREBEIT, Amstel-

dijk 25 A'dam, 020-6627777.

OPELASCONA, m. '81, APK 4-

'93, i.z.g.st., kl met.groen,

ƒ1250. Tel- 020-6105478.

OPEL KADETT 1.3i, bj.'89,

29000 km ƒ 18.950.

OPEL KADETT stat. 1 3 aut

,

bj.'87, wit ƒ 13.950.

OPEL KADETT 1.6i GT, 3-drs„

bj.'90, zwart ƒ 22.950.

RIVA A'DAM-NOORD
020-6361153

Optil Omega, b.j. eind '87, grijs

antr., pr. n.o.t k. Tel.. 02503-

33080 (na 20.00 uur).

T.k Opel Kadett D. 1.6 b.j. '86,

vr.pr. ƒ8500. I.g.st., APK '93

Tel.. 02507-18478

T.k. OPEL KADETT, 1,3S, bj.

'86, met Ipg, antraciet grijs me-
tallic, incl. allesdrager en imper
vr.pr. ƒ7000. Tel.. 075-218488.

T.k. Opel Kadett 1.6 DS LS.HB,
bj. 6-'86, 5 bak, trekh., wit,

ƒ7 500, 020-6316173/6265868

OPEL KADETT 1.2 station,

LPG, org. 10-'83, nw. APK, rijdt

nw., ƒ2750. Tel.: 020-6105478.

Wegens leaseauto te koop
OPEL CORSA 1 4i

katal., kl. zwart, incl. rad.cass.,

Strada-uitvoermg. o a. getint

glas, brede banden, schuifdak,

wisser achter, spiegel rechts,

Itchtverkl. Eerste eig., rookvrij,

kent. YK (mei 1990), 45.000 km,

bijgew. onderh.boekje.

ƒ 15.500.

Tel. 023-288593 (Heemstede).

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!

Mazda 323 Estate 1.3 LX b.j.

1986, 61.000 km., pr. ƒ7950.

Tel. 02990-31077.

MAZDA 626, 2 drs coupé, '83,

LPG ƒ 2950, APK febr. '93. Tel.

02526-73092.

T.k. Mazda323HB1.5, b.j. '82,

APK tot 06-'93, i.z.g.st. Pr.

ƒ 2.250: 020-6997346 na 18 u.

Mercedes-Benz

Citroen

OTO//ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
tel.: 02940-16661

BIEDT AAN:
AX 1.0 RE 82.000 87

AX 1.1 RE 90.000 87

AX 11 TG Diesel 36.000 91

BX Diesel 30.000.- 90
BX Break Diesel 122.000 90
BX Break Diesel 250.000 87
+ diverse demo's in verkoop:

ZX 1.4 Reflex 92
XM 2.0 92
BX1.6TG1LPG 20.000 92
BX 1.4 LPG .... 160.000 87

Ford Escort 1.4 . 53.000 88
Mitsubishi Lancer
stat car 100.000 87

DIVERSE
LOW BUDGET OCCASIONS ,

va. ƒ 4.500

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Vanaf ƒ 85 5 VEERBOLLEN OP
DRUK BRENGEN bij de Citroen

specialist in Zaanstad.
Garage Rene Spaan, tel.

075-281193/353788.

Daihatsu

NIEROP-DAIHATSU b.a.:

CHARADE Sedan SG 1.3i, aut.,

(demo) km 3.000, 6-'92;

CHARADE 5-drs automaat,

km 75.000, '87;

CHARADE 3-drs automaat,

km 100.000, '85.

Vancouverstr. 2-12, A'dam-
West. Tel 020-6183951.

Fiat

Rat Panda 750 CL b.j. '87,

62 000 km. Vraagprijs ƒ 5750.

Tel.: 02940-17558 na 19 uur.

Rat Tipo 1.6DGT, okt. 90. Weg.
emig., 1e eig., antr. grijs, rad./-

cass., ƒ 17.000. 02975-64563.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveea-
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Honda

HONDA Prelude nw model '84,

zilvergrijs, LPG, APK '93,

ZEER LAAG GEPRIJSDi
ƒ6000. Tel.: 020-6642970.

T.k. MERCEDES 250 D., 1989,

aut., 1e eig./part., diverse ex-

tra's, in nieuwstaat, ƒ49.500.

Tel. 02522-19017.

Mercury/Lincoln

Sable LS Wagon, '90, alle op-

ties, w.o. airco, fraaie wagen.

IMPORT USA CARS, Keuren-

plein 9, A'dam, 020-6670121.

MG
MGB 77 racing green all wh
Gar. Boom Aalsmeer 25667.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.: 020-6433733.

Nissan

MICRA 12, 5 versn , b.j. 11-'89,

n.w. mod., grijs met., echt

26.000 km, eerlijk. 1e eig. Tel.

na 18.00 uur: 020-6477405.

Sunny Ronda Diesel 1700 b.j.

'90 absoluut 100% staat Alle

keur. toegest. ƒ16.950. Tel.:

020-6952720.

Te koop Nissan SUNNY 1700

diesel, APK sep. '93, b.j. 1984.

Vr.pr. ƒ 3250. Tel. 02940-14924.

• „SHOWROOM",
de autorubriek in

Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel

Amsterdam en omgeving.

Oplage 750.000 ex.

Tel. 020-6658686.

Gebruikte
205 XE ACCENT WIT
205 XE ACCENT ROOD
205 XS 1.4i GRIJS MET.
309 XE- 1.4 ROOD
309 XE 1.4i ROOD
309 PROFIL 1.4i ROOD
405 GL 1.6 BLAUW
405GLM.6 BEIGE MET.
405 Ml 16 ROOD

Peugeots:
34.500 KM 08-'87

85.000 KM
65.000 KM
56600 KM
26.500 KM
66000 KM
57.000 KM
32.500 KM
86000 KM

10- '88
05-'90

02-'88

10- '89

05- '90

03-'89

07-'90

04-'89

ƒ11.950,

ƒ 12.950,

ƒ 20 250,-

ƒ 13.250,

ƒ 16.250,

ƒ 18.950,-

ƒ 19.250,

ƒ 25.950,

ƒ32.750,

Overige gebruikt:
Lancia Y10 Rre ie GRIJS MET. 13000 KM 03-'90 ƒ 16.500,-

Suzuki Swift 1.0 ROOD 14.000 KM 03- '91 ƒ16.250,-

FordRestaD GRIJS MET. 110.000 KM 05- '88 ƒ12.750,-

Leeuwekeur Gebruikte

Auto's

zeker en beter
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking

• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul-

lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)

1183 JG Amstelveen
Tel.: 020 - 6455451

Halte Sneltram: „Zonnestein"

405 GRD 1.9, grijs kent., 4-'9

10000 km., div. opties, intere

santé prijs. Tel.: 02902-61697. I

I

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930

Leeuwekeur gebruikte auto's

Wij hebben voor u diverse

occasions klaar staan.

Inruil mogelijk

PEUGEOT-DEALER
Adres: Baarsjesweg 249-253

Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

PEUGEOT 205 XAD Diesel, nw.

APK, grijs kent., m. '88, kl. wit,

ƒ7950. Tel.: 020-6105478.

ZUIDWIJK
Biedt aan:

205 GTi 19, ferran-rood,

jan '90, incl. 12 mnd. garantie,

ƒ25.750,- Tel. 020-6629517.

ZUIDWIJK
PEUGEOT-DEALER

I AMSTERDAM-ZÜID

NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE

KIJK en VERGELIJK !»!

div. types 205 v.a. . .ƒ 6.950

div. types 309 v.a. ..ƒ11.950
405 GLD 5/89, d.blauw) 18.500

405 GLX 9/91, d.blauwƒ 27.500
605 SRI 8/90, gr.met. ƒ29.950
605 SR 3.0 1/92,

bl.met ƒ57.000
VRAAG OOK NAAR ONZE
STERK AFGEPRIJSDE

DEMO'S"

Minervaiaan 86, 020-6629517

Rover

Minor Motorcars
Rover Dealer

SLOTERKADE 40-44, AMSTERDAM

020-6177975

Div. Metro's. Rover dealer.

Gar. Boom Aalsmeer 25667.

Rover 213 S '88 70000 km rad.

Gar. Boom Aalsmeer 25667.

Rover uw dealer. Alle mod,
Gar Boom Aalsmeer 25667.

Porsche

924, '79, indy rood. Nwe motor
en koppeling. Koopje 1 ƒ9500.
020-6940513.

DezeBonb^d|Joop in^'Uiowro^
Of u nu zelf een .sRowroom heeft o£jaw ;atteo. blinkend voor de^d&r ziet, met een advertentie -ïh.

SHOWROOM Zet u uw auto pas ecbt
s
in <f

e schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale \ -

autorabriek van Het Parool en alle nieuws-' en huis-aan-huisbladenAVaii ,Weekmedia in het gebied,

Groot-Ahisterdarriv Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage'\viri caT. 750.000 exemplaren'-

van Weesp 'tot Zandyoort,, -

*
"

- t;ö,^' >„ ' 5-*\

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schnjf liier in blokletters

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven.

Aan de hand van de daar-

naast geplaatste tarieven

kunt u zelf uitrekenen

wat uw advertentie kost.

n



FRAAIE VELOURS
Prachtig velours tapijt in diverse kleuren

voor een weggeefprijs Geschikt voor de

slaapkamer Breedte 400cm Foannrug

Per strekkende meter ^

VAN È I

FUNE BOUCLE
Gemêleerd bouclé tapijt geschikt voor de

woonkamer, vele kleuren Oa groenen

grijs Breedte 400cm Sterke wafelrug

Per strekkende meter jm» y

GELEGD VAN Ê Ê

LUSSEN TAPUT ^ R *>**»*< ^
Sterk en smaakvol bouclé tapijt met fijne

lussen In diverse mooie tinten, o a roze en

antraciet Breedte 400cm Op een jute-rug

Per strekkende meter ^gp 4g&
GELEGD VAN Ê ÊÊ Ê

T$Z1

WOONKAMER TAPUT
Sterk bouclé tapijt met een grove nop

Verkrijgbaar in diverse fraai gemêleerde

tinten Breedte 400cm OP een jute-rug

Per strekkende meter Ajg& ^&
GELEGD VAN Ê ÊÊ Ê

RELIEF TAPIJT lano
Elegant woonkamertapijt met een fraaie

hoog/laag struktuur Verkrijgbaar in vier

kleuren o a grijs en beige Breedte 400cm
Jute-rug Perstr meter

GELEGD VAN

I

WOLLEN FRISE TAPIJT 5= tf ."-

Schitterend wollen tapijt, exclusief voor

Carpet-land gemaakt in 3 zachte tinten

Breedte 400cm Jute-rug Per strekkende

meter

GELEGD VAN

Tapijt, vinyl of karpetten kopen is niet alleen een kwestie van smaak. Maar ook een kwestie van geld. Waarom dan teveel betalen

voor tapijt? Bij Europa's grootste tapijtspecialist weet u altijd zeker dat u het voordeligst uit bent. En zelfs dan kan het nog goedkoper,

kijk maar eens naar de aanbiedingen in deze advertentie. Neem uw rekenmachientje maar mee en vergelijk gerust met de prijzen

die voor deze tapijten ergens anders gerekend worden! Dan kom je altijd terug bij . . . Carpet-land!

|ypoi|de;ifapl In drie kleuren. Jute-rug; Breedte 4Ö0cm.

ÜËËËGÖ
imwfiw.

EENMALIGE AANBIEDING!
Modern vinyl voor huishoudelijk'gebruik. Verkrijgbaar in

diverse fraaie.tinten en motieven. Breëde200cm. Per-

strekkende meter. :
" ''.. --^

VAN

Merkartikelen van Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.

1 -1 !
*

-

h '4/f
5

' \l U.\ ''' ^ t

^ p^"V"> \ X

JT
V K„ ,^
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i\* 4 :r' iv
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PJ le^Se^^-S
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EUROPA 'S GROOTSTE TAPIJTSPECIALIST

KLASSIEK VINYL
Praktisch vinyl voor licht huishoudelijk

gebruik Oa hobbykamer en zolder

In diverse motieven en kleuren Virt-rug

Breedte 200cm Per str meter

VAN

29
43

FRAAI VINYL
Superdik vinyl met isolerende werking

In diverse dessins en kleurstellingen ver-

krijgbaar Oa grijs en beige Breedte

200cm Perstr meter 4V 4H
GELEGD VAN É Ê

89 02
KAMERBREED VINYL
Sfeervol gedessineerd vinyl van een uit-

stekende kwaliteit Inoa roze- en gnjs-

nuances Breedte 400cm Per strekkend

meter

GELEGD VAN

725
ORIGINELE DHURRIES #
Handgeknoopte karpetten van 100% wc

in vele fraai gekleurde grafische motievet

Diverse dessins Maat 170x240cm Alleer

bij Carpet-land j ^g^ ^
VAN 10 $t

\^A

t
T

IJ3U
lanoSFEERVOL KARPET |_

Sfeervol klassiek karpet in warme kleur-

schakeringen Geweven van 100% zuive

scheen/vollen garens In diverse dessins

VAN ÊÊ Ê

498DO

2

i\ r™/^»™<C57?*T"-'

EXCLUSIEF NEPALEES KARPE
Schitterend kwaliteits karpet van 100%
zuivere wol Exclusief voor Carpet-land

geknoopt Prachtige kleuren en dessins

VAN # Ê Ê ÊÊ

j-t. ^ii^i-o**^. uu. jji^ u

AMSTERDAM/AMSTEL 1*
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HEMA-eigenaar wil met spoed zijn bouwaanvragen terug

Ondernemer dreigt gemee

r

w

ZANDVOORT - Ondernemer Van
der Laan is van plan om de gemeente
voor het gerecht te dagen, als hij zijn
ingediende aanvragen voor bouwver-
gunningen met terug krijgt De HE-
MA-eigenaar wil ze terug om ze op-
nieuw in te dienen, nu de Woningwet
per 1 oktober veranderd is Om te
kunnen procederen zonder dat zijn
achterban er onder lijdt, hangt Van
der Laan zijn voorzitterschap van de
Ondernemers Vereniging Zandvoort
aan de wilgen

Ondernemer Van der Laan, eigenaar van
onder andere de HEMA, voelt zich aan het
lijntje gehouden door de gemeente Al vier
jaar lang is de gemeente in het bezit van drie
aanvragen voor bouwvergunningen Een om
een hotel in de Poststraat te mogen uitbrei
den, éen om een appartementencomplex
aan de Oranjestraat te mogen bouwen en
een om zijn winkel 'binnenshuis' te mogen
uitbreiden
"Per 1 oktober treedt de nieuwe Woning

wet in werking Op grond van die wet moet

de gemeente binnen drie maanden laten we
ten of je mag (ver)bouwen of niet," aldus
Van der Laan "Als de gemeente nee zegt,

dan kan ik een proces aanspannen op grond
van de afwijzing Maar zoals de gemeente nu
handelt, kan ik niets beginnen Ik krijg geen
toestemming om te bouwen, maar mijn ver
gunning wordt evenmin afgewezen Ik word
gewoon aan het lijntje gehouden," stelt de
ondernemer

Belofte
Op 6 april kreeg Van der Laan een brief

van de gemeente waarin hem door het colle

ge van burgemeester en wethouders beloofd
werd, dat zijn aanvragen terug gestuurd zou
den worden Toen hij ze kwam halen kreeg
hij echter te horen dat ze onvindbaar waren
en niet meer 'in het archief zaten' "Gewoon
verdoezeld," is de mening van de onderne
mer Van der Laan wil de aanvragen terug,

om ze opnieuwm te sturen, zodat ze volgens
de nieuwe wet worden behandeld
De ondernemer beschuldigt het college

van T
corruptie' Volgens hem hebben de wet

houders Van Caspel en Ingwersen het toen

mahge gemeenteraadslid Jongsma (GBZ),
'de hand boven het hoofd gehouden ' "Jongs
ma is eigenaar van de grond (naast de
HEMA, red ) waarop de Dekamarkt ge
bouwd wordt De aanvraag om ,de Deka
markt te mogen bouwen is ingediend, na
mijn aanvraag om een appartementencom
plex te mogen bouwen Hij kreeg wel toe
stemming, ik niet

"

Van der Laan diende bezwaren in tegen de
plannen van Jongsma en stelde dat zijn

pand niet goed meer bereikbaar zou zijn, als

Jongsma zou bouwen Daarnaast verweet
hij de gemeente met twee maten te meten,
"omdat Jongsma wel in de hoogte mocht
bouwen en ik niet

"

Chantage
Volgens de ondernemer heeft wethouder

Van Caspel (Ruimtelijke Ordening) hem
echter toegezegd de bouwvergunning te ver
lenen, als hij zijn bezwaren tegen de plannen
van Jongsma in zou trekken "Pure chanta
ge natuurlijk, maar ik heb de bezwaren inge
trokken, want ik wilde uitbreiden Echter de

vergunning heb ik nooit gekregen '

Volgens Van der Laan zijn er meei dingen
gebeurd die met door de beugel konden De
grond van Jongsma, waar vroeger een gara
gebedrijf gevestigd was, moest volgens een
rapport van adviesbureau Van Dijk gesa
neerd worden, omdat deze vervuild was met
olie De HEMA, Mc Donalds en Keur heb
ben daar volgens hem 73 000 gulden voor
overgemaakt, maar de grond is nooit gesa
neerd Ook zou de rechter volgens hem be
paald hebben dat de afwatering op het ter

rein van Jongsma verbeterd moest worden
"Mijn zaak is al twee keer ondergelopen,'
aldus Van der Laan Ook dat is niet gebeurd

Eind vorig jaar kwam de ruzie tussen Van
der Laan en Jongsma aan de orde in de
gemeenteraad Van der Laan had in een
brief aan de gemeente de integriteit van wet
houder Ingwersen in twijfel getrokken, om
dat deze als advocaat de belangen van Jongs
ma had verdedigd m een geschil tussen bei
de ondernemers De jurist (en wethouder)
Ingwersen stelde toen dat hij het recht had
Jongsma te verdedigen, omdat het een pn
vaatrechtelijke procedure tussen twee bu

ren betrof Het college en de iaadsleden
stonden achter de wethouder

Stappen
Van der Laan heeft afscheid genomen als

voorzitter van de onderncmmgsvereniging,
om stappen te kunnen ondernemen richting

de gemeente zonder dat de onderhandehngs
positie van zijn achterban in gevaar komt
Volgens gemeentewoordvoerder Egon

Snelders heeft de gemeente zolang gewacht
met het terugsturen van de stukken, omdat
Van der Laan in juni opnieuw een boze brief
naar de gemeenteraad stuurde, waarin hij de
kwestie van de riolering aankaartte en het
college beschuldigde van ambtelijke wille

keur "Toen is er gezegd, we handelen alles in

een keer af, nadat het besproken is in de
raad Dat is op 29 september gebeurd De
raadsleden kwamen opnieuw tot de conclu
sie dat de ruzie tussen Van der Laan en
Jongsma een privaatrechtelijke kwestie is

Hij ontvangt binnenkort antwoord op zijn

brief van 9 juni en krijgt zijn aanvragen te

rug,' aldus Snelders
Zie ook pagina 'i

Onveilig
Een kwart van dp loensten durft in

bepaalde delen van Zandvoorl s

avonds niet over straat

Afscheid
HEMA eigenaar Van der Laan heeft

afscheid genomen als voorzitter

van de ondernemersvereniging Zijn

voorzitterschap ging gepaard met
veel frustraties over de werkwijze

van de gemeente

Pleziervaart
Jelle Attema en dokter Mol namen
afscheid van de Reddingsbrigade
Volgens hen moet de brigade

steeds vaker uitrukken doordeple
ziervaart komen meer waterspor
ters in de problemen

Brand
Zondag ontstond er brand in restau

rant De Albatros De gasten moes
ten het eten laten staan en op slag

en stoot het pand verlaten

Vragen over bezorging'

vrijdag 9-12 uur . . tel 17166
Advertenties tel 17166
Redactie . tel 18648

Levendige 'mix' van beeldende kunst
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® Ook de 'naakten' werden uitvoerig bestudeerd en besproken door de bezoekers van de kunstmarkt. Foto Bram St|nen

ZANDVOORT - Het Kunstcircus Zandvoort, zondag op het Gasthuisplein, van beeldende kunst en optredens van artiesten Zandvoort was daarbij

heeft veel meer belangstellenden getrokken dan was verwacht Naar schat- vertegenwoordigd door schilder Roland van Tetterode en de plaatselijke

ting werd het evenement door zo'n 2500 mensen bezocht „Ik had zelf 'magician' Ad Hendrikse.
gerekend op zo'n vijfhonderd," aldus een van de organisatoren. Hij acht het Een en ander vond plaats in een gemoedelijke en gezellige sfeer De
kunstcircus, een initiatief van Circus Zandvoort, dan ook een groot succes meeste deelnemers waren evenals menig bezoeker - enthousiast over het

Het publiek werd in de twee circustenten onthaald op een levendige 'mix' evenement en willen volgend jaar graag terugkomen

Kraansvlak
opengesteld
ZANDVOORT Het dumge

bied 'Het Kraansvlak' gelegen
tussen Zandvoort en Overveen,
wordt op 14 oktober beperkt
opengesteld
Onder leiding van een des

kundige kunnen maximaal
veertig personen deelnemen
aan een excursie die om twee
uur begint en om vier uur em
digt Start en eindpunt is mane
ge De Bokkedoorns aan c e Zee
weg naar Bloemendaal as n Zee,
per openbaar vervoer te breiken
via bus 81 Kaarten zijn voor
1,50 gulden per stuk te verkrij

gen op werkdagen, bij het hoofd
kantoor van de PWN Essen
laan 10 in Bloemendaai Kmde
ren tot zes jaar mogf n gratis

mee
Het Kraansvlak w

:
} 977

door de provincie aa.ii 'i. A)Cht
en wordt namens haar beheerd
door de NV PWN Waterlei
dingbedrijf Noord Holland Het
is het enige dumterrein van be
hoorlijke omvang (342 hectare)
langs de Hollandse kust, dat
niet voor het publiek werd open
gesteld en dat zich daardoor re
delijk ongestoord heeft kunnen
ontwikkelen De duinvegetatie
is gaaf gebleven en de vogels
profiteren van de rust

Vernielers gepakt
ZANDVOORT In de nacht van 3

oktober liet een groep jongemannen
in het centrum een spoor van vernie
lingen achter De jongens waren na
cafébezoek op weg naar een recrea
tiepark waar zij verbleven In totaal
hield de politie vier verdachten aan
in de leeftijd van 21 tot en met dertig
jaar Allen afkomstig uit Woerden
Door hen werden twee etalageruiten
verschillende ramen van woningen
en ruiten van een telefooncel ver
meld

(ADVERTENTIE)

UITNODIGING
Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Een-
dracht Maakt Macht ' te Zandvoort voor de algemene vergade-
ring op donderdag 15 oktober 1992, aanvang 20 00 uur in ge-
bouw De Krocht, Grote Krocht 41, Zandvoort

AGENDA*
1 Opening

2 Mededelingen

3 Notulen van de algemene vergadering van 25 juni 1992.
(ter inzage aan de balie op kantoor)

4 Begroting 1993
Aan de orde is de behandeling van de begroting 1 993 en het bij-

behorende werkplan De begroting en het werkplan liggen

vanaf 1 oktober 1992 ter inzage op het EMM-kantoor

5 Vaststelling datum voorjaarsvergadering

6 Rondvraag

7 Sluiting

Zandvoort, 1 oktober 1992

J R Berkenbosch, secretaris

| Waterstanden 1
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FAMILIEBERICHTEN

g Lieve schat,

O

1

van harte

gefeliciteerd met
je 50ste verjaardag.

Judith en Chantal

x?WWWWWWWWWW

Wie dit kleine mensje ziet,

gelooft zijn eigen ogen niet.

En zal moeten beamen,
wonderen maak je nog altijd samen.

Glenn
Geboren op 3 oktober 1992

John en Petra Onstein

Bedroefd geven wij U kennis, dat op 87-jarige

leeftijd is overleden, onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

Grietje Lavoo-de Jong

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
in Zorgcentrum „Kennemerduin".

Ko Lavoo
Gon Lavoo-Swart

Mare
Steven

Joke Ruygrok-Lavoo
Jan Willem Ruygrok

Dorien en Eelco
Jan Paul en Mariëlle

Heemstede, 3 oktober 1992

Correspondentieadres:
J. J. Lavoo
Corn. van der Werffstraat 8
2042 CG Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in fami-
liekring plaatsgevonden.

Enige en algemene dankbetuiging.

Voor Uw medeleven en belangstelling, in welke vorm

ook betoond, na het overlijden van mijn allerliefste

man, onze fantastische vader, schoonvader en opa

Willem Draijer

betuigen wij U onze oprechte dank.

Namens ons allen:

J. Draijer-Duivenvoorden

Zandvoort, oktober 1992

ADVERTENTIES

Langs deze weg willen wij vrienden,

bekenden en collega 's bedanken

voor de warme belangstelling

getoond na de brand in ons

restaurant.

Binnen enkele weken hopen wij u

allen weer te mogen ontvangen in

onze gezellige eigen sfeer met

wild-, vlees- en visspecialiteiten.

L Fam. Demmers en

medewerkers

r\

"W

A'
' net i restaurant ^\

.batros
Tel. 02507-12524 • Haltesfroot 26 • Zandvoort

DANKBETUIGING
Door het adequate en

voorzichtige optreden van de
Zandvoortse Brandweer is de

schade relatief beperkt

gebleven.

M. B. J. Demmers

r\

£ ,
|
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ADRIAAN PAAP (ROSSI)
wordt

maandag 12 oktober

80 jaar
Wij wensen opa, deze Zandvoorter in hart en

nieren, nog vele jaren bij ons.

Voor wie een kaartje wil sturen is hier het
adres:

Koningstraat 87, 2042 VH Zandvoort.

mwum

023K315855

# ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
: ;, Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

<<?
V

etv Drin^.\̂

(De Qutte
(
Toine

div. vis- en vleesspecialiteiten

ook van de grill!

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

/v /? ////*/.

Restaurant Bistro

't WAPEN van ZANDVOORT
Wij zoeken enkele

part-time medewerkers
voor in de BEDIENING

Enige ervaring gewenst.

Tel. na 15.00 uur 14638

PARADIJSWEG 13
Halfvrijst. woonhuis

met patio, v.v. cv. -gas en ged. dubbele
beglazing. Eigen grond.

Hal met garderobe, gezellige living (ca. 9 x 4 m)
met open haard, rustieke keuken, bijkeuken, toi-

let, kelder. 1e etage: ruime lichte sl.kmr, 2e
sl.kmr met tussenwand, badkamer/ligbad.
Vraagprijs ƒ198.000,- k.k.

VAN DER REUDEN MAKELAARDIJ
02507- 1553 1/FAX 19127.

<ïpaar ligt örizë belangrijkste

taak en dienstyèrlenihg.

Daarnaast kunt u bij ons
^terecht ''Voor:->^'' ;

/:

.:';;InTOhiiJYin«gjeri^
v

;^;] :./;
^' ;

.

;\--'

Üitvaartvèrzéker;ing
-£ NiyO-PQlilS ;

'<}\ y ;;'.;

>:;;!èën;\Natura-v-'Cv!

üitvaartoyèreènkorhst

Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

EJTLm
thomsonstraat 1

postbus 505
telefoon 02507-1 7741'

2040 ea zandvoort

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Keesomstraat 125, huur ƒ562,23 per maand (excl. stookkosten)

4-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten

minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ3.290,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voor-

zien van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 1 2.00 uur in het

gevelkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

RUILRUBRIEK
1

.

5-kamerflatwoning, Sophiaweg, huur ƒ 536,04 per maand (excl. stook-

kosten).

Gevraagd: 2- of 3-kamerwoning, begane grond.

2. 2-kamerflatwoning, Zeestraat, begane grond, groot balkon, huur

ƒ 639,74 per maand (excl. stookkosten).

Gevraagd: eengezinswoning, géén Nieuw Noord.
3. 4-kamerflatwoning, Celsiusstraat, huur ƒ498,60 per maand (excl.

stookkosten).
Gevraagd: 3- of 4-kamerwoning.

4. 2-kamerappartement, De Schelp, 4e etage, met lift, huur ƒ615,82 per

maand (excl. stookkosten).
Gevraagd: 3-kamerwoning met tuin of balkon op het zuiden. Géén Nieuw
Noord.

5. 4-kamerhoekééngezinswoning, Hofdijkstraat, huur ƒ 650,36.

Gevraagd: 3-kamerwoning begane grond of flat met lift.

Schriftelijke reactie onder vermelding van naam, adres, lidnummer en ge-

boortedatum uiterlijk op 31 oktober a.s. bij EMM.

STiCK-UP en CUBE HARDWARE

DESIGN
RECLAME-STUDIO

DE winkel voor al Uw :

DRUKWERK
AUTORECLAME

RAAMBELETTERING

RECLAMEBORDEN

LICHTRECLAME [ NEON ]

ONTWERPEN, LOGO'S

MAGNEETPLATEN

HARDWARE
SOFTWARE
GAMES
DISKETTES

FAX ROLLEN / PAPIER

INKTUNTEN / TONERS
KABELS ENZ..

BEL OF KOM LANGS
VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE OFFERTE

C.SLEGERSSTR. 3/1
ZANDVOORT

CUBE HARDWARE
02507-3079202507-17707

Nieuwe winkelsluitingsverordening

nog niet van kracht
De afgelopen raadsvergadering is besloten om de Winkelsluitingsverordening
te wijzigen.

Op verzoek van deOndernemers Vereniging Zandvoortwerd voorgesteld om
de openingstijden van winkels in het centrumgebied en op de boulevard in het

herfst- en winterseizoen 's zondags een uur te vervroegen.

In de periode van 1 oktobertot 1 april kunnen nu de winkels geopend zijn van

13.00 tot 18.00 uur. Dit wordt in de nieuwe situatie van 12.00 tot 17.00 uur.

In liet raadsvoorstel staat uitdrukkelijk dat de wijziging niet kan ingaan

voordat de minister van Economische Zaken zijn goedkeuring heeft ver-

leend. Zodra de goedkeuring binnen is, zal de wijziging worden afgekondigd.

Pas na deze afkondiging treedt de nieuwe situatie in.

Dus winkels mogen nog niet op zondag een uur eerder open.

Voor nadere informatie: 02507-61492.

Vergadering Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 1 5 oktober 1 992 om 1 5.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling

Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Vergaderschema begroting 1993
Voor de behandeling van de begroting voor 1 993 vergaderen de raadscom-
missies en de gemeenteraad op de volgende data:

dinsdag 20 oktober - commissie Maatschappelijk Welzijn

woensdag. 21 oktober - commissie Bestuurlijke Zaken
donderdag 22 oktober - commissie Ruimtelijke Ordening
maandag 26 oktober - commissie Financiën

De gemeenteraad vergadert op maandag/dinsdag 9/1 november.

Hiermee vervallen de data voor de raad van 26/27 oktober.

De geplande commissie Financiën van 9 november wordt verschoven naar

16 november.

Precieze aanvangstijden worden nog bekend gemaakt.

Aangevraagde bouwvergunningen
093B92 Groot-Bentveld (verplaatsen toegangspoort

094B92 Marisstraat 34 uitbreiden woning •

095B92 C. v.d. Lindenstraat 8 uitbreiden woning en garage

U kunt deze aanvragen inzien bij afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadnuisplein 4, op dinsdag- ën vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter

zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunning
090B92 Leeuwerikkenstraat 12-4 vergroten woonkamer

Gewijzigde bouwvergunningen
149B89 Oranjestraat 4 t/m 10 oprichten appartementengebouw,

winkelruimte en parkeergarage

115B91 Diaconiehuisstraat 1 verbouwen tot kantoor-/woonruimte

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig

dagennaverschijnen van ditblad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester

en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

8 oktober 1992

mi i uitvaartverzorging
kennemerlana bvw Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Vels

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PR
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zonda

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materia;

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

iedere behandeling

is een perfecte

compositie

Beauty Instituut

Joke Drayer
Kosterstraat 13,

tel. 14975

DAGVERZORGING

bejaardenverzorgingshuis

V^ostverW.

Heeft U ééns per week een dag
of deel van de dag beschikbaar
en vindt U het leuk met mensen
om te gaan?

De ouderen en medewerkers van
het project Dagverzorging
maken graag gebruik van Uw
hulp.

Dagverzorging biedt ouderen de
mogelijkheid één of meer keren
per week met leeftijdgenoten de
dag door te brengen (een kopje
koffie, warme maaltijd, een
spelletje of een gesprekje).

Naast een beroepskracht zorgen
gastdames/heren voor
begeleiding van bovenstaande
aktiviteiten en het scheppen van
een prettige, huiselijke sfeer.

U kunt hieraan meewerken door
U te melden als

GASTDAME/
HEER
Bel voor informatie 02507-15878
(tussen 10-15 uur).

(Mini de Wolf, coörd. Centrum
voor vrijwillige Hulpverlening).

*
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Van derLaan stopt met voorzitterschap VZna vijffrustrerendejaren

4We mogen meedenken voor spek en bonen'
.
Na vijf jaar heeft voorzitter

R.S. van der Laan, eigenaar
van de HEMA, afscheid geno-
men als voorzitter van de On-
dernemers Vereniging Zand-
voort. Hij gaat de strijd aanbin-
den met het gemeentebestuur,
waar hij geen goed woord voor
over heeft. Maar ook vindt hij

het een burgerlijke plicht dat
ieder zich af en toe inzet voor
de gemeenschap. „Ik heb mijn
taak verricht, nu is een ander
aan de beurt."

door Marianne Timmer

„Door mijn band met de onderne-
mersvereniging kon ik niet goed op-
komen voor mijn eigen zaken. Je
behartigt het gemeenschappelijk be-
lang van de ondernemers en moet
goed kunnen onderhandelen met
het gemeentebestuur. Omdat ik nu
een proces wil aanspannen tegen de
gemeente, stop ik ermee. Maar de
contacten met de gemeente zijn

nooit goed geweest. Ik heb altijd het
idee gehad dat de ondernemersvere-
niging slechts 'voor spek en bonen'
mocht meedoen," aldus een verbit-

terde R.S. van der Laan.
Van der Laan ligt al vier jaar met

de gemeente in de clinch over (ver-

)bouwplannen (zie voorpagina) en
wil nu via de rechter zijn gelijk pro-
beren te halen. Hij is woedend op
het gemeentebestuur en weet daar
dan ook niets positiefs over te mel-
den. Negatieve dingen genoeg, daar-
entegen.
„De ondernemersvereniging werd

gevraagd mee te denken over de
nieuwe brandverordening in de ho-
tels. Wij hebben daar over vergaderd
en wat voorstellen op papier gezet,

dat gebeurde op een dinsdag, wordt
de donderdag daarop al een besluit
genomen in de gemeenteraad. Was
die hele verordening al voorgekookt.
Ze hebben niet eens naar ons advies
gekeken. Dat ons om advies ge-

vraagd werd, was louter een formali-
teit."

Volgens Van der Laan kan de on-
dernemersvereniging weinig doen

Van der Laan (rechts) en Oonk buigen zich over de stukken. Ook Henk Oonk is gestopt als secretaris van de ondernemersvereniging. Niet uit frustratie,

maar omdat hij vond dat hij het werk lang genoeg gedaan had. Foto Bram stynen

aan de ondemocratische werkwijze
van de gemeente en is zij daar de
dupe van. „De strandpachters heb-
ben in het voorjaar massaal hun lid-

maatschap van de OVZ opgezegd.
Zij waren tegen het afsluiten van de
boulevard en zijn boos omdat de on-
dernemersvereniging dat niet tegen
kon houden. Maar wat zij niet zien,

is dat de OVZ wèl voor elkaar heeft
gekregen dat er wel verkeer voor de

bevoorrading van de paviljoens is

toegestaan, wat in het oorspronkelij-
ke plan niet zo was."
Ook in deze kwestie was de ge-

meente weer in gebreke gebleven
volgens de HEMA-eigenaar. „De
boulevard moest worden afgesloten
voor verkeer, omdat de klinkers
stuk gereden werden. Logisch als er
verkeerd materiaal gebruikt wordt.
Ik heb zelf gezien dat de veegwagen

van de gemeente, zo'n zware wagen
met kleine wieltjes, de klinkers ver-

woestte. Ik heb de kapotte stukken
opgeraapt en aan wethouder Van
Caspel overhandigd. Maar die doet
of zijn neus bloedt."

Zandvoortpromotie
Een van de leuke dingen tijdens

zijn voorzitterschap noemt hij de

oprichting van de stichting Zand-
voort Promotie. Van der Laan vindt
het een goed instituut en denkt dat
sommige ondernemers er niet vol-

doende het belang van inzien. „Iede-

re vorm van publiciteit is indirect
ook goed voor de ondernemers.
Vooral vanuit de hoek van de horeca
wordt dat te weinig ingezien. Naar
mijn idee zou de horeca wel wat
meer kunnen bijdragen aan de stich-

ting. Maar als het goed gaat, zoals nu
met zo'n mooie zomer, denkt men:
de toeristen komen toch wel naar
Zandvoort, dus die promotie is ner-

gens voor nodig."

Van der Laan heeft niet alleen kri-

tiek, maar ook ideeën over de aan-
pak van het dorp. „De verkeerssitua-
tie moet worden verbeterd. Er moe-
ten overzichtelijkere parkeerplaat-
sen komen, het wegdek in het cen-
trum moet van siertegels worden
voorzien en er zouden leuke bloem-
bakken en groen moeten komen.
Het centrum is nu een puinhoop."
Hij vind het laks dat de gemeente
het winkelcentrum nooit heeft ge-

moderniseerd, toen er nog subsidie
voor verkrijgbaar was. "En nu is het
te laat."

Goede ideeën
Volgens de ex-voorzitter heeft de

gemeente weleens goede ideeën,

maar die worden naar zijn idee öf

uitgesteld, zoals het verkeersplan, óf
zijn te ambitieus. „De gemeente
'vlucht altijd naar voren'. Ze maakt
rapport na rapport, maar voert niets

uit. Volgens mij is de structuur-
schets daar een voorbeeld van. Met
dat plan in de hand, kan de gemeen-
te de mensen aan het lijntje houden.
Zeggen dat het niet in het plan past,

of dat ze moeten afwachten tot de
structuurschets goedgekeurd
wordt. Bovendien worden er allerlei

bestemmingen veranderd als het
plan aangenomen wordt. Dan kun-
nen de burgers niets meer doen, zon-
der dat ze een artikel 19 procedure
moeten starten. Zo houdt het ge-

meentebestuur de burgers in de
greep," aldus de wantrouwende on-
dernemer.
Volgens hem is de structuur-

schets een 'dood geboren kindje',

omdat het project de financiële

draagkracht van de gemeente te bo-
ven gaat en rgeen projectontwikke-
laar zich aan zo'n groot project
waagt, zonder voorwaarden die een
te groot risico voor de gemeente met
zich meebrengen.'
Van der Laan vreest dat het wel

even zal duren voor er een nieuwe
voorzitter van de ondernemersvere-
niging is: „Er is geen ondernemer
die zin heeft om met dit gemeentebe-
stuur te onderhandelen."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Bomen rooien
ZANDVOORT - De gemeente zal

half oktober in de Kostverloren-
straat, ter hoogte van de Julianaweg,
twee bomen rooien. Ook zal op de
hoek Koninginneweg - Kostverlo-
renstraat een iep worden gerooid.

De bomen moeten gerooid worden
omdat ze in slechte gezondheid ver-

keren. De gemeente is bang dat de
takken op een onverwacht ogenblik
zullen afbreken, met alle gevolgen
van dien.

Groen in Bentveld
BENTVELD - Naar aanleiding van

de werkzaamheden op de Zand-
voortselaan en de gewijzigde groen-
voorziening, wordt op maandag 19

oktober om 20.00 uur een informa-
tieavond gehouden in de raadzaal
van het gemeentehuis. De avond
heeft als thema 'Groenvoorziening
in Bentveld' en wordt voorgezeten
door wethouder Van Caspel. Ook
vertegenwoordigers van de afdelin-

gen zullen aanwezig zijn.

Er wordt onder meer aandacht ge-

schonken aan de visie van de ge-

meente, met betrekking tot de
groenvoorziening in Bentveld, zoals
deze is omschreven in het Groenbe-
leidsplan van 1990.

Ontmoetingsdag
ZANDVOORT - In Gran Dorado

wordt woensdag 4 november weer de
Zandvoortse Ontmoetingsdag ge-

houden. De bezoekers kunnen zang-
en dansoptredens bekijken, zoals
een pianorecital van Soerie Braban-
der, die zowel sonatines, als balla-

des, als muziek van the Beatles ten
gehore brengt. De Zandvoorter Ad
Goossens brengt een repertoire van
levensliedjes en begeleidt zichzelf op
de gitaar. Seniorenkoor 'Voor An-
ker' brengt het programma 'Oude-
ren voor ouderen', en wordt onder-
broken door tenor Marino van Wa-
keren. Het trio Dico van Putten
zorgt voor de muzikale omlijsting.

Inlichtingen over de dag geeft me-
vrouw Robbers. Emmaweg 4, 12813.

De Ontmoetingsdag is bestemd voor
ouderen en is gratis. Uiteraard kos-
ten de activiteiten wel geld. Bijdra-
gen zijn daarom zeer welkom en
kunnen gestort worden op rekening
565.921.444 bij de ABN-Amro Bank
Zandvoort, ten name van penning-
meester comité Ontmoetingsdag.
Het gironummer van de bank is

4000.

Kwart durft 's avonds niet over straat

Toerist vindt Zandvoort onveilig
ZANDVOORT - Ongeveer 23

procent van de toeristen durft
's avonds niet alieen in Zand-
voort over straat. Dat.blrjkt.uit

.

een enquête van hét ministerie
van Justitie. Overdag beschou-
wen de meesten deze bad-
plaats als 'tamelijk veilig'.

Toch verwacht een fors aantal
van de ondervraagden wel al-

lerlei vormen van criminaliteit
in deze gemeente. De meesten
laten bewust hun waardevolle
spullen thuis achter.

Bij het onderzoek werden weinig
slachtoffers van criminaliteit aange-
troffen. Voor een deel ligt dat aan de
voorzorgsmaatregelen die veel toe-

risten treffen als zij naar Zandvoort
komen. Zo laat vijftig procent van de
ondervraagden bewust de waarde-
volle spullen thuis achter. Dat geldt
minder voor toeristen die met de
auto reizen, al nemen zij over het
algemeen hun spulletjes wel mee uit

de auto. De radio blijft meestal ach-
ter, maar veel automobilisten zoe-
ken een goed zichtbare plaats voor
hun voertuig.

.'-'•De'vragen zijn gesteld aan mensen :

op het strand, wandelaars in het
dorp en aan gasten van Gran Dora-
do. Er zijn 301 gesprekken gevoerd.
Weinig toeristen voelen zich onvei-
lig in Zandvoort, maar dat geldt met
name overdag. Bijna een kwart van
de ondervraagden durft 's avonds
niet langs bepaalde plekken in het
dorp te lopen. Acht procent durft dat
ook overdag niet en 15 procent mijdt
zonder meer de drukke punten. In
het toeristenoord Valkenburg (Lim-
burg), waar een zelfde onderzoek
werd gehouden, durven twee keer
zoveel toeristen 's avonds en over-
dag niet over straat. Landelijk is het
ongeveer 40 procent.

Dronken
In Zandvoort verwacht meer dan

de helft van de ondervraagden, 55

procent, dat hier regelmatig diefstal-

len uit auto's voorkomen. In Valken-
burg is dat 39%. Te hard rijden wordt
in de kustplaats genoemd door 46
procent (Valkenburg 38%), agressief

verkeersgedrag door 40 (28), fietsen-

diefstal door 38 (32) en beschadiging
van auto's door 36 (31) procent.
Dronken mensen vormen in beide
gemeenten volgens 25 procent van
de ondervraagden een probleem.
Dat er nauwelijks slachtoffers van

criminaliteit zijn aangetroffen, bete-

kent nog niet dat er weinig slachtof-

fers zijn. Het zegt meer over het on-
derzoek: dit heeft maar kort ge-

duurd en er is maar een kleine groep
ondervraagd. Bij zo'n steekproef is

de kans klein, dat zij onder de onder-
vraagden worden aangetroffen.

Slachtofferschap
Het 'slachtofferschap' onder toe-

risten is later ook landelijk onder-
zocht. Van de geënquêteerden was
13 procent tijdens vakanties en uit-

stapjes in eigen land de dupe gewor-
den van een of andere vorm van cri-

minaliteit. De kans dat toeristen in

Nederland het 'slachtoffer worden, is

dus niet gering, aldus de onderzoe-
kers.

De enqute is bij wijze van proef
gehouden. De opdrachtgevers voor
de enqute, de Directie Criminaliteit-
spreventie van het ministerie van
Justitie in samenwerking met een
aantal andere instanties, proberen
hiermee een methode te ontwikke-
len voor onderzoek onder de zoge-
naamde, 'vlottende bevolking'. On-
der anderen dus toeristen en foren-
zen. Voor onderzoek onder de vaste
bevolking van bepaalde gebieden is

vorig jaar al een methode gereed ge-

komen. De groep toeristen is een
'populatie die duidelijk extra onder-
zoek en aandacht verdient', conclu-
deren de onderzoekers. Een onder-
zoek naar toeristen als potentiële
slachtoffers is 'misschien wel veel

relevanter op het terrein van orde en
veiligheid, dan toeristen als daders.

1 Kerkdiensten ]
Weekend 10/11 oktober 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe-
lijk Geref./Hervormde dienst in Ge-
reformeerde Kerk, ds. J.A. van Leeu-
wen, m.m.v. jongerenkoor. Kollekte
Werelddiakonaat
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe-
lijk Geref./Hervormde dienst in Ge-
reformeerde Kerk, ds. J.A. van Leeu-
wen, m.m.v. jongerenkoor. Kollekte
Werelddiakonaat
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. M.H. Kers-
jes, Zeist

Zandvoorts
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Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
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Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
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Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -
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Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
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Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor F. Meijer
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

H Burgerlijke stand j
Periode: 29-9 • 5 oktober 1992
Ondertrouwd:
Water, Jaap en: Ameye, Sabine Irene
Rosa.
Gehuwd:
Westerhof, Michael John en: Kims-
ma, Annette Susanne.
Udink, Hans en: De Grebber, Donna.
De Boer, Harry Peter en: Van Stigt,

Cornelia Petronella.
Langbroek, Dennis en: Mungers-
dorf, Brigitte Barbara.
Geboren:
Engel Maarten, zoon van: Paap, Ria.

Denise, dochter van: Kerkman, Ri-

chard en: Duivenvoorden, Anna Wil-
helmina Maria.
Simone, dochter van: Wijngaard,
Hindrik en: Van den Bos, Marion.
Eva, dochter van: De Boer, Arie Jan
en: Pijpers, Margaretha Hyacintha
Maria. Berry Mitchel, zoon van: Gö-
bel, Bertus Benjamin en: Schilder,
Helena Elisabeth.
Jorina Alfonsina Octovina, dochter
van: Van der Lans, Carolus Henri-
cus Nicolaas Maria en: Latumahina,
Selfi Helena.
Overleden:
Janssen, Johannes Cornelis Alber-

tus, oud 74 jaar. d'Hont, Pieter Jo-

hannes, oud 44 jaar. Kunkeler, Jo-

hannes Hendricus, oud 79 jaar. Van
Dam, Francisca Maria, oud 82 jaar.

Visser geb. Tjaden, Jeanette Mathil-
de, oud 82 jaar. Vrolijk, geb. Van
Duivenboden, Alexandera, oud 42
jaar.

1 Weekenddiensten ]
10/11 oktober 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-1 1.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via

telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of me,vr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens

pension) 02507-13888,

Asiel Haarlem 023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor' een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-

sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreek-
uur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeen-
schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.

023-152152.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17,30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

ZAKELIJKBEKEKEN

'Intersport is nu ook etalage'
ZANDVOORT - „De winkel

is eigenlijk ook etalage gewor-
den." Dat zegt de eigenaar van
Jaap Bloem Intersport over
zijn nieuwe zaak aan de Kerk-
straat nummer 16. Het nieuwe
onderkomen is, inclusief een
nieuwe tennisafdeling, ruim
vier keer zo groot. De 'oude'
zaak, Kerkstraat nummer 6,

blijft bestaan en wordt ge-

bruikt voor speciale aanbie-
dingen.

Jaap Bloem is als medesponsor
van zaalvoetbalvereniging Nihot-
/Jaap Bloem Sport geen onbekende
in het Zandvoortse sportwereldje.
Vandaar dat er vrijdagavond veel be-

langstelling was voor de opening van
zijn nieuwe zaak, waar hij met een
flink uitgebreid assortiment is neer-
gestreken. Zo is er een complete ten-

nis-, squash- en badmintonafdeling
bij gekomen, met diverse accessoi-

res en topmerken rackets. Deze va-

riëren in prijs van 59 tot 995 gulden.
De test- en bespanningsapparatuur
zijn computergestuurd. Naast de ge-

bruikelijke sportkleding en de ruim
400 verschillende soorten schoenen
is er ook veel vrijetijdskleding, van
T-shirts tot en met winterjacks en
handschoenen, van bekende mer-
ken als Oxbow, Chiemsee en O'Neill.

De grote zaak (200 vierkante me-
ter) biedt Jaap Bloem de mogelijk-
heid om een en ander op een bijzon-

dere, overzichtelijke manier te pre-

senteren. De surfplank achterin, die
dienst doet als zitbank, benadrukt
het sportieve karakter. Dat laatste

blijft ook van toepassing op de
'oude' zaak, Kerkstraat nummer 6.

Bloem maakt daar een goedkope
winkel van. Een discount met schoe-
nen en kleding van topmerken, me-
rendeels uit restpartijen, die voor
een sterk verlaagde prijs de deur uit

kunnen.

• In de nieuwe zaak heeft Jaap Bloem voldoende ruimte om het hele
assortiment te laten zien. Foto Bram stynen

Auto Versteege gaat sluiten
ZANDVOORT - Autobedrijf Versteege aan de Pakveldstraat 21 zal per 1

november het bedrijf beëindigen. Het bedrijf was maar liefst zestig jaar een
begrip in Zandvoort. Het wordt overgenomen door 1890 BV van de familie
Van Schagen uit Heemstede. De redenen van sluiting zijn 'de steeds stren-

ger wordenden eisen van de overheid ten aanzien van de milieuwetgeving
en de daaruit voortvloeiende zeer hoge en steeds stijgende kosten voor wat
betreft de autobranche en de daardoor teruglopende verkopen', aldus
directeur Gerard Versteege.

De eigenaar had niet voldoende middelen om maatregelen zoals een vloeis-

tofdichte vloer en opslagplaatsen voor olieën en chemicaliën, te treffen en
dubbelwandige tanks aan te schaffen. Versteege stelt dat het geen eenvoudi-

ge beslissing geweest is om tot de sluiting over te gaan. "Als je zo lang

verbonden bent geweest aan het bedrijf, dan doet dat pijn." Hij is echter blij

dat een gedwongen sluiting als gevolg van een faillisement te voorkomen is

geweest. Uiteraard kunnen de klanten tot op de dag van sluiting terecht bij

het bedrijf.

(ADVERTENTIE)

Wegens schoorsteenbrand

zijn wij tijdelijk gesloten

Wij hopen u weer spoedig te mogen
ontvangen in onze

eigen vertrouwde sfeer met een

nieuwe wildkaart!

y^

Brand in box
ZANDVOORT -Tijdens een brand

in een box van een flat in de Keesom-
straat ontstond een behoorlijke ra-

vage. De brand ontstond op 29 sep-

tember rond elf uur 's avonds. Er
werd een waterleidingbuis vernield
als gevolg van de fik, waardoor de
boxgang blank kwam te staan. Ook
zorgde het vuur voor de nodige scha-

de. De brandweer heeft het vuur be-

streden. Er wordt nog onderzoek
verricht of er sprake was van brand-
stichting. De politie sluit dat niet uit.

Bromfietsster gewond
ZANDVOORT - Een 32-jarige

bromfietsster uit Haarlem raakt op
5 oktober rond kwart over zeven 's

morgens gewond bij een ongeval op
de Zandvoortselaan. Zij reed in wes-
telijke richting over het noordelijke
fietspad, toen zij opeens tegemoet
werd gereden door een 22-jarige
Zandvoortse bromfietser. Zij schrok
en remde om een aanrijding te voor-
komen. Daarbij slipte haar brom-
fiets en viel zij op een stoeprand. Zij

heeft zich met een gekneusd been
onder doktersbehandeling gesteld.
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Kantoorboekhandel

„De Krocht"
Grote Krocht 18

Het is Kinderboekenweek van 7 t/m 17 oktober.

„Het raadsel van de regenboog
van Jacques Vriens

krijg je kado als je voor ƒ 19,50
aan kinderboeken koopt.

En OP=OP

!

#F

Vanaf 9 oktober

KAN HET WEER!
bij

J. van Campen &
Cornelis Slegersstraat 2
Tel. 15449

IN DIT BLAD DE ONDERNEMER(S) VAN

Voor de inzenders werden 3 prijzen

beschikbaar gesteld.

Door trekking zijn deze gewonnen door:

IV9. Lagers
Hogeweg 62/12 (weekend Parijs)

2 Mm. v.d. Kipoon-v. Duyn
v. Lennepweg 59/6 (C.D.speler)

3 G. A. M.
v. Speykstraat 19a
(Diner voor 2 pers.)

De prijzen kunnen worden afgehaakd bij

HENK OONK
Wisselkantoor

Grote Krocht 20, Zandvoort

veet
Groente en Fruit

Grote Krocht 25, tel. 14404

OST
Kant en klaar maaltijden

Een uitkomst voor iedereen die wel 'ns een dagje makkelijk wil eten.

Allemaal uit eigen keuken.

ZUURKOOLSTAMPPOT
ANDIJVIESTAMPPOT

BIETENSTAMPPOT
HUTSPOT

GRATIS één kuiltje jus (kuipje)

Ook kant en klaar

WITLOF MET HAM EN KAAS EN AARDAPPELPUREE
AARDAPPELTERRINE (AARDAPPELTAARTJE)
Verse krieltjes, kruiden, prei, crème fraiche-kaas

KRIELTJES BONNE FEMME (krieltjes, groente en spekjes)
VOORGEKOOKTE KRIELTJES

Warm aanbevolen

Bedr. ruimte

te huur gevr. ±
50 m2 met elektr.

en gas.

Br. onder nr.

332138 bur. van
dit blad.

Te huur
etage

ƒ950,- p.mnd.

En div. kamers van

ƒ450,- p.mnd.

incl.

Tel. 18766

SNACKRESTAURANT JAN
vraagt enkele

part-time medewerkers
Tel. 13909

EEN CLUB

SCHAKERS!
Je zou wel wat vaker willen spelen. Op je

eigen niveau. Gun jezelf dat plezier. Zonder
verplichtingen en een maand gratis. Om de
sfeer te proeven. Om schaakvrienden te

maken. Bij de

ZANDVOORTSE

Elke donderdag 20.00 uur in het

Gemeenschapshuis.
Kom langs of bel: 13224 of 14120.

De Favaugeplein 41 I

Aan wandelboulevard gelegen driekam.app. op 1e et. Schitte-

rend uitzicht over zee en strand. Ind. hal, L-vormige woonk.
met open haard, keuken, badk. met toilet en douche, 2
slaapk., balkon oost, balkon zuid/west. Garage. Serv.k.

ƒ300,- p.m. Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.

Jan Snijerplein 6
halfvrijst. woonh. met tuin en terras. Bouwj. 1978. Ind. souter-
rain: 2 kamers, beg.gr. entree, hal, toilet, woonk. met open-
keuken, bijkeuken, 1e et. badk. met ligbad, toilet en wastafel,

3 slaapk., vliering. Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

OPEN HUIS
Stationsplein 15/1
In het schitterende appartementencomplex Residence Mono-
pole li houden wij zat. 10/10 van 12.00-14.00 uur open huis.

Ind. entree, hal, toilet, 2 slaapk. (21 + 9 m2
), woonk. met luxe

open keuken (60 m2
), bijkeuken, badk. met ligbad, douche en

wastafel. Ruim terras op westen (16 m 2
), balkon oost. Inp.

berging en garageplaats. Serv.k. ƒ231,- p.m. Video-
entrancebeveiliging. Vr.pr. ƒ395.000,- k.k.

Dr. J. G. Mezgerstraat
inpandige garage in garagecomplex. Vr.pr. ƒ19.000, k.k.

WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944*/Fax 02507-17596

lliÜi Of uit eenzaamheid?
"M'n trouwdag

de mooiste dag van mijn leven

dacht ik

maar als ik eerlijk ben v/ilde ik alleen maar

trouwen om niet alleen te hoeven blijven

gek toch datje bereid bent alles van je:elf op te

geven

jezelf weg te cijleren voor een ander

en vervolgens jaren later die ander daar de schuld

van te geven

terwijl die van niets wist /

nooit diirven denken dat ik niét partner eenzamer

zou zijn dan zonder partner..."

HiMI.I i-iTSl i-t-ll.1 i'.ui ji-zrlf.

Vui'P
'
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SIRE

Maak het binnen
warm met een fijne
keus uit ons
assortiment

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw bloemwerken

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Wegens VAKANTIE GESLOTEN
van 17 okt. t/m 24 okt.

^5E»< """X

Hairwave
Zeestraat 56, tel. 30838

Zandvoort

Gezellig uit voor
ongebonden mensen

Soc. de MANEGE
ZANDVOORT

start a.s. zaterdagavond met het
winterseizoen met div. bands en
live entertainment tot 3.00 uur

in de nacht.

Vanaf 25 jr. Corr. gekleed a.u.b.

Entree ƒ15,- Info 16023

Let op! Zat. 17 oktober onze
grandioze

CARIBBEAN NIGHT
Info 16023

NIEUW IN ZANDVOORT
vanaf 1 oktober

NAIL-STUDIO

Heeft u al eens gehoord van kunst-

nagels (hars, gel, gel + zijde)?

Wilt u gratis kennismaken? Dat kan!

De gehele maand oktober kunt u
langskomen voor een demonstratie

op wo., vr., zat.

U zult versteld staan van het resul-

taat, vooral de echte nagelbijter.

Tot ziens in Daphne's nail-studio.

Inst. Joke Drayer

Kosterstraat 11-13

tel. 02507-14975,

of na 18.00 uur 02507-18489

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

KOPLOPERS
GEVRAAGD

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel

extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor

de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor

vast. Minimum leeftijd 1 5 jaar.

Je kunt aan de slag in:

Zandvoort
Je verdient ten minste: 90,-

Bel: 02507-16821

* (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN]
,, Kom, in de^
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Open dag in

het casino
ZANDVOORT - Vrijblijvend ken-

nismaken met het casino kan op
dinsdag 13 oktober, tijdens de natio-

nale Holland Casino-dag. Het casino
gaat dan om elf uur 's morgens al

open. Vanaf dat moment wordt er

niet om geld gespeeld, maar kunnen
roulette, blackjack en punto banco
geleerd worden. Wie dat goed onder
de knie heeft, ontvangt een oorkon-
de. Vanaf twee uur begint het spelen
om geld. Het staat iedereen vrij daar
al dan niet aan mee te doen. De en-

tree is op de dertiende vrij voor men-
sen die minimaal achttien jaar oud
zijn, een geldig legitimatiebewijs
kunnen tonen en correct gekleed
zijn.

Bij binnenkomst ontvangt de be-

zoeker een entreekaart, waarmee
iets te winnen is, daarnaast een wel-

komsdrankje 'en een boekje met
wedstrijdformulieren voor speciale

raadspelletjes.
Ook bij de speelautomaten in de
Jackpotclub wordt uitleg gegeven,
waarbij hier als uitzondering wel al

vanaf elf uur kan worden gespeeld.
Elke bezoeker ontvangt bij vertrek
een herinnering. Voor wie op 13 ok-

tober jarig is, ligt nog een extra ver-

rassing in het verschiet. Het casino
is gevestigd aan het Badhuisplein.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - In het Gemeen-

schapshuis aan de Louis Davids-
straat wordt op 1 1 oktober de verza-

melbeurs georganiseerd. Te koop
zijn postzegels, munten, bierpullen,
speldjes, prentbriefkaarten, gram-
mofoonplaten, boeken, poppen, oud
handwerk, gereedschap, antiek, cu-

riosa, locomotieven, wagons, railsen

en briefkaarten met treinafbeeldin-
gen en speelgoed auto's.

Het is ook mogelijk te ruilen of te

verkopen op de beurs. Daarnaast
zijn er experts aanwezig, die de goe-

deren kunnen taxeren, of kunnen
bemiddelen bij verkoop. De beurs is

open tussen tien en vijf en goed toe-

gankelijk voor rolstoelgebruikers.

De toegang is gratis.

Talentenjacht
ZANDVOORT - La Bastille in de

Haltestraat 58 organiseert een talen-

tenjacht voor jong en oud. Opgave
bij Luuk Hasselman via 020-6390932.

De eerste voorronde was op 1 okto-

ber, maar aanstaande donderdagom
negen uur is de tweede voorronde.
Hieraan doen ongeveer tien arties-

ten mee, vanuit allerlei genres. De
eerste voorronde, vorige week don-
derdag, werd een 'gigantische hap-
pening' aldus een van de medewer-
kers. Op 15 oktober is er nog een
derde voorronde. 22 en 29 oktober
zijn de halve finales en de finale

vindt plaats op 5 november. Eerste
prijs is 250 gulden, tweede prijs hon-
derd en derde prijs vijftig gulden.

kust
keur

tips & suggesties

Gastfiuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Korte tips

Finaleraces titelstrijd
ZANDVOORT - De Finaleraces in de Nederlandse titelstrijd

worden aanstaande zondag verreden op het Circuit Park Zand-
voort. De toegangsprijzen bedragen vijftien gulden voor het
duin/tribune terrein en 35 gulden voor het rennerskwartier.
Kinderen tót twaalf jaar betalen half geld.

Dat de Finaleraces plaatsvinden, wil niet zeggen dat er daarna niets meer
te doen is op het circuit, want uitsmijter is een lange afstandsrace voor
Pormulewagens en een duel tussen de Belgische en Nederlandse toerwa-
gens, die in het laatste weekeinde van oktober wordt verreden.
Diezelfde toerwagens zullen zondag tijdens de Finaleraces voor spekta-

kel zorgen. In het kampioenschap van de populaire Koni Produktiewagens
tot twee liter is de gouden plak al naar Tom Coronel gegaan. Maar over de
posities daarachter zijn de heren het nog niet met elkaar eens. Het lijkt erop
dat het zilver is weggelegd voor Nissan-rijder Fred Krab en BMW-man
Raymond Coronel. Allard Kalff met zijn Alfa zou wel eens de 'lachende
derde' kunnen worden.
Ook in de Ferrari-Porsche klasse moeten de Finaleraces de beslissing

brengen, net als in de titelstrijd van de Citroen AX. Het leidende duo, Phil
Bastiaans en Chantal van der Sluit, werd in de afgelopen race gediskwalifi-

ceerd. Daardoor maken Bastiaans en John de Vos even veel kans op de titel.

De racedag wordt om een uur geopend dóór de Squadra Bianca's. Ge-
volgd door de Koni Produktiewagens tot 1400 cc. Het slot van de dag komt
voor rekening van de Formule Renault, de Koni Produktiewagens boven
twee liter en de Opel Ascona.
Ook bij de zware productiewagens valt een felle strijd te verwachten. Tom

Langeberg lijkt de beste kansen op het kampioenschap te hebben, maar ook
Mercedes-man Arthur van Dedem heeft nog ijzers in het vuur.

Tijdschema: 13.00 uur Squadra Bianca, 13.40 Koni Productiewagens 1400cc, 14.20 Citroen

AX Cup, 15.00 Ferrari-Porsche Challenge, 15.40 Koni Produktiewagens 2000cc, 16.20 Formu-
le Renault, 17 00 Koni Productiewagens 2000cc, 17 30 Opel Ascona

fes£»

• De Finaleraces lijken spannend te worden.

• Autorally - Autosportvereniging
Sandevoerde houdt op 10 oktober
een rally. Startplaats: Beach Bar,
Burgemeester van Fenemaplein 2

(bij het Palacehotel). Inschrijven
vanaf half acht 's avonds, voor
twaalf gulden per equipe. De eerste
deelnemer start om acht uur. Er zijn

prijzen in diverse klassen te winnen.

• Finaleraces - Op 11 oktober wor-
den op het circuit in Zandvoort de
Internationale Finaleraces gehou-
den, met productiewagens. Aanvang
een uur, tot zes uur. Toegang tussen
de 15 en 35 gulden.

• Orgelconcert - Op 10 oktober wordt
in de Grote of St. Bavokerk in Haar-
lem een orgelconcert gehouden, uit-

gevoerd door Arie de Bruijn op het
Müllerorgel met begeleiding van het
Menorah-koor uit Papendrecht, on-
der leiding van Jelte Veenhoven.
Aanvang acht uur. Entreegeld tien
gulden.

• Rommel - De dierenbescherming
staat aanstaande zaterdag met een
kraam met spullen op het raadhuis-
plein in Zandvoort.

• Kindertheater - Woensdag 14 okto-
ber om half twee wordt in de Zand-
voortse bibliotheek aan de Prinses-
seweg 34 de voorstelling Odiezee op-
gevoerd. Voor kinderen van vijf tot
elf jaar. Entreegeld 2,50 gulden.
Daarnaast zijn er in het kader van de
kinderboekenweek tal van activitei-

ten.

• Multicultureel Centrum - Latijnsa-
merikaanse dansen, kunstwerken,
muziek en informatie over andere
culturen, dat is te zien en te horen in
het multicultureel centrum aan de
Bakenessergracht 10 in Haarlem.
Van 10 oktober tot en met 31 oktober
staat het programma in het teken
van Amerika. Meer informatie via
023-322847.

o Fossielen en mineralen - Van 28
september tot en met 23 oktober is

de verzameling fossielen en minera-
len van de veertienjarige Floris van
Eijk uit Spaarndam te zien in het
Pieter Vermeulen Museum. Het
pronkstuk van zijn verzameling is

een fossiele vis uit een oude mergel-
mijn uit Jutland (Denemarken), die
familie is van de nu nog levende
goudzalm. Het museum is gevestigd
aan het Moerbergplantsoen 20 in IJ-

muiden. Open van maandag tot en
met vrijdag van half tien tot vijf.

Gevestigd aan het Moerbergplant-
soen 20 in IJmuiden.

• Schilderijen Suurbier - In Galerie
Liam Martin zijn werken te bewon-
deren van Otto Suurbier. Hij maakt
schilderijen gebaseert op zijn reizen.
Het zijn expressionistische voorstel-
lingen, die wel te herkennen zijn. De

expositie duurt tot 3 november. De
galerie is open op dinsdag tot en met
vrijdag van twaalf tot zes en op za-

terdag van elf tot vijf. De galerie is

gevestigd aan Groot Heiligland 1

zwart in Haarlem.

• Schilderijen Coster - Bart Coster
exposeert zijn impressionistische
schilderijen in de kantine en gangen
van Radio Noord-Holland. Te zien
tot en met 13 november, tussen ne-

gen en vijf uur. In het weekeinde
gesloten.

• Vleermuizen - Wethouder Gieske
opent morgen, vrijdag 28 augustus,
een tentoonstelling over vleermui-
zen in Natuur- en Milieucentrum
Ter Kleef, Kleverlaan 9 in Haarlem.
De tentoonstelling is te bezichtigen
tot 1 november op maandag tot en
met vrijdag van negen uur tot half

vier en op zaterdag en zondag van
half elf tot vier uur.

(ADVERTENTIE)

Elektrisch schuifdak

Handbediend schuifdak

Schuifpuien/vouwwanden

VANDEÏ^JIUGT
Cornwallstraat 6
1976BD IJmuiden
Tel: 02550 - 30624

MEERWETÏN?

J
D Maakt u een afspraak voor vrijblijvende offerte

1 G Stuurt u mij dokumentatie

i Naam:

! Adres:

j
Postkode/Plaats:_

i Telefoon:

7&
S.v.p. opsturen naar het

hierboven vermelde adres

MENINGEN

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw briefnaar de redactie

van deze krant, Postbus 26, 2040AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan

het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Kinderen vragen om
leuke speelplaats
Ingrid Paap-Bol schreef eerder naar
deze krant over het gebrek aan speel-

mogelijkheden in haar woonomge-
ving. Ze kreeg veel reacties op haar
ingezonden stuk.

Op mijn ingezonden stukje van 24

september, heb ik een heleboel reac-

ties gehad uit verschillende delen
van Zandvoort. Daarom wil ik ieder-

een op de hoogte brengen van wat er

gebeurd is.

Van de gemeente heb ik nog geen
antwoord op schrift ontvangen. Wat
wij wel hebben geconstateerd is dat
op 29 september twee mensen van
gemeentewerken, de betonnen blok-
ken weer opnieuw hebben vastge-
lijmd. Hiervoor wil ik bedanken, al

is het probleem daarmee natuurlijk
niet opgelost.

Zo'n twaalf jaar geleden hebben
wij ons druk gemaakt om speel-

ruimte in de Lorentzstraat. Daar
hebben wij toen met plusminus vijf-

tien vrijwilligers en hulp van de be-

woners een speeltuin opgezet en een
fietscrossbaan, want ook daar wilde
de gemeente geen geld insteken. In
de Keesomstraat is destijds wel een
speelplaats geplaatst door de ge-

meente. Nu wij inmiddels allemaal
uit de Lorentzstraat zijn verdwenen,
is het jammer dat de boel daar zo
verpauperd als er toch een beetje om
de kinderen van Zandvoort wordt
gedacht, vervang dan ieder jaar een
oud stuk speelgoed, want het is toch
voor kinderen heerlijk om daar te

spelen. Waarom wordt er bij nieuwe
woonwijken niet meteen een bedrag
ingecalculeerd voor speelruimte en
waarom krijgt de een dan een prach-
tig speeldorp en de ander een paar
betonnen blokken?

Ik, en velen met mij, snap hier
niets van. Ook hoop ik niet dat dit

een soort leergeld is voor andere
projecten, maar dat wij en andere
bestaande woonwijken hier op korte
termijn iets van zullen waarnemen.

Ingrtd Paap-Bol,

Dr. J.G. Mczgerstraat 74.

Parkeerbeleid

niet goed
A.J. Canjels ten Broeke is boos dat

hij of zij een parkeerbon heeft gekre-
gen, na kort parkeren zonder geld in
de nieter te doen.
Dinsdag 30 september parkeerde

ik mijn auto even in de Kerkstraat
om een pakje op te halen. Helaas

had ik geen klein geld bij mij, maar
de winkel in- en uit, met uitzicht op
de auto, moet toch kunnen, want er

was ruimte genoeg.
Mis dus, een parkeerbon van 67,50
gulden! Buiten dat dit bedrag in

geen enkel opzicht staat tot de over-

treding, is naar mijn mening het
hele parkeerbeleid in onze gemeente
een schichtige aangelegenheid.
Dit geldt zeker ook voor de betref-

fende ambtenaar, want hij was ner-

gens meer te bekennen om een en
ander uit te leggen. Ze zijn tegen-

woordig, geloof ik, met draagbare
computers en kasregisters uitge-

rust, zodat de betreffende overtre-

ding vlug, veilig en zeker niet voor-
delig afgewerkt kan worden.
Het zou te wensen zijn dat het snelle
opsporings- en vervolgingsbeleid én
de mankracht van de parkeerpolitie
ook eens gegund werd aan onze ge-

meentepolitie, die het zeker beter en
met meer gevoel zou toepassen. Mis-
schien kan het zeer nuttige span-
doek 'Wij gaan weer naar school'
eens aan het bureau parkeerpolitie
opgehangen worden. Ik bedoel
maar.

A.J. Canjels ten Broeke,
Brcdcrodestraat 68.

'Weggegooid geld'
ZANDVOORT - Bewoners van de

Celsiusstraat zijn verbaasd over de
werkwijze rond het herstraten van
hun straat. "Ik snap er niets van.
Eerste hebben ze het voetpad hier
open gebroken, vervolgens zijn er ge-

durende de hele dag twee mannen
bezig geweest om de weg opnieuw te

betegelen. Dat deden ze keurig, het
zag er perfect uit. Wij waren alle-

maal blij dat de werkzaamheden
achter de rug waren en vandaag
komt er een ploeg van het waterlei-
dingbedrijf, die opnieuw de boel
openhaalt. Dat is toch geld weggooi-
en?," aldus de verontwaardigde
Zandvoorter.

D66 nieuwsbrief
ZANDVOORT - De politieke partij

D66 gaat een nieuwbrief uitbrengen
met nieuws en achtergronden uit de
lokale politiek. Geïnteresseerden
kunnen gratis een abonnement op
het periodiek, dat minimaal vier

keer per jaar zal uitkomen, nemen.
Daarvoor een briefje schrijven naar
Antwoordnummer 204, 2060 WB in

Zandvoort.

Reddingmaatschappij neemt
afscheid van oudgedienden

..O- *!*".

s

»$.}•
."*-

ïfr-

y?
i«-

,•"- "*>.

'- >.

tA

*«,

-CV

6

V

• Jelle Attema en dokter Mol.

ZANDVOORT - Station
Zandvoort van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maat-
schappij neemt morgenavond
in het Boeckaniers Nest af-

scheid van Jelle Attema en
G.J.J. Mol. De taak van vice-

voorzitter Attema wordt - voor-
lopig - overgenomen door
Harm Bosman. Dokter Mol, de
eerste arts die lid werd van de
plaatselijke commissie, wordt
opgevolgd door dokter Chris
Jagtenberg.

door Joan Kurpershoek

Attema is in totaal dertig jaar lid

geweest van de reddingmaatschap-
pij, waarvan de laatste twaalfjaar als

vicevoorzitter van de plaatselijke

commissie. Iemand in die functie
neemt in de dagelijkse praktijk ook
de taken waar van de voorzitter, de
burgemeester. Als kind liep hij al

mee als de redboot het strand op
ging. Zijn vader was hoofdvuurpijl-
richter. „Je krijgt het mee als kind,
daarna raak je het niet meer kwijt,"

aldus Jelle Attema. Zelf begon hij in

1962 ook bij de Wipperploeg, waar
hij vijfjaar later zijn vader opvolgde.
Nu, op 66-jarige leeftijd, vindt hij

het tijd om op te stappen. „Ik vind
dat ik het lang genoeg heb gedaan.
Op een gegeven moment moet je

plaats maken voor andere mensen,
met andere ideeën. Je moet niet als

een soort opa ergens in gaan zitten.

Dat moet je nooit doen."

Veranderingen
Attema neemt afscheid op een mo-

ment dat er mogelijk nieuwe ontwik-
kelingen voor de deur staan. Bij-

voorbeeld de nieuwe snelle redding-
boot die - waarschijnlijk - eind vol-

gend jaar beschikbaar komt.
Maar hij sluit niet uit dat de toe-

komst ook op andere punten er an-
ders gaat uitzien. 'Vanwege het vele

werk dat er nog aan kan komen.'
Volgens Attema wordt er steeds
meer een beroep gedaan op de red-

ders, vooral als gevolg van de enorm
toenemende 'pleziervaart. „Sommi-
gen gaan met een landkaart de zee
op." Het betekent dat de redders
steeds meer'tijd in hun taak moeten
steken. „Je mensen moeten steeds
meer optreden, zij worden vaker
weggeroepen van het thuisfront."
Hij vraagt'zich af tot in welke mate
je dat zondermeer van vrijwilligers

kunt verlangen. Sinds januari krij-

gen zij weliswaar een vergoeding,
maar die is bescheiden en wordt
meestal in een gezamenlijke pot ge-

stoken.
Attema hoopt in ieder geval wel

dat de reddingmaatschappij een
zelfstandige, onafhankelijke organi-
satie kan blijven. Een groot voordeel
daarvan is, dat zij zelfstandig kan
werken en beslissingen nemen. „La-
ten we hopen dat de KNRM door
kan gaan op de manier waarop het
nu gebeurt: op vrijwillige basis en

met steun van de Nederlandse bevol-
king als 'redder op de wal'." Dat laat-

ste is een betiteling van de dona-
teurs van de KNRM. „Ik hoop dat
steeds meer mensen belangstelling
krijgen voor dit werk en op hun ma-
nier een steentje bijdragen." Attema
zal voor vrijwilligers altijd 'veel

waardering' houden. „Ze kankeren
misschien wel eens, maar als het
nodig is, staan ze wèl klaar."

Dokter
Dokter Mol is sinds 1978 lid van de

plaatselijke commissie. Hij was de
eerste arts die in Zandvoort verbon-
den was aan de reddingmaatschap-
pij, toen nog KNZHRM. De arts

moet af en toe meedoen aan een oe-

fening en oproepbaar zijn voor
noodgevallen. Ook geeft hij instruc-

ties op het gebied van reanimatie.
„Ik heb het altijd met veel plezier

gedaan," aldus Mol. „Zo vond ik de
collegialiteit en de vriendschap on-

der de mensen opvallend. De sfeer is

altijd erg kameraadschappelijk.
Maar er is een tendens van verjon-

ging bij de reddingmaatschappij . Zo
staat er ook een .jongere generatie
artsen klaar. En daar moet je ge-

bruik van maken, voordat zij een
andere functie aannemen."
Echt optreden heeft hij nooit hoe-

ven doen. „Gelukkig niet", aldus
Mol. Zijn opvolger wordt de Zand-
voortse arts Chris Jagtenberg, die

hier ook als kind is opgegroeid en
altijd al belangstelling heeft getoond
voor het reddingswerk.

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
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• Willem Bol heeft een strandgezicht gemaakt voor zijn buren, die hem
vaak helpen: voort wat, hoort wat.

Moet je de Zandvoortse onder-
nemersbokaal nu serieus nemen
of niet? Zoals u elders in dit blad
kunt lezen, zijn die dingen on-
langs weer uitgereikt. Drie stuks
nog wel. Zoals u wellicht weet stelt

onze Zandvoortse ondernemers
vereniging OVZ jaarlijks deze on-
derscheiding beschikbaar aan die
ondernemer, die in haar ogen ge-

rekend mag worden tot de meest
klantvriendelijke winkelier in ons
dorp. Op zich een goede zaak, lijkt

mij. Het wordt echter wat moeilij-

ker als blijkt dat degene die uit

moet maken wie de beste is, zijn

beoordeling in het geniep gaat
doen. De Zandvoorters kennende,
is dit vragen om moeilijkheden;
immers alles wat niet gecontro-
leerd kan worden wekt al bij voor-
baat onze argwaan. Het klinkt mi-
schien wat lachwekkend, maar zo
zitten wij met z'n allen nu een-
maal in elkaar. In de afgelopen zes
jaar heeft het bij de nadering van
de bekendmaking gegonsd van de
geruchten. Door de een werd ge-

fluisterd dat de geheime jury cor-

rupt zou zijn, door de ander werd
daarentegen luidkeels een tegen-
over gestelde mening gegeven.
Het laat zich raden wie de be-
schuldigende vinger hief en wie
het met de uitkomst eens waren.

Columbus
Onze dorpsgenoot Jaap Kroon,

vishandelaar van professie, vond
het ei van Columbus. Om aan alle

argwaan een einde te maken stel-

de hij voor, de onbekende jury op
te doeken en de dorpsbewoners
zelf te laten kiezen. Vanaf de zij-

-lijn heb ik de zaak met belangstel-
ling gevolgd. Wat ik voorspelde ge-

beurde. Onze plaatselijke bevol-
king toonde totaal geen belang-
stelling. Van de bijna 16 duizend
inwoners bleken er slecht 94 be-
reid hun stem uit te brengen. Dit
ondanks het feit, dat de OVZ als

tegenprestatie een reisje naar Pa-
rijs, een CD-speler en een gratis

diner voor enkele inzenders in het
vooruitzicht stelde.'

Het wordt nog leuker. De onder-
nemers-bokaal voor de plaatselij-

ke middenstand (lees winkeliers)
zette kwaad bloed bij de andere
ondernemers. Met name de 'hore-

kaffers', waaronder café's, hotels,

restaurants, strandpachters en
aanverwante bedrijven, alsmede
de dienstverlenende bedrijven
waaronder banken, glazenwassers
en loodgieters, vroegen zich af,

waarom ook zij niet bij de huldi-

ging werden betrokken. Ten twee-
de malen vond men in dit dorp het
overbekende ei. Voor het eerst

werd dit jaar besloten drie bekers
beschikbaar te stellen. Voor elke
branche een. Wie nu mocht den-
ken dat daarmee de problemen uit

de wereld waren geholpen, komt
bedrogen uit. Afgelopen maandag
heb ik tijdens de bekendmaking
mijn oor weer eens te luisteren
gelegd. Ik mag de hik krijgen als

het niet waar is. Ook nu weer ble-

ken enkele ondernemers het niet

eens met de uitslag. Andermaal
werd de integriteit van het OVZ-
-bestuur in twijfel getrokken.

Schuddebuiken
Gaat u er maar even lekker voor

zitten. Ik verwijs weer even terug
naar het artikel elders in deze

krant. De gebroeders Bruijnzeel
van 'Jupiter' (winkelier), Jaap
Paap van paviljoen 'Het Trefpunt'
(horeca) en G. van Kuijk van de
ABN-AMRO-bank (dienstverle-

ner) kregen alle drie een beker
(wat mij betreft is hen die van har-

te gegund). Wat te denken van dit

geluisterd commentaar: „Doorge-
stoken kaart. Van Kuijk is pen-
ningmeester van de OVZ en Paap
is nog de enige strandpachter die
lid is van onze ondernemers vere-

niging." Omdat Paap tevens voor-
zitter is van de strandpachtersver-
eniging (de overigen hebben enige
tijd geleden massaal bedankt voor
het lidmaatschap), zou hij door
deze onderscheiding voorlopig te

vriend gehouden moeten worden.
Toen ik na afloop van de prijsuit-

reiking thuis, kwam, heb ik een
half uur lang met een glas wijn in

mijn hand zitten schuddebuiken
van het lachen. Wellicht begrijpt u
wel waarom.

Omzwervingen
Precilla heet ze. Samen trekken

we regelmatig al zingend door bet
dorp. Zij met haar achttien maan-
den in de kinderwagen, ik al du-
wend er achter. We bezien het le-

ven over het algemeen van de zon-
nige kant, vandaar dan ook onze
vocale prestaties. Getweeën blij-

ken wij bij sommige van onze
dorpsbewoners nogal op te vallen.

Dit gezien de commentaren die

wij regelmatig te horen krijgen. Ik
moet u bekennen, ik heb daar ma-
ling aan. De kleuter en ik kunnen
het goed met elkaar vinden. Om u
even uit de droom te helpen, ik

ben haar oom en fungeer derhalve
regelmatig als kinderoppas. Zij

noemt mij BAL. Het woord Bram
blijkt voor haar nog te moeilijk.

Gelet op haar leeftijd kan ik haar
dat niet kwalijk nemen. Zo, hope-
lijk heb ik menigeen van u weer
uit de droom geholpen en kunnen
wij in de toekomst onze gezamen-
lijke omzwervingen door deze
badplaats ongestoord en vrij van
veelal goedbedoelde, maar badine-
rende, opmerkingen vervolgen.
Bedenk beste mensen: ook ik ben
een mens, die evenals u verknocht
is aan zijn familie.

Willem Bol
Tn de verf geboren', zegt onze

78-jarige dorpsgenoot Willem Bol
over zichzelf. Vorige week kwam
ik hem tegen. Al sinds enkele da-

gen was hij bezig een garagedeur
aan de Diaconiehuisstraat te be-

schilderen. Niet zo maar met een
lik verf, maar een nostalgisch
strandgezicht siert nu de omge-
ving. Willem leerde het schilders-

vak op de Ambachtschool. Later
werd hij gezel. Hij is aan een oog
blind. Hij woont alleen op num-
mer 14. „Mijn buren zijn erg be-

hulpzaam, vandaar dat ik eens
iets terug wilde doen," zo vertelde
Willem mij. Het moet gezegd, het
resultaat is het aanzien alleszins

waard, zoals u op bijgaande foto

kunt zien. Buurman Cees Koper is

op dit moment maar wat trots op
zijn opgeknapte garagedeur. Te-
recht dunkt mij. Dit strandgezicht
is naar rnijn idee een sieraad voor
ons dorp.
Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

Programmering lokale omroep
ZANDVOORT - De lokale

zender ZFM 107 heeft haar
nieuwe programmering be-
kend gemaakt.

Deze ziet er als volgt uit. MAAN-
DAG tot en met VRIJDAG: 00.00 - 14
uur: ZFM Non-stop; 14 - 16 uur De
Watertoren (gevarieerde muziek
met 'lichte informatie'); 16 - 18 uur
De Hitversnelling (jongerenpro-
gramma met veel hits en de pho-
ne-in); 18 - 20 uur De Muziekboule-
vard (gevarieerde muziek met lokaal
en (inter) nationaal nieuws); 20 - 22
uur Zapp Dance Radio (gevarieerde
'dance muziek'); 22 - 24 uur Tussen
Eb en Vloed (easy listening aan het
eind van de dag).
ZATERDAG: 00.00 - 10 uur ZFM

Non-stop; 10-12 uur Zandvoort aan
zee (actualiteiten programma met
lokaal en regionaal nieuws); 12 - 14
uur Hand in Hand (gevarieerde mu-
ziek en lichte info); 14 - 16 uur De
Badmuts (veel hits en gezelligheid)

;

16 - 18 uur ZFM Eurobreakdown (ac-

tuele Europese hitlijst); 18 - 20 uur
De Muziekboulevard; 20 - 22 uur Ez-
kimotion (trendy dance klanken); 22
- 24 uur Tussen' Eb en Vloed.

ZONDAG: 00 - 10 uur ZFM Non-
-stop; 10 - 12 uur Jazz op Zondag; 12 -

14 uur Hand in Hand; 14 - 16 uur De
Badmuts; 16 - 18 uur De Zandbak
(Hits en aandacht voor de nieuwste
films); 18 - 20 uur De Muziekboule-
vard; 20 - 22 uur Zapp Dance Radio;
22 - 24 uur Tussen Eb en Vloed.
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier
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Commercieel en administratief

personeel gevraagd

Hansa BV
Een zelfstandige taxi exploitatiemij met 120 (personeels

)

leden welke behoort tot de grootste ondernemingen in de
bedrijfstak zoekt een

telefoniste

Naast het aannemen van de telefoon geef je administratieve

ondersteuning aan de commercieel bedrijfsleider

N/oor deze zeer afwisselende functie zoeken wij iemand met
opleiding op HAVO/MEAO niveau

prettige omgangsvormen
accuratesse
enige ervaring in administratieve processen

leeftijd minimaal 24 jaar

Uw schriftelijke reactie tav de directie zien wij gaarne

tegemoet

Hansa B\/ Anth Fokkerweq 8 1059 CM Amsterdam

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken
tevens speciale herenbeh o a met Aramis Davidoff

Tel 02507 16123

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfX/ E makelaars o.g. LJjJ

Tel 02507-12614 NVM

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 Amsterdam Tel 020 6125558

Divers personeel gevraagd

BODO LPG vraagt een aankomend

monteur/LPG-technicus
Opl LBO/MBO autotechniek of metaal leeftijd 18 22 jaar

Bodo LPG Appelweg 46 Amsterdam Tel 020 5316272

HOLLAND OPTICAL COMPANY B V

is een Nederlands bedrijf met moderne
produktie faciliteiten voor amberglazen

Wegens uitbreiding zoeken wij

MEDEWERKERS
voor de OPTISCHE RECEPTSLIJPERIJ en
voor het VEREDELINGSLABORATORIUM

Wij vragen
- opleiding op L T S niveau
- bereidheid om in ploegendienst te werken
-accuratesse en netheid

-leeftijd 18 26 jaar

Sollicitaties richten aan

Holland Optical Company B V
Vernjn Stuartweg 42 Postbus 234 1110AEDiemen

Informatie

dagelijks tussen 10 00 en 12 00 uur

tel 020 5903321 (Mw A Timmermans)

ƒ750 tot ƒ7500 per maand

BIJ /HOOFDVERDIENSTE
ook voor u Wij vertellen u ei

zaterdag 10 okt alles over op
onze voorlichtmgsbijeen

komst in A dam Aanvang
12 30 uur Bel 020 6996584

Ongeloofelijk maar waar'"

Herfstvakantiewerk en of bij

verdiensten in de verkoop (±
ƒ 100 p d ) voor studenten
en scholieren die mm 17 jr

zijn Reageer snel 03469
2065 tussen 16 17 uur

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr betrouwbare zelfst erv

huishoud hulp voor een halve

dag per week 02507 30995

Oppas gevraagd voor min 3
avonden p week voor kindje

v 4 jr Info tel 02507 15626

Personeel

aangeboden

Heeft u een hekel aan stnj

ken? Ik wil het voor u doen
tegen een kleine betaling

Tel 02507 30110

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng van goederen
Frans Halslaan 33
Tel 020 6473004 (ma gesl

)

Mi Videotheek

'Corn. Slegersstraat 2b;

>i;teL 02507-1 2070

Geopend dagelijks van
ri 3.00-21.00 uur. ;

;.

:

:
.Altijd de; nieuwste •'..-.

vipfemièrefiims, tevens
• veruit de grootste
keuze in Zandvoort. •

;

; ui<Verhuur,van •.•'.

;: mövieböxén.

Corn. Slegersstraat 2b
;V^ Zandvoort I

M Tel.02507-12070 ••

Horecapersoneel
gevraagd

Wij zoeken voor in de bedie
nmg nog een leuk meisje of

jongen voor de zaterdag en
seizoen 1993 Liefst een beet
je bekend met de Duitse en
Engelse taal

Steengnll restaurant

De Vuurboet
Zeestraat 36 Tel 12092

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto s

pasfoto s

receptiefoto s

groepsfoto s aan huis

Grote Krocht 26
Tel 13529

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRVTIS MICRO S uoiclen

geplaatst onclei de

iidNülgende n ooi n\ aaiden

• m/enden uitsluitend \ia

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantooi

/ïjn opgegeven • Neiloien/geNonden •
ueg/aui komen lopen/Nhegen • maximaal 5

tegels • alleen nooi paiticuhei gebiuik

• het aangebodene mag niet boNen ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het im uilen Nan uw tekst de coupon

en nooi ïedeic lcttci punt komma of ci|fei een

Nakje Liat na ïedci uooid punt ol komma een

Nakje vrij Schnjf pci tegel hele wooiden ol

lettei gi epen

Indien un\ ad\ ei tenue een het uklc Micio is kunt

u bij uw tekst een gegaiandeeule

(gno)betaakheque bijsluiten of u oiun uigt Nan
ons ien acctptgnokaait

Wij /i|ii niet unspiakcli|k nooi louten ontstaan

Wij hchoudui ons het iccht nooi /oiuki opgnt n

BneNen ondei nummei kosten ƒ 6 36 extia (u

dient ei tekening mee te houden dat bij unn

opgaNe de iegel Bi o ni bui n d blad als 1

tegel hij uw tekst meegeiekend weidt)

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opstuien (fiankeien als

brief) met n ei melding Nan uw postcode, naai ons

kantooi

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeNen bij

- Kantoor Zand\oorts Nieuwsblad

Gasthuisplein 12

2041 JM ZandNomt

dooi onduidelijk handschnlt

in ledenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleNeradres uiterhjK
maandag tot 16 00 uur Betaalde Micro's moeten worden ingelegerd aan de balie Nan ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur

Zandvoorts Nieuwsblad èd. 22
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Van der Weg krijgt weinig vragen over sociale wetten

Spreekuur SVB dreigt te verdwijnen
ZANDVOORT - August van

der Weg zit sinds 1 april om de
twee weken tussen tien en
twaalf in het Gemeenschaps-
huis, om informatie te geven
over kinderbijslag, de A O-
W.-uitkering, en de A.W-
W.-uitkermg. Maar als er éen
bezoeker langs komt, mag hij

zich in de handen wrijven "Als
de situatie niet verandert,
wordt dit steunpunt van de So-
ciale Verzekerings Bank mis-
schien opgeheven," vreest hij.

door Marianne Timmer

Of de Zandvoorters het te druk
hebben met de toeristen, vakantie
aan het vieren zijn, of dat het steun-
punt van de Sociale Verzekerings
Bank (SVB) nog niet bekend genoeg
is, weet August van der Weg niet,

maar feit is dat hij weinig klandizie
ontvangt op zijn spreekuur Het
steunpunt is op 1 april van start ge
gaan "Aan het eind van het jaar
wordt het geëvalueerd Het Gemeen
schapshuis is voor een jaar afge
huurd Misschien dat het volgend
laar opgeheven wordt als er te wei
mg bezoekers komen Per slot van
rekening kost het wel geld," schetst
Van der Weg
De SVB medewerker geeft infor-

matie over de AKW (Algemene
Kinderbijslag Wet), deAOW (Alge-

mene Ouderdoms Wet) en de
AWW (Algemene Weduwe en We
zenwet) Hij helpt ook met het invul
len van formulieren De A O W is de
wet waar de meeste Nederlanders
een beroep op doen "Als het goed
zit, dan komt de aanvrager maar een
keer m contact met de Sociale Ver-
zekerings Bank, namelijk om de for
muheren in te vullen Daarna wordt
het bedrag automatisch gestort,"

weet de Informant afdeling Pensioe
nen, zoals Van der Weg zijn officiële

functie is

De grootte van de A O W -uitke
ring hangt af van het aantal jaren dat
de Nederlander in zijn vaderland
woont Soms hebben mensen een
aantal jaren in het buitenland door
gebracht "Dan krijgt de aanvrager
een uitkering die gebaseerd is op het
percentage van het aantal jaren dat
hij hier heeft gewoond De rest moet
dan aangevuld worden door pensi
oen uit het land waar hij toen heeft
vertoefd," vertelt Van der Weg Als
een aanvrager geen pensioen krijgt

uit het land waarheen hij geëmi-
greerd was, kan hij de lage A O-
W uitkering aanvullen met bij

stand
De informant helpt op het steun-

punt vooral met het invullen van

• August van der Weg verwacht vanaf januari veel vragen. Dan treedt de Algemene Nabestaanden Wet in werking.
Weduwen(aars) kunnen dan hun uitkering verliezen. Foto Bram stenen

formulieren Die zijn nog steeds zo
ingewikkeld dat ze mensen afschrik
ken De hulp van Van der Weg is

gratis Je zou verwachten dat vooral
mensen afkomstig uit etnische groe
pen, die uiteraard ook recht hebben
op bijvoorbeeld kinderbijslag, moei
te hebben met de formulieren, maar
Van der Weg heeft er nog nooit een
op het spreekuur gehad De aankon-
diging van het nieuwe steunpunt is

daarentegen nog niet opgesteld m
het Turks of Marokkaans
Vragen die de informant vooral

krijgt betreffen 'Wat gebeurt er met
mijnAOW pensioen als ik ga trou
wen, of scheiden', 'verlies ik kinder
bijslag als mijn dochter gaat bijver
dienen', 'hoeveel belasting moet er
worden ingehouden op mijn pensi
oen' etcetera

Nieuwe wet
De meeste problemen moeten nog

komen volgens Van der Weg "In
januari 1993 treedt de Algemene Na
bestaanden Wet in werking Dat is

de opvolger van de Algemene Wedu-
wen en Wezenwet Volgens de
AWW speelt het inkomen van een
samenwonende partner geen rol, en
ook kan iemand erbij werken zon
der gekort te worden Als de nieuwe
wet ingevoerd wordt, wordt men ge

kort," stelt Van der Weg Hij ver
wacht dan ook wel boze reacties
"Het komt toch koud op je dak alsje
nu een bepaald inkomen geniet en
dan met minder toe moet " De nieu
we wet kent wel een overgangsfase
De eerste vijfjaar zullen mensen van
zestig jaar en ouder waarschijnlijk

niet gekort worden als ze een part
ner of inkomen uit arbeid hebben
Mogelijk dat er, als de nieuwe wet

in gaat, meer behoefte is aan raad en
daad van Van der Weg Echter als de
belangstelling voor het steunpunt zo
gering blijft, kan het best zijn dat
Van der Weg al weg is

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Bij de Zandvoort

se Bridgeclub sloegen, in de A lijn,

de heren Bakker en Brandse kei
hard toe, nadat zij de eerste wedstnj
den wegens vakantie gemist hadden
Nu dus direct een prima eerste
plaats
Het echtpaar Van dei Meulen

kwam ook op gang en trok de zaken
aardig recht met een tweede plaats
In de eeist twee ronden kwam dit

duo met tot goede resultaten On
danks deze resultaten kwam ei in de
top van het klassement geen veran
dering Spiers/Emmen staan eerste,

gevolgd door Molenaai /Koning

In de B lijn waren de dames Gotte
en Koning goed op dreef Dit was
ook wel nodig na de matig resultaten
in de eerste ronden Met een score
van 64,29 procent werden Gotte/Ko
ning eerste, terwijl de tweede plaats
was voor de dames Paap/Verburg
De dames Lemmens/Menks taehiel

den hun koppositie Tweede zijn me
vrouw De Kruijff en de heer Kleijn
In de C lijn blijven de dames Ha

gen en de Vries opmerkelijk goed
scoren, want ook nu plaatsten zij

zich als eerste De rest van het C
veld werd op afstand gezet Verhaaff
en Van den Meer werden in deze lijn

tweede Riant aan kop na drie wed
strijden staan de dames Hagen/De
Vries Op de tweede plaats hand
haafden zich de dames Van Leeu
wen/Slegers
In de D lijn zetten mevrouw Vis en

de heer Van Gageldonk hun promo
tie plannen door Ook deze week
werden zij eerste met het goede per
centage van 63,19 procent Mevrouw
Hooy en de heer De Vries volgden
goed met een twee positie In de to
taairangschikking gaan Vis en Van
Gageldonk aan kop met als goede
tweede Hooy/De Vries
Inlichtingen over de Zandvoortse

Bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H Emmen,
telefoon 18570

Vrouw en techniek
ZANDVOORT/BEVERWIJK

Het Regionaal Bureau Onderwijs
start in de week na de herfstvakantie
(week 44) een oriëntatiecursus tech
niek voor vrouwen Dat gebeurt in
samenwerking met Vrouw & Werk
Umond en de Streekschool Kenne
merland De cursus, drie dagdelen
per week, vindt plaats in Beverwijk
en duurt tot juni 1993 Kosten 60
gulden Informatie Regionaal Bu
reau Onderwijs, tel 023 275219

Starterscursus
ZANDVOORT Streekschool Ken

nemerland begint deze maand een
nieuwe cursus voor mannen en
vrouwen die overwegen om een ei

gen bedrijf te beginnen _ Kosten
vanaf 60 gulden Inlichtingen bij de
Streekschool Kennemerland
023 242947 of 02510 - 16867

Uw krant niet

ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17 16 6

Veiligheid
ZANDVOORT Op de donderda

gen 8 en 22 oktober organiseert de
Eerste Lijns Samenwerkings Over
leg Zandvoort in samenwerking met
de ANBO een voorlichtingsdag over
'Ouderen en Veiligheid' Aanvang
twee uur m het Gemeenschapshuis

Ouderen op stap
ZANDVOORT De ANBO orgam

seert verschillende uitstapjes Wie
het dicht bij huis wil zoeken kan op
20 oktober naar Woudenberg De
Gelderse Vallei wordt bekeken via
een herfsttour, in restaurant Rugge
stee in Hoenderloo wordt de warme
lunch genuttigd en 's middags wordt
er gedansd en bingo gespeeld Om
zes uur is de aankomst in Zand
voort Inschrijven op 13 oktober tus
sen twee en drie uur in het Gemeen
schapshuis Kosten 41 gulden per
persoon

Wie het verderop wil zoeken kan
mee met de kerstreis naar Sluis in

Zeeland De reis is van 23 tot en met
28 december Inschrijven in het Ge
meenschapshuis op 15 oktober tus

sen twee en drie uur Er moet hon
derd gulden aanbetaald worden De
reis kost 550, 566 of 592 gulden (af

hankelijk van het comfort)

Prijsbekers voor klantvriendelijkheid

Zandvoort huldigt ondernemers
ZANDVOORT - De jaarlijkse

uitreiking van de onderne-
mersbokaal geeft in Zandvoort
iedere keer weer veel stof tot
gesprek. Maandagavond werd
de trofee voor de zevende maal
uitgereikt. Ditmaal kwamen
drie ondernemers voor deze
prijs in aanmerking De ge-
broeders Bruijnzeel van 'Jupi-
ter' aan het Raadhuisplein,
strandpachter Jaap Paap van
'Het Trefpunt' en directeur G.
van Kuijk van de ABN-AMRO-
bank, waren, zo vonden 94
dorpelingen, de meest klant-
vriendelijke ondernemers. De
meeste stemmen gingen naar
Bruijnzeel Hij werd dan ook
'super ondernemer' 1992 In
Jupiter nu gedurende een jaar
de wisselbokaal

Een aantal anoniem geselecteerde
ingezetenen bezocht in het verleden
jaarlijks de plaatselijke winkeliers,
om een mdruk op te doen van elke
zaak die bij de ondernemersvereni
ging OVZ is aangesloten De presen
tatie van de winkel en etalage, de
variatie in het assortiment en de
klantvriendelijkheid van het perso
neel en de eigenaar waren de voor-
naamste criteria

Onvrede
Deze eenzijdige huldiging van de

winkeliers wekte enige onvrede bij

de andere branches Met name de
horecaondernemers en de dienst
verlenende bedrijven vroegen zich
af, waarom ook niet zij m aanmer
king konden komen voor een bo
kaal Het OVZ-bestuur ging door de
kmeen en besloot ditjaar een andere
lormule toe te passen In plaats van
een bokaal werden er nu drie bekers
beschikbaar gesteld en de jury werd
opgedoekt De Zandvoortse inwo
ners mochten voor het eerst zelf kie
zen uit drie categorieën de detail
handel, de horeca en de dienstverle
nende bedrijven

94 Inwoners gaven de afgelopen
weken gehoor aan de oproep om
hun keuze voor de beste onderne-
mers in 1992 aan de OVZ kenbaar te

• Van links naar rechts: ex-voorzitter Van der Laan, Kees Bruijnzeel, Van
Kuijk en J. Paap.

maken Hoewel dit aantal niet be
paald doet vermoeden dat deze 'prij

zenslag' bij de dorpsgenoten een rui
me mate van belangstelling geniet,

is de ondernemersvereniging toch
van plan met deze formule door te

gaan Voor de onderscheiden onder
nemers Bruijnzeel, Paap en van
Kuijk was dit afgelopen maandag
slechts bijzaak Zij toonden zich na
afloop van de huldiging dik tevreden
met de keuze van hun schaarse
dorpsgenoten

Henk Oonk
Behalve dat er ondernemers ge

huldigd werden, namen er ook twee
afscheid Naast voorzitter Van der
Laan was dat Henk Oonk Op het
moment dat Henk Oonk afscheid
nam van Ondernemers Vereniging
Zandvoort, was hij 24 jaar bestuurs
lid In de beginjaren was hij voorzit
ter Later, toen Leo Duivenvoorden
hem opvolgde, werd hij secretaris

Maar veertig jaar geleden al, in

1952, sloot hij zich aan bij een van de
twee ondernemersverenigingen Als
bestuurslid was hij betrokken bij de
fusie tussen de Hanze en de Zand
voortse Handelsvereniging tot de

huidige Ondernemers Vereniging
Zandvoort
Hij heeft al heel wat bestuurders

naast zich mee gemaakt Maar nie-

mand had zo'n 'lange adem' als

Oonk Toch is ook hij al een aantal
jaren van plan zijn functie neer te

leggen „Ik sta al vijf jaar op het
rooster om af te treden Maar dat
was er tot nu toe niet van gekomen
Vooral omdat er telkens andere
mensen weggingen "

Op die momenten leek het hem
beter om aan te blijven als bestuurs
lid Voor de voortgang van de diver
se zaken, maai ook om te voorko
men dat de 'indruk' zou ontstaan,
dat er paniek was uitgebroken bm
nen het bestuur Die indruk kon
makkelijk ontstaan als meerdere be
stuursleden tegelijk zouden opstap
pen En dat wilde Oonk voorkomen
„Want er was geen paniek "

Tot afgelopen maandagavond dus
bleef hij op zijnbestuursstoel zitten
„Ik heb in het begin van het jaar
aangekondigd, dat ik m het najaar
zou aftreden Daar heb ik mij aan
gehouden, ook al besloot ook voor
zitter Van der Laan om af te treden
Je kunt niet bezig blijven "

Scouting wint prijs
ZANDVOORT De leiders en leidsters van de scouting groep Stella

Mans - St Wülibrordusgroep namen het laatste weekeinde van sep
tember deel aan de 'Scout-in' in Dronten Hier worden elke twee jaar
door duizenden kaderleden nieuwe spel ideeën opgedaan via het uit

wisselen van ervaringen van de verschillende groepen

De Stella Mans St Wülibrordusgroep was een van de drie groepen
die op dit evenement een prijs uitgereikt kreeg De groep kreeg de prijs

nadat haar naam getrokken was uit alle deelnemers aan de Jamboree 1

oterij Vier afgevaardigden van de groep ontvingen de cheque van 2500
gulden De scoutmggroep wil een grote tent voor het kamp aanschaffen
van het geld

Strijd schaakclub op
scherpst van de sned
ZANDVOORT - Zowel bij de jeugd- als de senioiencompetiüe

is vorige week fel gestreden om de hoogste plaats op de ranglijst
Maar liefst 32 leden van de Zandvooitse Schaak Club leverden
onderlinge strijd op het scherpst van de snede

Bij de jeugdafdeling wei den voi ï

ge week donderdagavond in het Ge
meenschapshuis tien pai tijen afge
werkt Koploopster Rebecca Wil
lemse pakte wederom de winst wat
haai totaal op vijf punten uit vijf

partijen brengt Een zeei traaie hon
derd procent score De clubkampi
oen van het voiige seizoen Florian
van der Moolen, maakte ook geen
fout en steeg door zijn zege naar de
tweede plaats
Uitslagen uit de derde ronde

Henk Willemse Rebecca Willemse
1, Florian van dei Moolen Jan Ko

nmg 1 0, Mare Habets Bas van der
Meij 1 Nanouk Marqueme Shan
na Paap 1 0, Sandra Beugel Henry
Hendriks 1, Bas Geurts Remco de
Roode 1 Thomas Hesse Bart Tim
mermans 1 Bas van der Meij
Shanna Paap 1 Nanouk Marque
me Domimc Hoogendijk 1 Henk
Willemse Mare Habets remise

Senioren
In de seniorencompetitie werden

negen pai tijen gespeeld Ook de/c
vierde i onde wist Edward Geei ts po
sitief dooi te komen Dooi /ïjnovei
winning op Goitei veistcvisde hij

zijn toppositie op de ranglijst Ook
Dambrink, Lindeman, Van Elk
MaicKok Schiltmeijei VanEijken
Ayress behaalden zeges Jack van
Eijk steeg door zijn winst maai liefst

negen plaatsen en staat nu veertien
de De clubkampioen van voi iu, jaai

John Ayress kwam de toptien bin
nen en wel op de negende plaats
Van de interne competitie waai in

totaal 20 leden aan mee doen /u t de
toptien er als volgt uit 1 Edwaid
Geerts 2 Louis Dambi ink ï Linde
man 4 Gorter 5 Van Elk f) Pepijn
Paap 7 Gude 8 Jansen 9 John A\
ress, 10 Termes
Volgende week dondeida^avond

gaat het eeiste team van de Zand
vooitse Schaak Club in een thuis
wedstrijd, het opnemen tegen het
sterke Hoofddorp 3 Dit is de eerste
competitie wedstrijd Vorig jaai de
gradeerde het Zandvoortse team
naai de 4e klasse NHSB

BC Lotus wederom op dreef
ZANDVOORT - De teams van B C Lotus hebben ook het

afgelopen weekeinde weer goed gepresteerd Na drie gespeelde
wedstrijden zijn de eerste vijf teams nog steeds ongeslagen
Wanneer daarbij wordt betrokken dat vorig seizoen drie teams
naar een hogere afdeling promoveerden, dan moge duidelijk zijn
dat de stemming bij de Zandvoortse badmintonvereniging er
weer helemaal in zit

Het eerste team dat, in de moeihj
ke uitwedstrijd tegen Airsport
moest aantreden zonder routinier
Peter Smit, bereikte dankzij een tak
tische wissel bij de gemengd dub
bels een verdienstelijk gelijkspel, (4

4) Geheel volgens de verwachting
bleken de heren van Lotus, Rene van
Roode en Tom Geusebroek nog een
maatje te klem in de confrontatie
met de A2 spelers Alex en Danny
Lanu Zowel de beide herensingles
alsook het herendubbel werden met
overmacht door deze topspelers van
Airsport gewonnen

Bij de dames was het evenwel net
andersom Francien Ojevaar en El

Drie cd's halen,

twee betalen bij bieb
ZANDVOORT Van 21 september

tot 21 oktober kunnen de Zandvoor
ters bij de bibliotheek drie cd's ha
len, twee betalen Voor het lenen van
drie cd's moet dan vier gulden be
taald worden De dises mogen een
week geleend worden Volgens het
persbericht organiseert de biblio
theek deze actie om 'de herfstde
pressie te verlichten'
De bibliotheek heeft sinds 1987

cd's m de collectie Het assortiment
bestaat uit ruim negentienhonderd
cd's, waarvan 1550 populaire (waar
onder ook jazz) en ruim 350 klassie
ke cd's

len Crabbendam (weer terug bij Lo
tus en voor het eerst m de basis)
brachten de partijen weer m even
wicht door afgetekende overwinnin
gen zowel in de singles als in het
dubbelspel Om een puntendelmg te

bereiken had Lotus de beide ge
mengd dubbels omgedraaid En het
werkte De nog met ingespeelde
mixed combinatie van Ellen Crab
bendam met Tom Geusebroek ver
loor kansloos van de zeer sterke
kombmatie Hanneke Lowie/Alex
Lanu, waarna Francien Ojevaar en
Rene van Roode via een effectieve
dubbelspel opstelling de tegenstan
ders in het tweede gemengddubbel
niet m hun spel lieten komen Na
tweemaal 15 9 in deze laatste partij

in het voordeel van Lotus was de
puntendelmg een feit

Het tweede, derde, vierde en vijfde

team van Lotus boekten weer fraaie

overwinningen op respectievelijk

Amsterdam 1 (7 1), Duinwijck (8 0),

Overbos (5 3) en Flower Shuttle (6

2) en zijn allen betrokken m een
gevecht om de bovenste plaats Ook
de BI jeugd van B C Lotus keerde
met een 5 3 overwinning op Overbos
BI weer in Zandvoort terug

,

In de komende drie weken staan
de spelers (sters) van Lotus in de
sporthal Pelikaan (woensdagavond)
en de Van Pageehal (vrijdagavond)
tegen elkaar m het strijdperk m een
jaarlijks gevecht om het Clubkampi
oenschap

Aanzienlijke schade
na brand Albatros

KNBRD eert leden
ZANDVOORT - Tijdens een feeste

hjke bijeenkomst van de 75 jarige
KNBRD werd door voorzitter Boers
ma tijdens de FIS een Medaille van
Verdienste uitgereikt De Zandvoor
ter J G Bisenberger ontving deze
medaille als erkenning van persoon
hjke verdiensten op het terrein van
het internationale reddingswezen
Bisenberger is erevoorzitter van de
Zandvoortse Reddingsbrigade, die
aangesloten is bij de Koninklijke Ne
derlandse Bond tot het Redden van
Drenkelingen, deel uitmakend van
de Federation Internationale de
Sauvetage Aquatique Hij was twaalf
jaar algemeen secretaris
Plaatsgenoot Rob Vos, penning

meester van de Zandvoortse Red
dingsbngade, tevens penningmees
ter van de Koninklijke Nederlandse
Bond tot het Redden van Drenkehn
gen (KNBRD) werd tijdens een bij

eenkomst op het VOC schip 'Am
sterdam' benoemd tot Lid van Ver
dienste Hij vervult het penning
meesterschap van de KNBRD reeds
meer dan tien jaren

Inbreker blijkt kat
ZANDVOORT De portier van een

hotel aan het Burgemeester van Fe
nemaplein waarschuwde op 1 okto
ber rond vijl uur 's morgens de poli
tie, omdat hij in het hotel geluiden
hoorde, die mogelijk werden veroor
zaakt door een inbreker Bij de
komst van de politie kon de 'inbre

ker' al snel worden gelokaliseerd
Het bleek een kat te zijn die in een
aangrenzende ruimte was gekomen
en er niet meer uitkon Nadat de
portier was geconfronteerd met de
ware identiteit van de inbreker, haal
de hij opgelucht adem De kat is

weer in vrijheid gesteld

ZANDVOORT - In de uit-

wedstrijd tegen BSM heeft
Zandvoortmeeuwen een punt
laten liggen De Zandvoorters
schiepen zich dermate veel
kansen, dat een overwinning
zeker tot de mogelijkheid heeft
behoord Nu hielden beide par-
tijen het op een 2-2 gelijkspel.
Zandvoortmeeuwen speelde een

Uitstekende partij In de eerste tien
minuten kwam Ruud van Laere
driemaal vrij voor de doelman, maar
het lukte hem niet deBSM keeper te
Passeren Het initiatief lag bij de

ZVM laat kansen liggen
Zandvoorters, maar toch moest
Marcel Schoorl op de doellijn red
ding brengen toen doelman Eerhart
al gepasseerd was Zeer verdiend
zou Zandvoortmeeuwen toch een
voorsprong Eindelijk lukte het
Ruud van Laere een kans te verzil

veren en even later was het al 2

Freek van der Mije kopte een voor
zet onhoudbaai in de kruising

De Meeuwen bleven aanvallen en

een derde en zelfs vierde treffer hing
in de lucht De kansen werden ech-
ter gemist BSM kon onverwacht te

rugslaan Rocco Termaat vloerde
een tegenstander net binnen het
strafschopgebied Op de toegekende
strafschop was Ron Eerhart kans
loos, 1 2
In de tweede helft een sterker

BSM Zandvoortmeeuwen kwam
echter vanuit de hechte defensie,
zeer vaak in doelnjpe positie Inzet-

ten van Freek van der Mije en Jos
van der Meij passeerden de doel
man, maar werden op de doellijn

door een verdediger weggewerkt
Opnieuw kreeg BSM een strafschop
toegekend, maar nu stopte Eerhait
de bal

Met nog tien minuten te gaan
kreeg de overigens goed keepende
Eerhart een hoekschop niet onder
controle BSM kwam zodoende als

nog aan de gelijkmaker, 2 2 In de
slotfase kregen beide teams nog mo
gelijkheden op een doelpunt, maai
gescoord werd er niet meer

• Met hoogwerkers klom de brandweer de zaak binnen, om vervolgens de brand van binnenuit te blussen
Polo Bra ii St

i

ZANDVOORT - De gasten
van restaurant De Albatros in
de Haltestraat moesten zon
dag op slag het etablissement
verlaten de schoorsteen stond
n: brand
"Er kwam rook uit het plafond Zo
ontdekten we de brand ' vertelt Mi
chel Demmers, eigenaar van restau
ïant De Albatros De gasten werd
verzocht het pand zo spoedig moge
lijk te vei laten "Dat ging niet met
paniek gepaard, maar heel lustig,'

zegt Demmers, die trots is op zijn

personeel dat zo adequaat heeft ge
reageei d De meeste mensen waren
halverwege de maaltijd, dus alle bor
den met voedsel bleven staan En
omdat de verzekering nog langs
moest komen, bleven ze ook staan
wat een vreemd gezicht opleveide
voor de passanten die, nadat de
brand geblust was, langs het restau
rant hepen
Temeer omdat er van buiten met

te zien is dat er een brand heeft ge
woed Ook op het moment dat de
brandweer arriveerde leek het van
buitenaf loos alaim Binnen werd
echter hard gewerkt Demmeis
Mijn complimenten vooi de brand
weei Ze hebben echt vakwerk vei

richt en de schade zoveel mogelijk
beperkt Ze zijn van binnenuit gaan
hakken breken en blussen Ik denk
dat, wanneei ze van buitenaf wai en
gaan spuiten de hele boel onder was
gelopen

Kortsluiting
Demmers had net een dag vakan

tie toen hij gei oepen werd vanwege
de fik "Het was echt een onheilstij

ding, want op dat moment gebeulde
ook dat vliegtuigongeluk in de Bijl

mer ' Demmers vermoedt dat kort
sluiting m de motor van de afzuigin
stallatie de oorzaak van de bi and is

geweest Daaidoor werd de afzuig
pijp met voldoende meer gekoeld

werd de hitte te gioot en -witte de

schoorsteen vlam De afzuigpijpen
kwamen ook naar beneden vallen
Vei volgens kwam ei look uit het
plafond aldus de eigenaai Het pei
soneel heeft eerst zelf met watei en
poedei blussers getracht de bi and te

bestnjden maai dit mocht niet ba
ten

Volgens Demmeis zijn sehooi
steen, afzuiginstallatie en motoi nog
op 4 augustus nagekeken en schoon
gemaakt 'Ik heb een vast conti ae t

Het gebeuit vijf keei per jaai

De schade als gevolg van de bi and
is aanzienlijk Ik heb last van wa
tei , rook en ï oetschade Daai naast
is de bovenwoning, die ik vei hum
de beschadigd en zijn ei plafonds
ki omgetrokken Ook de nokbalken
zijn helemaal verbrand
De Albatros gaat vooilopisj dicht

om de schade te hei stellen Dem
mei s hoopt ovei drie a viei weken de
zaak weei te openen
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Prachtige

herfstboeketten

bij

„erica
V

groic kroel il 24
zandvoon , 02507- 1 230

1

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Tegelwe1 Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

ZANDWort

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

EEN ERVAREN TYPISTE
voor halve dagen.

Haar werkzaamheden zullen bestaan uit:

- hét werken met de computer
- typen correspondentie etc.

- administratieve werkzaamheden
- lichte kantoorwerkzaamheden.

Gaarne ontvangen wij uw sollicitatie met infor-

matie over ervaring, opleiding, leeftijd en andere
relevante gegevens.

Schriftelijke reaktie sturen naar:

Adviesbureau
voor Bouwkosten Calcu b.v.
Brederodestraat 31

,

2042 BA Zandvoort
t.a.v. dhr. P. Hoogvorst

heet u welkom met een speciaal 4-gangen oktober-menu in

restaurants / partycentra

rcsldurant

*0SRN^
Amstelvecnseweg 764
1081 JK Amsterdam
tel. 020 -6445814

Menu BOSRAND f 37,50 p.p.

Vispaté van grietbot en zalm
*

Bouillon mei
komkommerparels

*

Varkenshaasje mei roomsaus
#

Vanüle-ijs met bosvruchten

tSUlondcü
Amsteldijk 223

1 079 LK Amsterdam
tel. 020 -6445768

Menu MIRANDA f 49,50 p.p.

Mosselsalade met whiskysaus
«

Bouilbn mei reepjes prei
en flensjes

*

Runder-entrecöte met pepersaus
*

Kaneelijs met vanillesaus

restaurant

«"RECHTHuiS
aan de Amstel

Schans 32
1421 BB Uithoorn

tel. 02975 -61380

Menu HETRECHTHUIS f 37,50 p.p.

Grapelmit-cocktail met sherry
*

Heldere kervelsoep
*

Jachlschnilzel van kalkoen
*-

Warm korstbakje met appel
en rozijnen vulling

Onze zaalaccommodatie in alle vestigingen is uitermate geschikt voor de verzorging van
uw vergadering, receptie, bruiloft of exclusieve (bedrijfs) party.

Tot de KEY GROEP behoort ook de unieke varende party-lokatie RADERSALONBOOT KAPITEIN KOK in Amsterdam,
tel. 020 - 6234971 voor gezelschappen vanaf minimaal 80 en maximaal 375 gasten.

KEY GROEP, OostelijkeHandelskade9, 1019 BL Amsterdam

m DGO
college amsterdam

, In. Het. kader van contractonderwijs

'is er één groot opleidingsaanbod /;'

,

;
;

beschikbaar, eventueel aangepast :

aan: o.a. ' individuele wensen of ;. .

scholingsvragen van instituten. Het

mDGÖ college 'amsterdam Verzorgt

! onderwijs voor "ruim 360Ó ^ ; ,

\;

,

leërling
,

énl':.'' :

'v::,

,

':.*'
:

., :

''$' ::';.•'':?
•:'-r'!-l

ps verplegen je

toekomst is bel

(020) 676 76 41

;;yerpl)eegriulpeni verpleegassi sten ten, >:"-[rX

J'zièKëpyèrz'ö/g'ehy'ea^

dfé vyiljen^vvërkën; in ëén'.aJè'èrrïee'n;./':-'

zieken hui s,vvè>pléègh ui s^psychiötrisch V;;/

"zieke n h 'ui s'^-e e n -

\
n r i c h tin g,^yo/o r

. i:
,"
%fi'3. ;;' v

^verstandelijk 'g^

•:.H ét.;mDGO. c'ö lieg e am ster dam' start, mét ',.:

eën"dag
f

/a,vondvöpie;idin^^

Hét .diploma 'geeft 'toegang tol -allé 'j.
: ;" ^

.':'b^.yêngèn6é"rn.de'.''werkvéld.en.!';\yóp.r...
,
'.

,

.

:

/..-

zieken verzorgenden is -erheen .verkorte /:;'

opleiding. ;,:'.'.• '-[\C V'
'•..,' '.'..'.''"

'V ,'>';:
'

Start opleiding;: januarM:993'i ?' :'..;.• ''..';
"';'*

Glazenwassen]
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

BROOD,
EEN RIJKE OOGST

vrijdag:

chocolade

notenbrood

zaterdag:

molen
sesam stokje

3,25

1,25

HOGEWEG 28.
TEL. 12989

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5SINGER
1
4
<

<

ü
_r o

1]

NAAIMACHINES ZANDVOORT
PRINSENHOFSTRAAT 7 'S 02507-20072
t/o garage Versteege Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
KLEDINGREPARATIE

Ltsingeru

P. E. M. Stokman
reparatie alle merken

TTTYTTYrYTYvynrmrw

t

tyllrwvuit ,

Weekmediaq^microMe.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant

Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam

Telefoon 020-562.2485

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

N0VIL0N MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Stichting

Gezinszorg Kennemerland Zuid
Van Lennepweg 1,

2111 HT Aerdenhout S>
Onze stichting verleent hulp in huishoudelijke/verzorgen-
de taken aan thuiswonende mensen die van hulp afhan-
kelijk zijn.

De hulpverlening kan zowel langdurend van aard (oude-
ren) als kortdurend (jonge gezinnen) zijn.

Voor het rayon Zandvoort vragen wij

EDEWERKENDEN
voor 2 of meer dagdelen per week.

Wij bieden u o.a.:

- een werkkring waarbij u sociaal verzekerd bent;
- zinvol werk met en voor mensen;
- gunstige werktijden;
- (bij)scholingsmogelijkheden;
- 7 weken vakantie per jaar (inkl. ADV-dagen);
- arbeidsvoorwaarden volgens de

CAO-Gezinsverzorging;
- een bruto-uurloon van ƒ14,39 voor 27-jarigen en

ouder.

Heeft u belangstelling? Neem dan telefonisch kontakt op met onze
afdeling sekretariaat voor het maken van een sollicitatieafspraak.

Tel. 023-213421 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook
schriftelijk reageren aan ons adres.

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

IntErlanden sprelgroep
Huis-'aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

ndvoorts "W
ieuwshlad
Met spoed gevraagd

BEZORGERS/STERS
HOGE VERDIENSTE

Bel: 02507-17W6

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. ,

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

295,-

5,-

9,95

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

NOG STEEDS TEVEEL

itóÖRIIÈiÊtFDil

ililRODÜRrlïi:

Superbenzine

Euroloodvrij

Diesel

1,89

1,73

1,04

(bij Palace Hotel)

Café Sam Sam
Dorpsplein 2.

presenteert

(Live music)

zaterdag 10 oktober

aanvang 9 uur

Tot ziens

Postcode Loterij start nieuwe seizoen

p naar de twee miljoen!
Het nieuwe seizoen van de Postcode Loterij belooft

weer heel wat. Het gaat ook erg goed want er zijn al

meer dan 1,5 miljoen deelnemers. De twee miljoen

gaan we vast en zeker halen! De Postcode Loterij

geeft alvast het goede voorbeeld met een feestelijke

Eindejaarsprijs van twéé miljoen gulden!

Het gaat een geweldig leuk sei-

zoen worden. Te beginnen niet

een vernieuwde Hitbingo niet

nu nog meer kansen op 25.000

gulden. Ook nieuw is uw gast-

vrouw. Caroline Tensen. Maar
voor heel veel kijkers is ze al

een oude bekende, onder meer
als presentatrice van 'Wie ben

ik' met Ron Brandsteller en
André van Duin. Gaat u er

maar eens echt voor zitten!

Nieuwe hitbingokaarten
Dat kunt u rustig doen. want

deze week valt uw eigen, per-

soonlijke set Hitbingokaarten

bij u in de bus. Samen met
alweer het vijfde nummer van

'Buitenkans'. Daarin leest u

alles over de twee miljoen en

het nieuwe seizoen en de ver-

nieuwde Hitbingo met gast-

vrouw Caroline Tensen. maar
ook over- de vele projecten

voor mens en natuur die de

Postcode Loterij steunt. Dat

kan alleen maar gebeuren
dankzij de honderdduizenden
deelnemers!

Meedoen
Nog geen deelnemer? Iin de

kans op twéé miljoen gulden

voor slechts één tientje per

maand laten lopen? Nee toch?

Vul de WIN-TWEE-MIL-
JOIïN-BON in en stuur hem
op. Iïlke maand kans op een

ton en elke week kansen op
25.000 gulden. En een kans op

de Eindejaarsprijs van twee
miljoen. Een mooier seizoen

kunt u zich niet wensen!

Nog geen deelnemer?

Vul dan snel de bon in

ertdoëmee!

Caroline Ttnsai, bekend van
'Wie ben ik' en 'Liefde op het

eerste gezicht' gaat vanaf 6

oktober de vernieuwde Hit-

bingoshow presenteren. I.ees

er meer over in ons blad
'Buitenkans'!

Opnamen
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u

de postcodecijfers 1211,
1214, 2924. 6432 of 6433?
Dan kunt u zich aanmelden
voor de volgende opnamen
van Hitbingo. Bel op week-
dagen tijdens kantooruren
02977-47006 en ga een
gezellig tv-dagje uit!

Spelregels Zodra u on uw rekemngatschnit van bank o! cjiro een atschniving hebt ontvangen Oen! u deelnemer aan tle loteni Deelname impliceert aanvaarding van het regle-

ment Mammaal 99 loten pur postcode Als u hel mei een aïsciiriivmg mei eens bent dan künl u hinnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken. Opzeggen kan

ieder moment Hiervoor kunt u .ncn wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterii. Van Eeghensiraatfli 1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maanden wordt

.eriicht door Notaris mi p j.rj van Cs te Amsterdam tiekkinqsli|Sten en teuiemenl ;i|n veiknigbaar pi| het secietanaal. Prijken worden automatisch op uw bank- ot giroreke-

ninq gestort Pri|.-en boven de 1000 gulden worden betast mei 25° kansspelbelasting De loterii is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer L0
890 098. 17/ 39 tl d M-101989

»s»

De winnende
Hitbingo-

nummers van
29 september:
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ZANDVOORT - De door
vierduizend toeschouwers be-
keken internationale autora-
ces op het Circuit Park Zand-
voort waren bijzonder turbu-
lent. Felle gevechten tijdens de
races, felle discussies na af-

loop. Na al het spektakel kon-
den er ook nog drie kampioe-
nen gehuldigd worden. Alex
Veenman bij de Formule Re-
nault, Egbert Top bij de Koni
Produktiewagens tot 1400 cc
en Robert Valkenburg als ju-

niorcup-winnaar van de Re-
nault Clio Klasse.

Bij de grote toerwagens boven
twee liter is de beslissing in de titel-

Turbulente races op circuit
strijd nog niet gevallen. De Lotus-
coureur Tom Langeberg deed goede
zaken door de lange afstandsrace
met overmacht te winnen. Lange-
berg stuurde zijn groene Lotus
Esprit gedecideerd naar de kop van
de race. Met spanning werd de (ver-

plichte) pitstop met bandenwissel
afgewacht. Die verliep voor Lange-
berg in recordtijd. Achter Langeberg
reed Lex Proper op de tweede plek
en de Pin Heikki Salmenautio bleef
derde. Door mechanische proble-
men had de naaste concurrent van

Langeberg, de Mercedes-rijder Van
Dedem, de strijd al gestaakt.

De Citroen AX Cup leverde wel
heel vreemde taferelen op. Titelpre-

tendent Phil Bastiaans zette na een
wat teleurstellende derde trainings-

tijd de zaken snel recht. Hij passeer-
de teamgenoot en concurrente
Chantal van der Sluis al in de vijfde

ronde en kwam eigenlijk niet meer
onder druk te staan.
Bastiaans kwam echter op een

idee. Hij gunde Chantal van der

Sluis de overwinning en remde voor
de finish bruusk af. Van der Sluis
schrok van die aktie en ging voor
alle zekerheid ook vol in de rem-
men. Beiden gingen daardoor krui-

pend over de finishstreep. Het ach-
tervolgende viertal moest daardoor
ook weer in de remmen. Dat gedrag
vond geen genade bij de sportcom-
missarissen en Bastiaans en Van
der Sluis werden uit de uitslag geno-
men. Ook bij de Renault Clio's wa-
ren de gevechten op de baan min-
stens zo fel als de discussies erna. In

de derde ronde reed Chantal van der
Sluis in de Tarzanbocht op volle

snelheid rechtuit en duikelde over
de vangrail door de reclameborden
heen. "Geen remmen", verklaarde
ze direct na haar vlucht koeltjes.

De wedstrijdleiding legde de race
stil, om de ravage op te ruimen.
Geerlof Stam die op dat moment op
kop lag, mocht bij de herstart van
poleposition weg. Ook dit keer dook
hij als eerste de Tarzanbocht in. Hij

werd na enkele ronden gepasseerd

door Michael Bleekemolen, die als

eerste onder de zwart/wit geblokte
vlag doorkwam. Nadat beide man-
ches waren opgeteld bleek Geerlof
Stam toch de totaalwinnaar.

De juniorencup was voor Robert
Valkenburg. Bij de Formule Ford
1600 pakte juniorenteam-rijder Ro-
ger Ciapponi zijn eerste overwin-
ning. De tweede plaats, die Alex
Veenman in de Formule Renault
pakte was voldoende voor het kam-
pioenschap. Bij de Formule Opel
ging de zege naar Alain van Wordra-
gen, terwijl bij de Koni Produktie-
wagens tot 1400 cc de overwinning
was voor Cor Euser. Door in deze
race tweede te worden werd Egbert
Top Nederlands kampioen.

Zaalvoetbalteams komen
uitstekend voor de dag
ZANDVOORT - In de zaal-

voetbalcompetitie werden
door de plaatselijke clubs goe-
de resultaten behaald. Nihot/-
Jaap Bloem Sport won, na
twee ongelukkige nederlagen,
voor de eerste keer. DRC Arwi-
ko werd met 8-6 geklopt.
ZVM/Aannemer Winter begint
aardig te wennen in de hoofd-
klasse en won fraai van Rip-
perda met 7-3.

Nihot/Jaap Bloem Sport begon de
wedstrijd tegen DRC/Arwiko heel
sterk. Na twee minuten opende Ro-
bin Castien de score. De vreugde
was van korte duur aangezien in de-

zelfde minuut de gelijkmaker viel, 1-

1. Ondanks dat de Zandvoorters
toen wat gehaast gingen spelen werd
er keihard geknokt voor de overwin-
ning. Edwin Ariesen zorgde voor een
2-1 voorsprong, doch wederom zakte
Nihot/Jaap BJoem Sport weg. Bin-
nen een paar minuten keken de
Zandvoorters tegen een 2-3 achter-
stand aan. Vlak voor het verstrijken
van de eerste helft maakte Wim de

Gestaakte strijd

ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Het zaterdagteam

van Zandvoortmeeuwen heeft het in
de uitwedstrijd tegen Bloemenkwar-
tier niet best gedaan. Na een 3-0 ach-
terstand was de scheidsrechter ge-

noodzaakt de wedstrijd te staken
omdat de Zandvoorters nog met ze-

ven spelers in het veld stonden. De
man in het zwart had namelijk vier
Zandvoorters de rode kaart getoond.
Er waren toen nog twintig minu-

ten te voetballen. Voor dat het zover
was, was het best een aardige partij.

Bloemenkwartier en Zandvoort-
meeuwen waren aardig aan elkaar
gewaagd, waarbij de Zandvoorters
iets dominanter op het middenveld
speelden. In de veertigste minuut
kwam Bloemenkwartier op een 1-0

voorsprong na een afschuwelijk
misverstand in de Zandvoortse de-

fensie. Nadien viel cTë' ene na de an-
dere gele en rode kaart en werd
Zandvoortmeeuwen op een 3-0 ach-
terstand gezet, totdat zeven man
over waren en niet verder gespeeld
kon worden. Het woord is nu aan de
bond hoe het verder moet met deze
wedstrijd.

Eerste zege van
zaalvoetbal ZVM
ZANDVOORT - Na drie on-

gelukkige nederlagen moest
ZVM/Aannemer Winter de
zware uitwedstrijd spelen te-

gen DEM in Beverwijk. De be-
duterende Zandvoortse club in
de hoofdklasse won na een zin-

derend en doelpuntrijk duel
met 9-8.

Van beide kanten werd volop op
de aanval gespeeld. Daarbij was
DEM vele malen in het voordeel om-
dat een Zandvoorter, vaak door niet
voldoende afstand te nemen bij een
vrije schop, voor twee strafminuten
naar de kant werd gezonden. Nadat
DEM op een 1-0 voorsprong was ge-

komen zorgde John Bosman voor de
gelijkmaker. Chris Kuin mocht toen
twee minuten straf uitzitten en het
was prompt raak, 2-1. Direct daarna
maakte Marco Spuyman, na een
fraai combinatie gelijk.

De thuisfluitende scheidsrechter
zorgde er voor dat ZVM/Aannemer
winter wederom met een man min-
der kwam te staan. Nu was het Bob
Brune die even rust mocht nemen.
Na de 3-2 en 4-2 kwamen de Zand-
voorters sterk terug. Doelpunten
van Böb Brune en John Bosman
brachten de partijen weer in even-
wicht. De ruststand kwam op' 5-5

door een fraaie treffer van Bosman.
In de tweede helft kwamen de bad-

gasten voor het eerst op voorsprong
door een doelpunt van Bob Brune, 5-

t>. De scheidsrechter was het met
deze stand niet eens en zond maar
weer eens een speler naar de straf-

bank. DEM profiteerde en liep uit

naar een 8-6 voorsprong. Een com-
pleet Zandvoorts team ging op zoek
naar de gelijkmaker. En die kwam
er ook door treffers van Bosman en
Spuyman. Zelfs kwam ZVM/Aanne-
mer Winter op een 9-8 voorsprong,
die het niet meer zou weggeven. Het
was Chris Kuin, die na een geweldig
fraaie combinatie de bal keihard in
de bovenhoek knalde.

Kledingbeurs
ZANDVOORT - In het clubhuis

van de Zandvoortsche Hockey Club
's op 15 en 16 oktober een beurs met
dames- en kinderkleding voor de
herfst en winter. Kleding kan inge-
bracht worden op donderdag 15 ok-
tober tussen negen en vier uur. Van
de verkoopprijs gaat dertig procent
naar de hockeyclub en zeventig pro-
cent naar de inbrenger van de kle-
ding. De verkoop is op vrijdag 16
oktober tussen negen en twee uur.
Contactadres Rosalie Gatsonides,
°23-246224.

Jong, na een vloeiende combinatie
gelijk, 3-3.

In de tweede helft bleef Nihot/-
Jaap Bloem Sport de aanval zoeken.
DRC/Arwiko loerde op de counter
maar doelman Dobias Bloem was op
dreef. De strijd ging langdurig gelijk

op. 4-3 werd het door een treffer van
Bas Heino. Nadat het 4-4 was gewor-
den zorgde Robin Castien voor een
nieuwe voorsprong, 5-4. De spanning
bleef tot aan de laatste minuut. Toen
DRC twee doelpunten scoorde en
een 5-6 voorsprong nam leek het
team van coach Guus Marcelle we-
derom tegen een nederlaag aan te

lopen. De Zandvoorters zetten ech-
ter de schouders er onder en wisten
alsnog met 8-6 te winnen door tref-

fers van Wim de Jong en tweemaal
Edwin Ariesen.

ZVM/Aannemer Winter
In de hoofdklasse speelde

ZVM/Aannemer Winter een knappe
partij zaalvoetbal tegen Ripperda.
De Zandvoorters begonnen voortva-
rend wat al snel leidde tot een fraai

doelpunt van Bob Brune. Kort daar-
na was het wederom raak toen John
Bosman goed inschoot. De badgas-
ten hadden er duidelijk zin in want
vijf minuten later stond de 3-0 op het
scorebord door een doelpunt van
Marco Spuyman. De Zandvoorters
namen gas terug waarvan Ripperda
profiteerde, 3-2. Vlak voor de doel-
wisseling zorgde Bob Brune, na een
hoekschop van Chris Kuin, voor een
marge van twee doelpunten, 4-2.

Na de pauze zorgde Bosman als

nel voor 5-2. Toen even later een
schot op het Zandvoortse doel via de
binnenkanten van beide doelpalen
in handen van Michel Winter viel,

ontstond er enig commotie. De
scheidsrechter vond het een doel-

punt, waarop commentaar gegeven
werd door een Zandvoortse speler,

die voor vijf strafminuten naar de
kant mocht. In die fase speelde Rip-
perda de bal langdurig rond, maar
zag geen kans om tot scoren te ko-
men. Een compleet Zandvoorts
team overspeelde vervolgens Rip-
perda. Via doelpunten van Oscar
Vos en Marco Spuyman behaalde
ZVM/Aannemer Winter een uitste-

kende 7-3 overwinning.

• De Zandvoortse dames kwamen een paar maal dicht bij de gelijkbaar, maar konden toch niet winnen van het geroutineerde Xenios.

Terugval van ZHC-hockeyteams
Foto: Bram Sli|nen.

Zandvoorts
ieuwsbiad

ZANDVOORT - Na de flit-

sende competitie opening van
de ZHC teams, vielen de resul-

taten van afgelopen zondag te-

gen. De hockeysters van ZHC
leden een 0-3 nederlaag tegen
Haarlem, terwijl de heren het
er niet veel beter afbrachten.
Xenios bleef ZHC met 1-3 de
baas.

De openingsfase was voor Haar-
lem in de strijd met de ZHC dames.
Echt uitgespeelde mogelijkheden
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kreeg Haarlem niet van de goed in-

grijpende ZHC defensie. ZHC kwam
allengs tot betere combinaties en
forceerde een paar strafcorners. Die
leverde echter niets op. Na vijftien

minuten spelen kwam Haarlem op
0-1, toen een Zandvoortse vededig-
ster onvoldoende ingreep.
De Zandvoortse dames herstelden

zich goed en kwamen een paar maal
dicht bij de gelijkmaker. Miranda
Schilpzand was goed op weg, maar
zag haar inzet tegen de buitenkant
van de paal belanden. In de tweede
helft had Haarlem de straffe wind in

de rug en kreeg een licht overwicht.
Technisch was Haarlem iets beter.

Na ongeveer een kwartier spelen
werd de Zandvoortse verdediging
uiteengespeeld hetgeen 0-2 beteken-
de. ZHC heeft nogwel getracht de
achterstand weg te werken, maar na

de tweede treffer was het elan ver-

dwenen. Vlak voor het einde bepaal-
de Haarlem de eindstand op een
toeti wel geflatteerde 0-3.

„We hebben zeker in de eerste

helft goed hockey gespeeld en kan-
sen gehad," meende coach Andre
van Marie. „Ondanks dat we door
een ongelukkig doelpunt achter
kwamen, bleven we knokken. Na de
0-2 werd het rommeliger en dat was
jammer want eigenlijk hadden we
van deze tegenstander niet mogen
verliezen."

Heren
Vooral in de eerste helft was Xe-

nios een maatje te groot voor ZHC.
De Zandvoorters werden in het eer-

ste gedeelte overspeeld, wat hen op
een 0-3 achterstand kwam te staan.

ZHC speelde overigens wel met een
perfecte inzet maar dat was te wei-

nig om het geroutineerde Xenios in

problemen te brengen.
In de tweede helft was de strijd

een stuk gelijkwaardiger. De Zand-
voorters kregen meer grip op de
strijd en trokken ten aanval. Het
aanvallende concept dat coach Gijs
Sterrenburg had uitgestippeld lever-

de slechts een doelpunt op van Wou-
ter van der Kolk, 1-3.

Sterrenburg was ook geenszins
ontevreden na afloop. „We hebben
gespeeld naar onze mogelijkheden,
maar Xenios was gewoon beter en
zeer geroutineerd. We hebben ge-

daan wat we konden in deze goede
partij hcokey. We moeten voor elke
punt vechten en dan zie ik mogelijk-
heden om in de middenmoot te ein-

digen."

Eerste nederlaag sinds tijden

voor schakers Chess Society
ZANDVOORT - Ondanks de

versterkingen en een enorme
hoeveelheid strijdlust is het
eerste achttal van Café Neuf/-
Chess Society er niet in ge-

slaagd tegen VHS 3 de punten
in Zandvoort te houden. Na
zestien wedstrijden ongesla-
gen te zijn geweest, leden de
Zandvoortse schakers een 3,5 -

4,5 nederlaag.

Een sinderend duel speelde zich
afgelopen vrijdag af in het Gemeen-
schapshuis. Beide teams traden aan
in een sterke opstelling. Het begin
van de avond was zonder meer voor
de Zandvoorters. Op het vierde bord
trok Olaf Cliteur direkt zijn agres-

sieve openingsrepertoir open, ter-

wijl op het tweede bord ook Fred
van de Klashorst het initiatief greep.

Op het zesde bord was de zaak nog
duidelijker want daar besliste Ton
van Kempen, met een fraaie combi-
natie, de partij reeds in de eerste

vijftien zetten. Het eerste punt

Skiathlon
ZANDVOORT - Rolski Langlauf

Vereniging Zandvoort houdt op za-

terdag 28 november een skiathlon.

Deze Skiathlon Triple is een compe-
titie over drie wedstrijden met de
onderdelen lopen, fietsen en rols-

kieën. De skiathlon vindt plaats op
14, 21 en 28 november. Gemiddeld
duurt zo'n wedstrijd twee uur. Er
kan meegedaan worden in alle klas-

sen, van recreant tot jeugd en wed-
strijdatleet. Informatie geeft Jan
Brinks via 02520-21973. Wie geïnte-

resseerd is in de rolskisport kan con-

tact opnemen met Marian Brada via

02507-17685.

kwam op naam van Van der Klas-
horst, die zijn tegenstander Eradus
toi opgave dwong.
Olaf Cliteur zette tegenstander

Hessels, met de rug tegen de muur.
Hessels verdedigde knap en in over-

leg met non-playing captain Van
Brakel besloot Cliteur remise aan te

bieden, waardoor de stand op 1,5-0,5

in het voordeel van Café Neuf/Chess
Society kwam.
Het noodlot sloeg echter toe. Ja-

cob de Boer misrekende zich en ver-

loor, terwijl Jacco Otte een kleinig-

heid over het hoofd zag, na een goed
gespeelde partij. Kees Koper ont-

wikkelde tegen de Noord-Hollandse
dameskampioen Sascha Schier-
meijer een enorme aanval. De Zand-
voorter had het punt zeker geïincas-

seerd als de tijdnood niet onverbid-
delijk had toegeslagen. De stelling

die overbleef stond verloren waar-
door de badgasten tegen een 1,5-3,5

achterstand aankeken. Doordat Ben
de Vries op het eerste bord materi-
aal achterstand opliep ging ook dat
punt verloren en was de zege defini-

tief voor de Haarlemmers.

In de resterende partijen van Ton
van Kempen en de Duitser Walter
Gerhards, heeft Chess met succes
geprobeerd de schade te beperken.
Beide Zandvoortse schakers maak-
ten een gedegen indruk en wonnen
fraai hun partij, waardoor de eind-

stand op 3,5-4,5 kwam.
Teamleider Van Brakel was on-

danks de nederlaag zeer te spreken
over het vertoonde spel van de Café
Neuf/Chess Society spelers. „Wij
moeten niet vergeten dat wij inmid-
dels bij het sterkste derde deel van
het land behoren," stelde Van Bra-
kel, die er van overtuigd is dat VHS
absoluut de sterkste opponent van

dit seizoen is. Dat de Zandvoorters
bovenin mee gaan draaien, lijdt voor
Van Brakel geen enkele twijfel.

Bekerwedstrijd
ZANDVOORT Vanavond speelt

het herenteam van Holland Casino-
ZVM een uiterst interessante beker-
wedstrijd. Tegenstander is het derde
team van Aalsmeer, dat in de lande-
lijke afdeling speelt. Om tien voor
half acht ontmoeten de teams elkaar
in de Pellikaanhal aan de A.J. van
der Moolenstraat.

Koppelwedstrijd
Vrijdagavond aanstaande organi-

seert de softbalveroniging
Clicks/TZB de eerste klaverjaswed-
strijd om het koppelkampioen-
schap. Dit seizoen worden zeven kla-

verjaswedstrijden gehouden, waar-
van de beste vijf resultaten meetel-
len voor het totaalklassement. De
opbrengst van de avonden komt ten
goede aan het softbalgebeuren. Vrij-

dagavond begint de klaverjasstrijd
om acht uur in de kantine van TZB
aan de. Kennemerweg. Elke speel-

avond zijn er leuke prijzen te verdie-

nen en wordt er een loterij georgani-
seerd. De inschrijfkosten bedragen
zeven gulden vijftig per koppel.

TZB zonder winst
ZANDVOORT - Na vijf competitie

wedstrijden in de tweede klasse
HVB is TZB nog altijd zonder een
winstpunt. Ook de wedstrijd tegen
SVIJ leverde niets op. In de eerste
helft kon TZB geen vuist maken te-

gen het sterke SVIJ. Een met de rug
tegen de muur staand TZB keek na
drie kwartier al tegen een 3-0 achter-
stand aan. In de tweede helft bood
TZB meer tegenstand. Enkele kans-
jes werden niet benut. SVIJ hoefde
niet meer voluit te gaan en bepaalde
uiteindelijk de eindstand op 4-0.

Nihot/Jaap Bloem
ZANDVOORT - In de zaalvoetbal-

competitie speelt Nihot/Jaap Bloem
Sport goede partijen, maar het le-

vert nog niet het gewenste resultaat

op, namelijk een overwinning. Scag-
ga bleef aan de goede kant van de
score met 4-2. De Zandvoorters na-

men een 0-1 voorsprong door een
doelpunt van Renée Paap. Daarvoor
hadden Wim de Jong en Bas Heino
al tegen het houtwerk geschoten.
Een sterker Nihot/Jaap Bloem
Sport zag middels een counter Scag-
ga langszij komen, 1-1. In de tweede
helft wederom geen geluk voor de
mannen van coach Guus Marcelle.
Bas Heino verscheen vijfmaal vrij

voor het doel maar schoot tegen de
keeper of tegen de paal. Ook Win de
Jong en Robin Castien beroerden
het houtwerk. Scagga richtte beter
en nam vlot, wel tegen de verhou-
ding in, een 3-1 voorsprong. Bas Hei-
no zorgde voor 3-2, maar Scagga
counterde en knalde raak 4-2. In de
slotfase een sterk aandringend Ni-

hot/Jaap Bloem Sport, dat echter
geen greintje geluk had en dus ver-

loor.

Overwinning Koene
ZANDVOORT - De laatste wieler-

wedstrijd van dit seizoen heeft een
prachtige overwinning opgeleverd
voor plaatsgenoot Wim Koene. Deze
zogenaamde "gentlemenkoers", was
een koppeltijdrit over zestien kilo-

meter en vijfhonderd meter, die ge-

houden werd in de Waarderpolder.
Wim Koene was gekoppeld aan Cees
Piers. Dit duo raasde veruit het
snelst over het zware en winderige
parkoers. Met een gemiddelde snel-

heid van 41 kilometer per uur, met
daarbij topsnelheden van 58 kilome-
ter per uur, werd de afstand afgelegd
in een tijd van 24 minuten en 2 se-

conden. Wim Koene en Cees Piers
finishte ver voor de concurrentie,
die bestond uit 23 koppels.

LET OP 12 OKT. GEEN AVOND VOORSTELLINGEN

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,
Franse Frites, en Frisdrank ) bij Mc Donalds, minimaal 6 personen.

voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij

Cinema Circus tel:18686 of bij Mc Donalds tel:16001.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

SPORTAGENDA
VOETBAL
Zaterdag: RKAVIC - Zandvoort'75
14.30 uur, te Amstelveen.
Zandvoortmeeuwen - Castricum
14.30 uur, complex voormalig cir-

cuitterrein.

Zondag: Zandvoortmeeuwen
DSC'74 14.30 uur, voormalig circuit-

terrein.

TZB - Spaarnevogels 14.30 uur, ter-

rein aan de Kennemerweg.

HOCKEY
Zondag: VVV - ZHC dames.
ZMVJ - ZHC heren.

HANDBAL
Zondag: Holland Casino-ZVM da-

mes - Break Out 13.35 uur, circuit-

terrein.

Holland Casino-ZVM - Lacom 15.00

uur, circuitterrein.

Vorm lijkt terug bij Z75
ZANDVOORT - De voorspel-

ling' van trainer Gerard Nij-

kamp, dat de eerste vier com-
petitie wedstrijden voor Zand-
voort'75 niet veel zouden ople-
veren, zijn geheel uitgekomen.
In de vijfde wedstrijd echter,
begon het Zandvoortse team
op het goed voetballende elftal

van vorig jaar te lijken. Het
hooggeplaatste HCSC heeft
dat ondervonden en kwam niet
verder dan een 1-1 gelijkspel.

Zandvoort'75 raakt zo langzamer-
hand af van de enorme blessurelijst,

waardoor de bijna de vertrouwde op-
stelling in het veld kan komen. Dat
is een zeer welkome versterking. Jan
Willem Luiten is terug en Ivar Steen
speelde het laatste kwartier mee.
Steen kan waarschijnlijk zaterdag
een volledige partij spelen.
De vechtlust was weer terug bij

Zandvoort'75 en de combinaties, die

op de goede grasmat werden gelegd
waren ook weer nauwkeuriger.
HCSC moest in de eerste helft nood-
gedwongen in de defensie, omdat de

Zandvoorters fel ten aanval trokken.
Na een kwartier spelen had het ster-

ke aanvalsspel al succes. Bas Heino
opende de score voor de kustbewo-
ners, 1-0.

De bezoekers uit Den Helder
poogden onder de druk vandaan te

komen, doch de Zandvoortse achter-
hoede reageerde adekwaat op de
snelle tegenstoten. Met goed opge-
zette aanvallen probeerde Zand-
voort'75 de score uit te breiden, het-

geen niet gelukte.
In de tweede helft moest HCSC

wel moer de aanval zoeken en toen
er in de Zandvoortse defensie onvol-
doende werd ingegrepen was het
meteen raak, 1-ï. Het leek voor
Zandvoort'75 nog erger te worden,
toen HC SC een strafschop kreeg toe-

gewezen. Doelman Ferry Nanai be-

hoedde zijn team voor een achter-
stand door de bal fraai te keren.
Zandvoort'75 probeerde alsnog de
zege te pakken, maar moest dat met
tien man doen omdat Robin Castien
de rode kaart kreeg van de scheids-
rechter. Wat beide ploegen ook pro-
beerden het bleef, na een zeer aan-
trekkelijke partij voetbal, 1-1.

Topscorers
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Aulorubriek SHOWROOM verschijnl elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Builenveldertse Courant, Dienier Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Venor, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en hel Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen).

De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Hel Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665868Ó. Fax 020-6656321.
Schnfieli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B ; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten Izowel telefonische als schriftelijke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dog in Het Parool geplaatst en de volgende
week in olie Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Alfa Romeo

Alfa 33, m. '86. i.z.g.st., nwe
APK, ƒ 5950.-. Inruil, gar. financ.

Tel.: 02990-37825.

Audi

Audi 80 GLS, b.j. '85, LPG,
i.z.g.st., nwe APK, ƒ 5.950.-. Inr.

gar. financ. Tel.: 02990-37825.

Chrysler

Chrysler Le Baron Cabrio 4 cy-

lind. turbo autom., dec'89, wit,

alle opt., roodleder inter., in

perf. st., ƒ36.500. 02945-3622.

BMW
LIEFHEBBERS AUTO!!

B.M.W. 325i, 4-deurs, bouwjaar

1986, zeer mooi en snel,

± ƒ 12.000 aan extra's,

o.a. sper-diff., ƒ22.000.

Tel. 02503-14027.

Voor een occasion

of nieuwe CITROEN:

XM, BX, ZX, AX of

GSA.
AUTOBEDRIJF

Wim van Aalst,

uw Citroen-specialist

MIJDRECHT:

02979-84866

XM Turbo Diesel 90 ƒ 37.500

XM Ambiance ..90 ƒ29.900
BX Turbo Break D 90 ƒ27.500
BX Turbo Diesel 89 ƒ 17.500

BX RD Break D .89 ƒ15.500
19 TRS Br. LPG 88 ƒ 14.500

3xBXTRD 90 ƒ16.500
6x BX TRD . 89 v.a. ƒ 13.500

BX Diesel 89 ƒ12.900
BX 19 GTI, LPG 90 ƒ 19.900

BX 19 TRS, LPG 89 ƒ 14.500

3x 16 TZI, LPG .90 / 15.500

3x 16 TRI, LPG .89 ƒ13.500
2x BX 16 TRI ...89 ƒ13.500
BX 14 TE, LPG .90 ƒ14.500
BX 14 TE 89 ƒ11.500
BX 14 TE, LPG . .

.

ƒ 12.900

AX 11 TRE, 5d. .88 ƒ 8.950

VISA GARAGE, Houtmankade
37, A'dam, tel. 020-6278410

Fiat

Fiat Panda 750 L, '87, Fire mo-
tor, zwart, nwe APK, ƒ 5.750.-.

Tel.: 020-6105478.

FIAT RITMO 60 L, b.j. '86,

APK 4-'93, ƒ 2000.

Tel.: 02974-892, na 18 uur.

FiatUno45S,b.j.9-'86;APKtot
9- '93. Vr.pr. ƒ 6900; licht groen

metal. I.z.g.st.: 020-6629664.

Fiat Uno 45 S, '87, radio-casset-

te, in nieuw staat, ƒ6.250.

Tel. 020-6313427.

Fiat UNO S, eind '91, get. gl.

zwart, 10.000 km, ƒ 14.900.

Tel.: 02503-30120.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen

Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

ASMOCO
Off. BMW-dealer

1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6- en 7 serie

bj. '83 t/m '92

Inruil/leasing/financiering

020-6943093

Chevrolet

Naast de uit voorraad te leveren Chevrolet Pick-Ups, Vans,

Blazers en luxe wagens, kunnen wij u diverse door inruil

verkregen occasions aanbieden:

Chevrolet Astro 4.3, bjr. 1989, grijs kenteken, 55.000 KM
Chrysler Voyager LE 3.0, bjr. 1990, alle opties

Ford Mercury Sable LE stationwagon, bjr. 1990, alle opties

Mercedes 200, benz., bjr. 1987

Rover Sterling 825, bjr. 1988, veel extra's, LPG
Toyota Hi-Luxe 2.2 benz., bjr.'89, 4WD, polydeck, sunr.,gr.kent.

Toyota Dyna 100 Diesel Pick-Up, bjr. 1988, grijs kenteken

Alle zeer mooie schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp. Tel.: 020-6670121.

• U leest nu de 1 in 3 MINI pagina. Dat doen met u honderd-
duizenden mensen elke dag. Zelf een 1 in 3 MINI plaatsen kan

• natuurlijk ook.

Citroen

BX-Sport-85, zeer mooi, nw.

banden + remmen + schijven,

ƒ 9.500,-. Tel.: 02990-47606.

Citroen 1981 met radio. Motor
en banden nog prima ƒ750.
Tel. 020-6479480.

Citroen BX 19 GT, Ipg, eind '85,

APK 5/'93, zilver, stuurbekr.

ƒ 6500. Tel. 020-6843294.

• De autorubriek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

Citroen BX 1.9, TRD, i.z.g.st.

nwe APK ƒ5.950.-. Inruil, gar.

financ. Tel.: 02990-37825.

Citroen BX 1.9TZI, b.j.'90. LPG,
schuif/kantelbak, cv. , nw.

staat, ƒ 18.750, 020-63 1 3427.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Jaguar/Da irnIer

Jaguar XJ 6, juli 88, 3.6, 5-bak,

nw. model, antrac. met., elektr.

schuifd., elektr. ramen, alarm,

in zeer goede staat, ƒ 39.500.

Tel. 02945-3622 A.A. Cars.

Mercedes-Benz

Mercedes 1000 SEC Cabrio.,

nov. '82, Burgundy met., elektr.

kap, alle opties. In perfekte st.

Tel. 02945-3622 A.A. Cars.

Mercedes 190, m. '84, Autom.
I.pr.st. ƒ 13.950.-. Inruil, gar.

financ. Tel.: 02990-37825.

Mercedes 300 Turbo D. stat.

car, aug. '90, div. opties, an-

trac. met., in zeer goede staat,

ƒ 97.500. 02945-3622 A.A. Cars.

Mercedes 560 SEC nieuw,

blauw/zwart met., alle opties.

Tel. 02945-3622 A.A. Cars.

T.k.MB230Eaut. '83,apk9-93,
i.z.g.s., bruin. Prijs n.o.t.k.

Tel.: 020-6437002.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.: 020-6433733.

Mitsubishi Colt, GLX, m. '8

i.z.g.st., nwe APK, ƒ8950.-
Inruil, gar. fin. 02990-37825.

Sapporo b.j. '81, Lpg,. 5-bak,

open dak, i.z.g.st. ƒ2500.-.

Expocar Trading 020-6153933.

Nissan

Cherry Diesel, 6/85, 5-bak, ge-
tint glas, APK 93, ƒ3950.-.

Expocar Trading 020-6153933.

Nissan Micra 1,2 SL, b.j.

zwart ƒ 14.950.-. Inruil, gar.

financ. Tel.: 02990-37825.

'91,

OTO//ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
tel.: 02940-16661

BIEDT AAN:
AX 1.0 RE 82.000 87
AX 1.1 RE 90.000 87
AX 11 TG Diesel 36.000 91

BX Diesel 30.000 90
BX Break Diesel 122.000 90
BX Break Diesel 250.000 87
BX 1.6 TGI LPG 20.000 92
BX 1.4 LPG .... 160.000 87
+ diverse demo's in verkoop:
ZX 1.4 Reflex 92
XM 2.0 P?

Seat Marbella GL 47.000
Mitsubishi Lancer
stat.car 100.000 87

DIVERSE
LOW BUDGET OCCASIONS

v.a. ƒ 4.500

Daihatsu

Daihatsu Cuore, b.j. 1983, km
60.000, nwe banden, goed on-
derh. Na 19 u. 020-6956269.

NIEROP-DAIHATSU b.a.:

Charade Sedan SG 1.3i, aut.,

(demo) km 3.000, 6- '92. Chara-
de 1.3TX, wit, km. 30.000, '90.

Charade 3-drs aut., km
100.000, '85. Vancouverstr. 2-

12, A'dam-W. 020-6183951.

Peugeot

405 GRD 1.9, grijs kent., 4-'92,

10.000 km, div. opties, interes-

sante prijs. Tel,: 02902-61697.

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930

Leeuwekeur gebruikte auto's

Wij hebben voor u diverse

occasions klaar staan.

Inruil mogelijk

PEUGEOT-DEALER
Adres: Baarsjesweg 249-253

Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

Porsche

Porsche 924, b.j. '79,

blauw, APK, ƒ7.950.-.

Tel.: 02990-37825.

met.

Porsche 928 S, nov. '80, alpine-

wit, leder inter., 5-bak, div. op-

ties, in zeer goede staat,

ƒ 34.500. 02945-3622 A.A. Cars.

Renault

Ford

Escort 1.1 laser okt. '84, 68.000
km, i.z.g.st., APK tot 09-'93,

ƒ 5600. Tel. 02907-6941 na 18 u.

Fièsta 1.3 Cheers 1/92

Fiësta 1 .3 Courier 5/92
Escort 1.6 CLX 4/91

Escort 1.4 CL 1/92

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37, Ouderkerk aan
de Amstel. Tel.: 02963-1767.

Ford Escort 1.3 L, b.j. '83,

Station in nieuw staat, nwe
APK ƒ 2950.-. Tel. 020-6105478.

Ford Escort GT, '90, rood,

schuifdak, sportbumper,

ƒ 18.000. Tel.: 020-6362008.

FORD Sierra 2 L. m. '85, i.z.g.st

ƒ5950.-, Nwe APK. Inruil mog.
Tel.: 02990-37825.

Lada

LADA 2105 1.3, Autom., origin.

'86, nwe Apk. Rijdt perfect,

i.nw.st. ƒ3450.-: 020-6105478.

Mazda

Mazda 323 Sedan 1 .3i, sep '89,

61 .000 km. Weg auto v.d. zaak,

ƒ 14.500. 02975-61923.

T.k.MAZDA1.3LX4deurs,b.j
'86, kl. rood, i.z.g.st., ƒ7250.
Tel.: 02503-17637.

T.k. Mazda 626 2.2i, LPG, sept
'90, 94000 km + electr. dak
Tel.: 02979-87889.

MG
MG A Coupé 1959, blauw met.,
gerest., in perf. cond., APK
gek., ƒ 34.500. Tel. 02945-3622.

MG B 1974, racing green,
spaakw., in zeer' goede st.,

ƒ 19.500. Tel. 02945-3622.

Opel

OPEL ASCONA, Diesel, bj. '85,

puntgaaf, rijdt als nieuw, nwe.
APK, ƒ 3950. Tel.: 020-6105478.

OPELASTRA 1.6i GLS, 5-drs.,

LPG, bj.'91, 16000 km/ 30.950.

OPEL KADETT 1.3i, 3-drs.

,

29000 km,bj.'89 ....ƒ18.950.
OPEL ASTRA 1.4i GL, 3-drs.,

12000 km, bj.'92 ... ƒ26.950.
RIVA A'DAM-NOORD
020-6361153

Opel Omega 1.8 GLS, m. '88,

i.z.g.st. LPG, ƒ 12.950.-. Inruil,

gar. mog. Tel.: 02990-37825.

Rekord diesel, 5/82, Traveller-

uitv. APK. '93 ƒ 1950.-.

Expocar Trading 020-6153933.

ZUIDWIJK
v vPEUGEOT-DEALËR:

AMSTERDAM-ZUID
NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE

KIJK en VERGELIJK !!!!

div. types 205 v.a. . .ƒ 6.950

div. types 309 v.a. ..ƒ11.950

405 GLX 9/91, d.blauw/ 27.500

605 SR 3.0 1/92,

bl.met ƒ57.000
WAT U ZOEKT

HEBBEN OF KRIJGEN WIJ!!

BEL ONS NU...

OF KOM LANGS!!

Minervalaan 86, Ó20-6629517

Renault 5 GTL, b.j. '87, 5 drs., 5
versn., grijs, ƒ8500.
Tel.: 020-6459852.

Renault 5 GTL, bj.'87, rood,

71.500 km., i.z.g.s. ƒ8.500.
Tel. 02907-5674.

RENAULT 5 TL, m, '81, nwe
APK, i.z.g.st. Rijdt perfect

ƒ 1450.-. Tel.: 020-6105478.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie

Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

PEUGEOT 309 XR, 3-drs.,

b.j. '88, 5-bak ƒ 14.950.

RIVA A'DAM-NOORD
020-6361153

T.k. Peugeot 205 1.1 inj., b.j.

'90, puntgaaf, wit. Vr.pr.

f 17.500. Tel. 02503-27797.

Rover

Minor Motorcars

Rover Dealer
Sloterkade 40-44, Amsterdam

020-6177975

Record voor

Rover
Metro 1.3 Surf Summer 07- '86

Maestro 1.6 Mayfair ...01 -'87

Rover 216 Vitesse EFI .07-'87

Demo Rover 111 L ... nieuw

020-6949266
Rover uw dealer. Alle mod.
Gar. Boom Aalsmeer 25667.

Skoda

Skoda-
specialist

GARAGE HOLTZ
voor betaalbaar vakmanschap
M.S. van Riemsdijkweg 24-26

Amsterdam-N. (v.m. N.D.S.M.)

020-6311694

SKODA 130, origineel '87, APK,
wit, rijdt als nieuw. I.z.g.st.

f 1950.-. Tel.: 020-6105478.

• Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Te koop: Renault 18, bouwjaar
1983, APK tot mei 1993.

Prijs ƒ 2600. Tel. 020-6738222,
(na 18.00 uur).

Rolls-Royce

Rolls-Royce silver wraith II, b.j.

'80, zwart, beige leder inter.,

beige top, in perf. st. van on-

derh. 02945-3622 A.A. Cars.

Subaru

Subaru
Actiemodel

BIJ DE GROOTSTE DEALER
VAN NEDERLAND

De Mini Jumbo
Super White
Extra's: Sunraof

radio/cassette op slede,

spatlappen, striping

t.w.v. ƒ 1250,- GRATIS

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ

SUBARU-HEERE
Ceintuurbaan 225, A'dam

020-6719154

MOOY ENZOON
v h Museum autobedrijven

Occasions
van de week:

JUSTY 1.0 S Automaat,
nov. '89, ƒ 14.500,-

JUSTY 1.0 S Automaat,
apr. '90, ƒ16.500,-

L2 1.6 GL Coupé,
mei '88, ƒ 16.000,-

JUSTY J12 4wd SL,

mei '87, ƒ 9.900,-

MOOY EN ZOON:
In PRIJS gelijk

In SERVICE beter!!

Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z.
;
Info: 020-6623167/6732853 :

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055

(gratis halen en brengen)

Auto Amstelstad b.v. Suzuki -Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,

Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/67 135E

Voor een goede SUZUKI-occasion naar:

Booij Zaanstad Suzuki-Dealer
Zuideinde 44, Koog a.d. Zaan 075-164692.

Correcte service; inruil en financiering.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.

Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Suzuki Alto, m. '88, i.z.g.st,

nwe. Apk, ƒ7950.-. Inruil, gar.,

financ. Tel.: 02990-37825.

Dezebon brengtde loop inuw "showroom".

Of u nu zelf een. showroom heeft of uw auto blinkend voor de deur zet, met een advertentie in

SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale

autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladcn van Weekmedia in het gebied

Groot-Amsrerdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage van ca. 750.000 exemplaren
van Weesp tot Zandvoort.

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schrijf hier in hiokk'ttcrs

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en nissenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven.

Aan de hatui van ile daar-

naast geplaatste tarieven

kunt n zelt uitrekenen

wat uw advertentie kost.

n.
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Inferno laat

diepe wonden na
BIJLMERMEER - Zondagavond i oktober 199,2. Iets over half zeven Een

Jumbo boort zich met een geweldig klap in Groeneveen en Kruitberg en een
inferno breekt los De Bijlmerbrandw eer is snel ter plekke, maar kan weinig
doen 'We zijn wel aan het blussen,' aldus een brandweerman die met zijn

ploeg als een van de eerste ter plekke was, 'maar dat is meer om het publiek
gerust te stellen Hier valt niet te blussen.'

Van alle kanten stromen Bijlmerbewoners toe Nieuwsgierigheid, maar
ook bezorgdheid Want iedereen kent wel iemand die in Kruitberg of Groe-

ne\een woont Langzaam begint zich ook de omvang van de ramp at te

tekenen en bekruipt iedereen een gevoel van verbijstering en ongeloof. Een
omvangrijke reddingsoperatie komt op gang.

De volgende dag gaapt het gat tussen Kruitberg/Groeneveen. De kille

realiteit: er wordt gesproken van honderden dodelijke slachtoffers. Honder-
den mensen zijn hun huis kwijt geraakt. Van alle kanten komen georgani-

seerde, maar ook spontane, hulpacties op gang
Langzaam en nauwkeurig begint men met de opruimwei kzaamhedcn en

met het pijnlijke proces van identificatie Luchtvaartspecialisten verzame
len de wrakstukken van het vrachtvliegtuig om te achterhalen wat er mis is

gegaan Foto Gerr t Hols
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Reizen

Vakantie Nederland

HOGENBOOM RECREATIE
Voor wie nu oens iets heel anders wil! Balk in Friesland.

Wedde in Groningen, (introduktie korting 25%). T.h. de meest
luxueuze 5" villa's a.h. water. Veelal met sauna en bruintun

nel Inl. 'brochure: tol 02977-45797 fax 41309.

Hotel DE LINDENHOF-Val-
kenburg Herfstvakantie aan-

bieding 3 overnachtingen +

ontbijt / 100,-. Combinatie
met bezoek aan thermae
2000 mogelijk. Lindenlaan 27
Valkenburg 01186-16291.

HOTEL HEUVELZICHT
Gelegen temidden v natuur.

Ideaal voor rustzoekers en
wandelaars, 3 min. v. station.

Alle kamers douche/toilet, tv

oj:> aanvr . div. terrassen, ei-

gen parkeerpl,, gratis fietsen.

Info 04459-1324, Vinken-

bergstr. 22, Schm op Geul.

SCHOORL t.h. (luxe)stacara-

vans en kampeerplaatsen op
caravanpark Het Lange Veld,

vlakbij bos, duin en zee.

Tel: 02209-1759.

OOIT DE FRIESE
KUST VERKEND?

Te voet op reis in eigen land

met een van de 25 Lange-

Afstand-Wandelpaden in Ne-

derland. Bestel de nieuwe
overzichtskaart: ƒ3,95 op
postbank nr. 4205157, St.

LAW, Amersfoort, o.v.v.

WM-KRT.

Nu 50% korting. Bungalows
2 tot 7 pers., bosr. omg.
Valkenswaard. 04907-62158.

Wandel- en fietsarrangem.

aangeb. in mooie grensstr.

België-Z.Limb.
04409-1475.

ZOUTELANDE t.h. vakantie-

woningen en appartementen,
2-9 pers. Tel.: 01186-1545.

Vakantie
buitenland

AQUADELTA
T.h. luxe 2-8 pers. bung. en
app. Veel rekr. mog. Ideaal

voor jong en oud: 043-645048.

De leukste Pluto

jeugdskikampen
Bel voor de gratis folder

020-6140418 (SGR).

SUPER GOEDKOOP
op wintersport in Tsjechoslo-

wakije, 10 d. luxe busreis incl.

hotel v/p en skipas v.a, ƒ 549.

Concordia Reizen 05213-1333

(ADVERTENTIE)

DE DUITSE EIFEL PARADIJS VOOR WANDELUEFHEBBERS
Op slechts een paar uur rijden van de Nederlandse grens
liggen de glooiende heuvels van het Duitse Eifelgebergte.

Een landschap van een adembenemende schoonheid.
Niet voor niets trekken jaarlijks vele natuurliefhebbers

juist naar dit deel van Duitsland voor een ontspannen,
korte vakantie. Deze rustige omgeving met kleine

boerendorpjes, uitgestrekte landerijen afgewisseld door
uitgestrekte bossen, leent zich met name uitstekend voor
het maken van boeiende wandeltochten, waarbij u geniet

van de rust die deze omgeving uitstraalt en bent u

volledig een met de natuur. Tijdens zo'n wandeling kruist

dan ook regelmatig een hert, een ree of ander wild uw
pad.

De bekende touringcarreisorganisatie De Harde's Tours
organiseert speciaal naar dit gebied haar meest
populaire 5-daagse wandelvakantie. Reden voor uw
krant om eens met de heer Nico van Dijk, hoofd van de
afdeling inkoop van De Harde's Tours, over deze vorm
van vakantievieren te gaan praten.

Wat meteen opvalt is het enthousiasme waarmee Nico
van Dijk over deze wandelvakanties spreekt. „Geen
wonder", vindt hij zelf. „Zolang ik mij herinner kom ik zelf

al minstens een keer per jaar in de Eifel. Ik ken dit gebied

dan ook als mijn broekzak. Hierdoor was ik in staat

precies de juiste hotels, die perfect passen bij de
gemoedelijke sfeer van een wandelvakantie, voor deze

reizen te selecteren. Bovendien kon ik, door mijn eigen

wandelervaringen in de Eifel, de mooiste routes uitzetten

in een gedeelte van het gebied dat hiervoor het meest
geschikt is. Met een glooiend landschap, maar zonder
dat onze gasten allerlei steile hellingen moeten
beklimmen."

Wanneer wij Nico vragen of dat nu wel milieubewust is

om met een touringcar met zo'n 40 personen tegelijk te

gaan wandelen, lacht hij begripvol. „Natuurlijk niet,

daarom doet De Harde's Tours dat ook anders.

Weliswaar gaan wij met een touringcar met inderdaad

zo'n 40 personen naar de Eifel. Ter plaatse verdelen wij

de gasten echter over de vier hotels die de nauwkeurig
uitgezette routes met elkaar verbinden. De ongeveer 10
gasten die beginnen in hotel 1 wandelen dus hiervandaan
naar hotel 2, 3 en 4.

De wandelaars die in hotel 2 beginnen lopen naar hotel 3,

4 en eindigen tenslotte in hotel 1 , enzovoort, enzovoort.

Op deze wijze sparen wij niet alleen het milieu maar
creëren meteen 4 kleinere en daarmee vaak gezelliger

groepjes die naar eigen voorkeur, individueel of in

groepsverband de korte routes van ca. 1 kilometer of

langere routes van ongeveer 1 8 kilometer per dag, van
hotel naar hotel kunnen lopen.

Tenslotte vragen wij de inkoper van De Harde's Tours
wat hijzelf de meest ideale periode voor een dergelijke

vakantie vindt. Zonder aarzelen antwoord Nico van Dijk:

,,De herfst, zeg maar vanaf september tot en met novem-
ber. Dan is ook in dit gebied de drukte voorbij, de lokale

bevolking heeft de tijd voor een praatje en bovendien is in

deze tijd de natuur op zijn mooist.

Wie een keer de schitterende kleurschakeringen van de
Eifel in herfsttooi heeft gezien is voor altijd verkocht en
komt hier zeker terug."

Wanneer het enthousiasme van Nico van Dijk ook op u

zo aanstekelijk heeft gewerkt, dan is dit uw kans. Een 5

daagse wandelvakantie naar de Eifel met De Harde's
Tours kost ƒ 398,- inclusief vervoer per luxe touringcar,

overnachtingen met ontbijt en diner in goede hotels en'

met dagelijks uitgebreide routebeschrijvingen.

Voor uitgebreide

inlichtingen en
reserveringen kunt u

terecht bij de informatrices

van De Harde's Tours in

Hoofddorp.

Tel.: 020-6541100.

WEEKMffili geeft u meeni

SKILES ifi HOLLAND

rsr
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DOE JE TOCH ZEKER BINNEN!'

Indoorskiën en snowboarden op de langste afdaling in het

hartje van Amsterdam. Skiën en snowboarden zijn de snelst

groeiende sporten in Nederland. De voordelen van indoor-

'

skiën en snowboarden zijn:

- nooit last van slecht weer
- persoonlijke begeleiding
- geen vermoeiende klimpartijen of wachten op
de lift

- "eindeloze" val op vriendelijke skimat

In samenwerking met Indoorskischool SKI-INN biedt Week-
media u de gelegenheid om dit eens met korting te beproe-
ven. 1 proefles skiën ƒ 10,- p.p. incl. materiaal (normaal
ƒ20,-), 1 proefles snowboarden ƒ 15,- p.p. incl. materiaal
(normaal ƒ 25,-).

Deze aanbieding geldt voor de periode van 8 t/m 16 oktober
en geldt alleen bij inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon na telefonische reservering bij SKI-Inn, tel.

020-6184946. SKI-INN vindt in het Amsterdams Onderne-
mers Centrum op het WG-plein in Amsterdam (vlak bij de
Overtoom).

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon en na telefonische reserve-
ring bij SKI-INN (tel. 020-6184946) heb ik recht op:
.... een proefles skiën a ƒ 10,- p.p.

.... een proefles snowboarden a ƒ 15,- p.p.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Woonplaats:

Datum proefles:

WEEBMMIfi geeft u meeni

WEEMMSM geeft u meeni

HERFSTTOCHT
In samenwerking met Rederij Naco organiseert Weekmedia
een sfeervolle tocht met een heerlijk centraal verwarmd
luxe salonschip.
Onder leiding van een gids vaart u over het IJ om via het
drukbevaren Amsterdam Rijnkanaal bij Smal Weesp de
Vecht op te varen. U vervolgt de tocht door het prachtige
Weesp naar Uitermeer. Daarna vaart u door Nigtevecht,
waar u de Vecht verlaat om via het Amsterdam Rijnkanaal,
naar de Steiger achter het Centraal Station te varen.

U vertrekt om 11.00 uur vanaf de Ruyterkade Steiger 7

(achter het Centraal Station in Amsterdam). Bij het vertrek
wordt u een kopje koffie met gebak aangeboden en onder-
weg wordt een kopje soep, een heerlijke uitgebreide koude
lunchschotel en een nagerecht geserveerd. Omstreeks 16.00

uur meert u weer af achter het Centraal Station.

U kunt aan deze tocht deelnemen op maandag 19, woens-
dag 21, donderdag 22, maandag 26, dinsdag 27, donderdag
29 en vrijdag 30 oktober en op maandag 2, dinsdag 3 en
donderdag 5 november.
Deze volledig verzorgde dagtocht inclusief vaartocht, een
kopje koffie met gebak en lunch kost normaal ƒ 47,00 per
persoon. Tegen inlevering van onderstaande volledig inge-
vulde bon ontvangen onze lezers een korting en ƒ 7,50 en
betalen slechts ƒ 39,50 p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze herfsttocht is alleen mogelijk na telefo-

nische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze bon inge-
vuld in te leveren aan de kassa van Rederij Naco, de
Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam op de dag van vertrek.

De kosten bedragen ƒ 39,50 p.p.

Nnnrn- tolefnnn-
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Pc's zakken
snel in prijs

De personal computer be-

staat in feite pas kort (sinds

1980), maar de ontwikkeling en
de populariteit hiervan is meer
dan stormachtig te noemen. De
typeverbeteringen volgden el-

kaar in sneltreinvaart op en ze-

ker de laatste maanden kan
worden geconstateerd dat het
aanbieden van pc's die steeds
meer mogelijkheden bieden
vrijwel omgekeerd evenredig is

aan de prijsontwikkeling.
Want de prijzen schieten nog

altijd omlaag. Voor bladen die
computers testen of hierover
schrijven, is het daarom bijna
onmogelijk hierover een actu-

eel artikel te brengen.
PC Koop van september deed

een poging. Men ging op zoek
naar de goedkoopste pc in Ne-
derland en kwam bij 17 adres-
sen terecht. Een aardige indica-

tie, maar ook niet meer dan dat,

want het onderzoek vond deze
zomer plaats en is inmiddels
alweer aardig achterhaald.
In de Consumentengids van

oktober een test van 386- en 486-

computers. Wie op zoek is naar
een pc van de jongste snelle en
krachtige generatie is het goed-
koopst uit met een apparaat
van een minder bekend merk,
luidt de conclusie. De test wees
namelijk uit de de kwaliteit
daarvan niet onderdoet voor
die van de grote namen.
Onderzocht werden 11 pc's

met een 386sx-processor, vier

met een 386dx-processor (snel-

ler dan de sx) en twee met een
486dx-processor. Testen kost
tijd en vier van de IV pc's waren
op het moment van publikatie
alweer opgevolgd door een an-
der model. De prijzen liepen
uiteen van 2900 tot 6100 gulden,
maar staar u daarop niet blind,

want ze zullen inmiddels al-

weer sterk zijn achterhaald.
Voor degenen die zich voor het
eerst op de computermarkt
oriënteren een goed leesbaar
artikel zonder dat het te tech-
nisch wordt.
Het meest actueel en interes-

sant is ongetwijfeld het artikel

in Computer.' Totaal van okto-
ber. De redactie ging op pad om
voor uiterlijk tweeduizend gul-

den een systeem aan te schaf-
fen dat als minimumvoorwaar-
den kende 386sx, 40 Mb harde
schijf, 2 Mb RAM-geheugen,
3,5" diskdrive, toetsenbord,
monochrome beeldscherm,
VGA-kaart en paralelle en serië-

le aansluitingen.
Een halfjaar geleden was

men misschien nog van een
koude kermis thuisgekomen,
nu konden maar liefst 13 van
deze koopjes worden getest.

Waaronder zelfs nog. drie met
een 386dx-processor. Daartoe
behoorde de Planhold die als

beste uit de bus kwam. Ook
door de kooptips een heel inte-

ressant artikel voor iedereen
die er momenteel over denkt
een pc te kopen.

Kamperen
Voor de echte kampeerder is

het seizoen nooit over, want als

hij er nu niet op uit kan, bereidt
hij zich in ieder geval toch voor
op de volgende keer. Een licht-

gewicht tent is daarbij een po-
pulair artikel.

Op Pad (nr. 7) testte vijf twee-
persoonstenten: de Wild Coun-
try Quasar van 1299 gulden
('een kwalitatief hoogwaardige,
volwaardige vier-seizoenen-
tent'), de Phoenix Phalcon van
1095 gulden ('goede 3/4 seizoe-

nentent'), de McKinley Oregon
van 549 gulden ('ongeschikt
voor bergsport en winterkam-
peren'), de Mentora Kahiltna
Dome van 2295 gulden ('royale

binnentent met unieke, com-
fortabele luifel') en de Papilion
Het Zwarte Kwadraat van 1395
gulden ('origineel ontworpen
zomertent voor kampeerders
die met beperkingen kunnen le-

ven').

Verder in Op Pad een infor-

matief artikel over spulletjes
voor de buitensportkeuken zo-

als plastic potjes, mokken met
maatstreepjes, mini-pannen
met anti-aanbaklaag, greepjes
en spatels en lichtgewicht be-
stek.

Kattebakkorrels
Konsumenten Kontakt onder-

zocht 14 kattebakvullingen en
zeven merken huisdierstrooi-
sel. Tot nu toe wordt door de
gemeenten geadviseerd de kat-

tebak te legen in de gewone
huisvuil-emmer en niet in een
gft-afvalbak. Koopkracht komt
echter tot de conclusie dat de
korrels op basis van hout, stro
en papier en alle huisdier-

strooisels (houtkrullen) ge-

schikt zijn om te composteren.
De onderzoeksresultaten zijn

opgenomen in het oktobernum-
mer van Koopkracht.

Dakreparaties
Huiseigenaren die binnen-

kort hun dak moeten laten re-

pareren doen er goed aan eerst
de Consumentengids van okto-
ber te lezen. De Consumenten-
bond verplaatste zich in de
schoenen van de huiseigenaar
en schrok van de offertes die hij

kreeg voorgeschoteld. Nuttige
Praktijkinformatie.

GERRIT JAN BEL

DE TUIN HEEFT in het
naoorlogse

Nederland een
behoorlijke ontwikkeling

doorgemaakt.
Aanvankelijk bestond de
ruimte achter het huis uit

een 'hof met een
appelboom, een bankje en
een pad in het midden met
links en rechts daarvan
wat bloemen en groente.
De huidige tuin is een

verlengstuk van de woning
geworden.

Tuinideeën opdoen
Land van Maas enW

door Bram Wolthoorn

Dat verlengstuk van de wo-
ning delen we blij met alles wat
van nature aanwezig is te mid-
den van het door ons geplante
groen. Tuincentra haken graag
in op de tuintrends zoals die
worden aangedragen vanuit de
gardens van Engeland, de Ame-
rikaanse estates en het ruige,

aan planten zo rijke Franse
platteland. We geven steeds
meer geld uit aan plantmateri-
aal en 'harde' materialen voor
de inrichting van onze tuin.

In de jaren tachtig is het aan-
bod van verhardingsmaterialen
en tuin-accessoires sterk toege-

nomen. In de meeste tuincen-
tra worden deze 'harde' tuin-

materialen net als het plantma-
teriaal in onverwerkte vorm
tentoongesteld. Overzicht van
het aanbod aan 'harde' materia-
len ontbreekt door de grote
hoeveelheid. Inzicht in de vele
toepassingsmogelijkheden er-

van is daardoor erg moeilijk ge-

worden.

Voorbeelden
Een hovenier met een groot

voorstellingsvermogen onder-
kende dit probleem en heeft in

het ruime polderlandschap een
aantal tuinen ingericht met toe-

passingen-van deze materialen.
Hier kan de tuinier naar harte-

lust ideeën opdoen voor de ei-
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• Geplaatst te midden van een natuurlijke beplanting komen de toegepaste
tUinmaterialen mooi Uit Foto: Ben van Ooiien

gen tuin. Bladeren vallen mas-
saal van de bomen en oceaande-
pressies stormen met een snel-

treinvaart over het Hollandse
landschap: de herfst is begon-
nen. Tijd om al voorzichtig stil

te staan bij de tuinplannen voor
het volgend jaar. Tijd dus om
bij voorbeeld de voorbeeldtui-
nen in Appeltern, op de grens
van het Brabantse en Holland-
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se land, te bezoeken.
De voorbeeldtuinen, die een

totale oppervlakte hebben van
tienduizend vierkante meter,
zijn niet naar een bepaalde
tuincultuur ingericht, maar
naar toepassingsmogelijkhe-
den van 'harde' tUinmaterialen.
In de ingerichte voorbeeldtui-
nen zijn deze materialen op na-
tuurlijke wijze met bijpassende
planten tot een harmonieus ge-

heel verwerkt.
Zo zijn er diverse voorbeel-

den van bestratingen in ver-

schillende patronen te zien,

toepassingen van vlonders, vij-

vers, watertuinen, verlichting
en afscheidingen. Voorbeelden
van een natuurlijk gebruik van
kiezels, keien en klinkers zijn

op verrassende wijze verwerkt.
Kortom: men kan hier met ei-

gen ogen zien hoe allerlei soor-

ten 'harde' materialen in de
tuin toegepast kunnen worden.

Inspirerend
Appeltern ligt in het Land van

Maas en Waal, een weids pol-

derlandschap met hier en daar
een schoorsteen van een steen-
fabriek en groen grazige weiden
naast de door houtwallen om-
zoomde boomgaarden. In het

noorden achter de eeuwenoude
dijken vloeit de druk bevaren
Waal: in het zuiden verschuilt
zich tussen de groene ooverwal-
len de gestaag stromende Maas.
Op dit door de mens op het wa-
ter bevochten gebied van
vruchtbare rivierklei, zijn de in-

formatietinnen gevest igd.

Tegen de achtergrond van dit

rivierenlandschap is het rond-
wandelen tussen de waterpar-
tijen, sierbestratingen, rotstui-

nen en heesterborders van de
idoeöntuinen een bijzonder in-

spirerende bezigheid: een idea-

le manier om ideeën op te doen
voor gebruik in de eigen tuin.

Praktische informatie over
alles wat er te zien is, zoals de
aanleg van terrassen, rotspar-
tijen, bestratingen, de bouw
van tuinhuisjes en hel aanbren-
gen van beplantingen, is terug
te vinden in een informatiepak-
ket. In een documentatiecen-
trum bevinden zich ten behoe-
ve van de bezoekers naslagwer-
ken, boeken en folders over al-

lerlei tuinzaken.
Ook is er gelegenheid video-

banden over tuinaanleg te be-

kijken. Verkoop van materia-
len vindt er niet plaats, wél kan
de geïnteresseerde tuinier

kant-en-klare tuinontwerpen
kopen. En voor koffie en koek
moet de bezoeker in de koffie-

hoek zijn.

De toegangsprijs, inclusief

het uitgebreide informatiepak-
ket bedraagt./' 6,- (kinderen tot

16 jaar onder begeleiding gratis

toegang). De Informatie-tuinen
Appeltern zijn tot en met 31 ok-
tober dagelijks (ook gedurende
het weekend!) geopend van tien

uur 's morgens tot vijf uur 's

middags.

Do Informatictuinen Appeltern zijn

gevestigd aan de Walstruat 2a te Appel-
tern (Gelderland), in liet Land van
Maas en Waal. Komende van Amster-
dam op de A2 moet er direct na de
brug hij Zallhommcl afgeslagen wor-
den naar de provincialeweg Zallbom-
nu-l-Nijmegen. richting Nijmegen.
Halverwege Zalthommcl-Nijmegen
slaan we al' richting Appeltern: borden
geven verder de weg aan. Openbaar
vervoer naar Appeltern is er niet, op
een onregelmatig rijdende buurtbus
na.

S/ceitii^

HOEWEL VRIJWEL nie-

mand het zo noemt, is de
Hollandse naam voor

pasta deegwaren. Het is min of
meer te onderscheiden in lint-

vormige, draadvormige, buis-
vormige en gevulde pasta's. Er
kan, zo meldt het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding,
meer op tafel komen dan de tra-

ditionele elleboog] es macaroni.
Tot de lintvormige pasta's

worden onder meer gerekend
tagliatelle, noedels (mie), fettu-

cine en lasagnette. Voorbeel-
den van draadvormige pasta's
zijn: spaghetti, capellini, fedeli-

ni en vermicelli. Als buisvormi-
ge pasta's worden aangemerkt
de macaroni, cannelloni, penne
enzovoort. Gevulde deegwaren
zijn onder andere ravioli en tor-

tellini. Daarnaast zijn er nog
vele vormen te koop die niet in

deze indeling passen zoals la-

Pasta's zijn deegwaren in

uiteenlopende vormen
sagne, een deeglap of -vel.

Van een aantal namen geven
wij hier de betekenis: fettucine
zijn lintjes, farfalle: strikjes,

fussili: spiraaltjes, cannellini:
kleine rietjes, cannelloni: grote
buizen, tortellini: naveltjes,
gnocchi: schelpjes en penne
zijn veren. De naam tagliatelle

komt van tagliare (snijden) , het
is een lintvormige pasta.
Onder macaroni verstaan wij

meestal alleen elleboogjes
maar het wordt ook gebruikt
als verzamelnaam voor allerlei

vormen zoals spiraalmacaroni,
pijpmacaroni, geribbelde ma-
caroni Crigati), strikjes (farfe-

falle) enzovoort.
Bij vermicelli (capelli d'ange-

lo=engelenhaar), lettervermi-
celli (alfabeto) en figuurvermi-

celli. Het woord vermicelli be-
tekent kleine wormpjes.
De groene kleur van sommi-

ge pasta's (pasta verde) ont-

staat door spinaziepuree of spi-

naziepoeder toe te voegen aan
het deeg en de rode kleur (pasta
rossi) door tomatenpuree of to-

matenpoeder. Ook kunnen eie-

ren zijn toegevoegd met als ge-

volg dat de pasta wat geler van
kleur is.

Er zijn ook volkoren deegwa-
ren te koop die gemaakt wor-
den van minder geraffineerd
tarwemeel. Deegwaren zijn een
zetmeelbron. Ze kunnen aard-
appelen vervangen bij de war-
me maaltijd. Echter, ze leveren
geen vitamine O Om dat men
voldoende vitamine C kan ha-
len uit groente en fruit, hoeft

dit geen probleem te zijn. Naast
koolhydraten leveren deegwa-
ren ook eiwitten, vitamines van
het B-complex en mineralen.
In de volkoren deegwaren is

het gehalte aan B-vitamines, ij-

zer en voedingsvezel hoger dan
bij de geraffineerde of witte

soorten.

Recept voor twee personen:
Tortellinisalade. 100 g tortellini. 50 g

gekookte achterham, blikje 'maïs op
z'n Mexicaans', 1 eetlepel paprika-
zoetzuur, 2 eetlepels magere yoghurt.
2 eetlepels magere slasaus (5"o olie),

eetlepel azijn, theelepel tomatenket-
chup, peper, takje peterselie.

Breng ruim water aan de kook en
kook de tortellini volgens de gebruiks-
aanwijzing gaar. Spoel de tortellini

met koud water af. Snijd de ham in

reepjes. Laat de raas in een zeef uitlek-

ken. Snijd het paprika-zoetzuur klein.

Maak een saus van yoghurt, slasaus,
azijn tomatenketchup en peper. Was
de peterselie en knip het takje fijn.

Meng de tortellini met de ham, groen-
te en saus. Strooi de peterselie erover.

Voor vragen over voeding kunt u op
werkdagen van twaalf tot vier uut de
Voedingstelefoon van het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding raadple-
gen: 070-3!ïl.()81().
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SMAKEN VERSCHIL-
LEN gelukkig en zo is

er ook in deze maan-
den op reisgebied weer
voor elk wat wils voorhan-
den. Houdt de een het op
wandelen in een flinke
herfststorm, de ander zal
pas gelukkig zijn op een
palmeneiland in de tropi-

sche zon. Hierbij een
handje vol tips.

door Leni Paul

BACH. Wie van Johann Se-
bastian Bach houdt zou eens
kunnen denken aan een zes-

daagse reis, waarin deze Duitse
componist centraal staat. Be-
halve concertbezoek staat het
bezichtigen van plaatsen waar
Bach ooit vertoefde, zoals Got-
ha, Eisenach en Leipzig op het
programma. Informatie: Duits
Verkeersbureau, tel. 020-

697.8066.

HOTEL. Logeren op een
schip dat filmster Barbara Hut-
ton op haar 18-e verjaardag van
haar vader cadeau kreeg. Dat
kan, want de boot die toen Bar-
bara ziek werd, in de vijftiger

jaren voor één Engelse pond
aan de Britse marine werd ver-

kocht, ligt nu als hotel onder de
naam Malardrottningen (ko-

ningin van het Malarmeer) aan
de Riddarholmen midden in
Stockholm afgemeerd.
ZUIDELIJK BELGIË. Het is

niet meer de Ardennen en nog
net geen Frankrijk, het land
van De Gaume, het op korte'

Vlammende herfstkleuren in

verstild land van De Gaume

^v

De Poespasbus staat tijdelijk op Duinrell in Wassenaar

afstand van Nederland gelegen
gebied van Belgische Luxem-
burg. Een mooi, verstild land-
schap, interessante oude stad-

jes met eeuwenoude kerkjes en
bossen die juist nu in vlammen-
de herfstkleuren staan. Infor-

matie: Belgisch Verkeersbu-
reau, tel. 020-624.5953.

EVEN IERLAND. Ierland
timmert aan de weg en terecht.
Wie dit groene, nog niet door
toeristen overspoelde, land ooit

bezocht, wil er naar terug. Ok-
tober is dan een goede tijd,

want in Kinsale is deze maand

gewijd aan de Ierse keuken.
Voor de cultuur hebben we dan
op twintig kilometer afstand de
mooie stad Cork bij de hand.
Informatie: Iers Verkeersbu-
reau, tel. 020-622.3101.

BRUGGE. Goede wijn be-

hoeft geen krans en Brugge is

zo'n stad. Auto's zijn hier vrij-

wel nergens meer toegestaan en
daarom wijzen we hier even op
de stadsexcursies per fiets die
nog tot 31 oktober zijn te ma-
ken. Met een gids die u op elk
geveltje en barok poortje wijst.

Informatie: Belgisch Verkeers-
bureau of rechtstreeks tel. 09 32
50331236.

PADDESTOELENSCHOOL.
Nog een leuke herfsttip. In het
Zweedse Sunne, waar onder an-
deren Selma Lagerlöf haar boe-
ken schreef, kan men naai-

school. Naar de svampskolan,
of wel de paddestoelenschool,
waar in theoretische en prakti-

sche één- of meerdaagse cur-

sussen alles over paddestoelen
kan worden geleerd. Men kan
er ook logeren. Wel snel zijn,

want eind oktober sluit de
school tot volgend jaar juli. In-

formatie: Zweeds Verkeersbu-
reau, tel. 020-671.6055.

HOTEL CHATEAU. Je rijdt

er in een middagje heen en kan
je voor een weekend kasteel-

vrouwe of ridder wanen. We be-

doelen Chateau Tilques bij het
Noordfranse Saint Omer, één
vande vele hotels-kastelen die

vanwege het dure onderhoud
privé niet meer zijn te onder-
houden en daarom voor ons, ge-

wone mensen, hun deuren
openzetten. U ligt er in een ei-

gentijds bed, maar de sfeer is

van vroeger. Informatie: Frans
Verkeersbureau. tel. 020-

623.4361 of rechtstreeks het
kasteel: 09 33 21932899.

DIEREN (1). Wie 15 duizend
verschillen huis-tuin- en boer-
derijdieren van paarden tot

ezels en van leguanen tot rep-

tielen wil zien moet naar de Na-
tionale Dierenshow die op 17 en
18 oktober in de Brabanthallen
in Den Bosch wordt gehouden.
Open van tien tot zes uur, en-

tree ./' 10,-, kinderen ƒ 7,50.

DIEREN (2). Nog meer die-

rennieuws. Op Duinrell Wasse-
naar wordt van 17 tot en met 25
oktober een informatiekmarkt
over de dierenbescherming ge-

houden. Asielwerk, diervrien-

delijke cosmetica en nog veel

meer leuke dingen, zoals de
Poespasbus met spelletjes voor
kinderen. Informatie: 070-

342.323.

BLOEMEN. We eindigen
met bloemen. Nog tot aanstaan-
de zondag kunt u naar de Flori-

ade, die dan echt na een half

jaar zijn groene deuren sluit.

De binnententoonstelling is ge-

wijd aan orchideeën, groente en
fruit. Tropische schoonheid
dus naast sterappels en spruit-

jes. Zeker de moeite waard.

Vrije tijd
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Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
posibus2l<>4.

I000 CC Amsterdam.
lel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Speciale Tuinactie
Onder het motto 'Even

tijd voor de tuin' houden
tal van hoveniers van 8 tot

on met 17 oktober de Tuin- I

tiendaagse. Een initiatief '

om tuinbezitters te wijzen
|

op het belang van een goe- i

de timing voor aanleg, on-

derhoud en inrichting van
de tuin. Tijdens de Tuin-
tiendaagse kunnen de con-
sumenten profiteren van
speciale aanbiedingen bij

tuincentra, kwekerijen en
tuinwinkels. Bovendien
wordt er speciale aandacht
besteed aan voorlichting
aan het publiek.

Antieke Citroèns
Citroëns staan centraal

op een speciale expositie in

het Autrotron te Rosma-
len. Van 17 tot en met 25
oktober zijn in de Spyker-
hal veertig buitengewone
wagens van dit Franse au-
tomerk te bezichtigen.
Het evenement wordt in

samenwerking met Citroen
Nederland gehouden. De
unieke verzameling is sa-

mengesteld uit automobie-
len van leden van diverse
Nederlandse en buiten-
landse clubs. Met onder
meer exemplaren als de B2
Caddy en Traction cabrio-
let.

Autotron is te vinden op de
Graatscbaan 1SÏ te Rosmalen.
Dagelijks geopend tot en met 25
oktober van tien tot vijf uur. Kin-
deren van vier tot 12 en (i5-plus-

sers betalenƒ 11,75. Volwassenen
ƒ14.75. De toegangskaan geelt
ook recht op een bezoek aan het
Automuscum.

Antiekbeurs
In de RAI te Amsterdam

vindt van 17 tot en met 25
oktober een grote antiek-
en kunstbeurs (PAN)
plaats.

Tegelijkertijd met deze
beurs is in de RAI van 20
tot 22 oktober Restoratioh
'92, de internationale vak-
beurs voor restauratie- en
conserveringstechnieken.

Openingstijden: maandag tot

en met vrijdag van elf tot acht
uur. Zaterdag en zondag van elf

tot zes uur. Toegangsprijs: twin-
tig gulden, CIP en Pas55+ vijftien

gulden, kinderen tot zestien jaar
onder begeleiding gratis.

Optreden 'Platters'

tijdens Pasar Malam

De Amerikaanse soulfor-

matie 'The Magie Platters'

treedt tijdens de Pasar Ma-
lam op. Deze traditionele
Aziatische beurs vindt
plaats van donderdag 8 tot

en met zondag 11 oktober
in de Sporthallen Zuid te

Amsterdam. Het publiek
kan tijdens de Pasar Ma-
lam naar hartelust snuffe-
len in de vele stands met
produkten uit verre Aziati-

sche landen. Elke dag tre-

den verschillende muziek-
groepen op en zaterdag is

er een moderne en tradito-

nele Indonesische kleder-
drachtshow. Het demon-
stratieteam 'Pentjak Silat

Anoman' verzorgt tijdens

de Pasar Malam twee de-

monstraties van de Indone-
sische zelfverdedigings-
sport. Op zondagmiddag-
brengt de Polynesische
dansgroep Mai'anna twee
shows met dansen uit de
Pacific.

De soulformatie 'The
Magie Platters', bekend
van hits als 'Only you' en
'Great Pretender', treedt
zaterdagavond op. Andere
artiesten tijdens de Pasar
Malam zijn Wieteke van
Dort en Ais Lawalata in de
Late-Tante-Lien show,
Claudia Streza en Mario
Verano. Met de bon op deze
pagina kan men met kor-
ting een bezoek brengen
aan de Pasar Malam.

De Pasar Mulam is geopend op
donderdag en vrijdag van twee tot

elf uur. Zaterdag van twaalf tot

twaalf uur 's nachts en zondag
van twaalf tot tien uur. De Sport-
hallen Zuid zijn te vinden aan het
IJsbaanpad 1!) te Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de kassa van Sporthallen Zuid in Amsterdam betaalt u
slechts ƒ 6,- per persoon in plaats van ƒ 8,50 voor de
Pasar Malam.

Naam:

Adres:

Postcode:

telefoon:

Woonplaats:

WEEKMMM geeft u meer!

mÊm IHW aam



SONY55 CM KVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-

diening. Adviesprijs'2000.-" 1299.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

W1M9.-
SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

1899.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

799.

PH LIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv.*2075.-

mms.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

^1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST.

32ar1095„-
PHILIPS21GR2550
55 CM TELETEKST

885.
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

485.-
37 CM KLEUREN-TV

365.-

.artikelen--..

fé

^RAtlS«

GARANDIE.

onderdeel van uvo™
";: vraag erom)

AR STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviesprijs*2275.-

^1498.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

^1398.-
GRUNDIG63CMTEKST

IM98.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT55CMSTUNT
SUPER TELETEKST

ARISTONATELETEKST

GRUN DIG 51 CM TEKST

HÜ 778.-
ARISTONA 51 CMm 698.-
BLAUPUNKT PM3741m 498.-

SONY CAMCORDER
F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend.var. sluitertijd. '2550.-

mW9.
SONY CAMCORDER
F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,

autofocus. Adviesprijs. '2220.-m 1399,

TOPMERK CAMCORDER
E 10; 8mm systeem, 4 lux, 6x

zoom, HiFi stereo. '2799.-

JVC CAMCORDER
VHS, Super kompakt! Auto-

focus, inkl. accessoires. "2099.-

^1399.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi stereo. '1 599.-

949.-
JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-m 1149.
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095.-m 1149."
PANASONIC HI-FI

F65; 4koppen, VHS-HQ. '1 894.-

1349.
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, shuttle, ab. '1990.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, in- 1

gebouwde TELETEKST + PDC
[

(nw.prog.systeem!). '1599.-

749.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

|

302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. '1 295.-

095ïl
PHILIPS VHS-HQ VIDEO]
VR200; Afstandbediend. '825.-

549.-
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ; HQ, afstbed. Adv.'l 095.-m 569.'
JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! '1099.-

)\ltöAfy
STUNT! VHS HQ-VIDEOI
Inkl. afstandbediening!

449.

SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCD-
afstandbediening. Adv.'l 220.-m 849.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V2 1 0; afstandbediend. '1110.-

649,
HITACHI VHS VIDEO
M720: LCD-afstandbed. '999.-

669,
SHARP VHS-HQ VIDEO]
VCA1 0; Afstandbediend. '799.-

549.
PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ,3koppen.'1157.-m 699.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed.+leespen. '1445m 699,
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSFl5;VHS-HQ,perfektbeeld,

|

afstandbediening. Adv.*988.-m 649
-IHi

indb

5

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768

PS WINKEL
MATCHUNE KLEUREN-TV
70 CM
Adviesprijs
*2795.-

55 CM
Adviesprijs
*1995.- 139!

BAUKNECHT 800 TOEREN WASAUTOMAAT
Type WA6900; Voorlader wasautomaat, inhoud 4,5kg. Droog

wasgoed, varo-schakeling voor traploze temperatuurkeuze,

centrifugegang 800 toeren per minuut, vele basis programma's

(o.a. 2 snel programma's) en zeer zuinig. Adviesprijs'1 339.-

JVC VIDEOCAMERA VHS-C ULTRA-KOMPAKT
GRAX7; De kleinste VHS camera!

6x motorzoom, variabele sluitertijd, Digitale Superimpose,

datum-opname, dubbele insert en audio-dubbing, Fader,

eenvoudige bediening. Zéér goed getest! Inklusief accessoires.

Adviesprijs'2529.-

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs '2199.-

m\ttAAff,
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs'1 878.-

1295.-
WASDROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1395.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u

van deze AEG/BCC stuntaan-

bieding? Adviesprijs*1549.-

^1245.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

865.-
BAUKNECHT WA6500

795.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,

zeer zuinig. Adviesprijs*1 299,

949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. *1 1 99.-

Mm 899.~
IHOLL 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI WASAUTOM.

699.-
I
STUNT! 550 TOEREN

599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs.'799.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
KADER
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische
PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. Adv.*1495.-

IAEGTURNETTE
I Inclusief aparte 2800-toeren
centrifug e. Adviesprijs.*1 375.-

999.-
1
1000 TOEREN RVS BL

1099.

^ JAAR _:,_:

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombi-
natie. Koelruimte op "oog-

hoogte". Adviesprijs*979

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

779.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

819.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/Vm 869.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs "848.-

475.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-

495.
ZANUSSI 2-DEURS

595.
PHILIPS /WHIRLPOOL

675.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs* 11 99.-

SIEMENS KS2648

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tablétop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.

265.-
160 LTR. KOELKAST
160 liter, 2-sterren vriesvak.

365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

OU!)."
ZANUSS1 140 LITER

455.-

ZANUSSIWASDROGER
TypeTD50;Adviesprijs*649.-

399.
|
RVS REVERSEREND

499.
|

BAUKN./BOSCH/AEG

E§Efv.a.599.
I
PHILIPS /WHIRLPOOL

649.
CONDENSDROGER^ 899.
SIEMENS CONDENS

më? 1299.
MIELE DROGER

1199.
MERKCENTRIFUGE

23Er 169.

PHILIPS 160 LITER

555.-
BOSCH KTF1540

575.
BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs*869.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. *595.-

378.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

498.-
BAUKNECHT LUXE

598.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. *848.-

Wm 628.'
STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

f

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

SAMSUNG RE570
209.-

!

229.-
MOUUNEXFM1115" f

239.- f

PHILIPS /WHIRLPOOL
f

AVM610 ;20 liter. Adv. '769.-
tm 349." ?

MOULINEX KOMBI t

800 WATT + GRILL f

399.-

f

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening f
en draa i plateau. Adv. *899.-

f

449.-:
KOMBI MAGNETRON T

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
f

+ hete-lucht oven + grill. f

549.- e
SHARP 3 IN 1 KOMBI f

R81 80; 750 Watt + draaiplateau.
f

i

KOMBI MAGNETRON ,

3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver

mogen en digitale tijdklok.

699.-

899.-
KOOP ZONDER

RISICO

ssasags
de allé

*""'"

f

i

i

i

't

't

't

'£"£=! g&=j

\ vooooö

Vakkundig person

^C;
warmen nog ti,d voor

n

n

ft

ft

ft
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ti

ft
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ti

ti

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. '849.-

\

\ X\
a

m 548.-
ETNA FORNUIS 14.00

648.- E
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1 049.-

698
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 0IV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425

958.-
ATAG ELEKTRISCH
FE052A/EFF225/234.'1 445.-

1098.-

ft

ti

ti

ti

ti

'ti

ft

'ti

'ti

'ti

ATAG INFRA TURBO ft

KFF452; Luxe gas-elektro j^
fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs'1 735.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

198.-

""^S^^J^fëSs^^
PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

ti

fi

i

ti

ti

i

ti

ti

<i

ti

108.-

INDESITD310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12couverts
en geruisarm: Adv. '1099.-

BAUKNECHT VW 3PRn 799.-

m 699.

BOSCH VWPS21 00

849.-
MIELE VW G521

1479.-

„ iL^TlNKAART
'GèéFfuw budget meer ruimte. ?,

-;.
':

:
;

r :;

In»iiplliui!üüi^*ilïl33

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD 5==;^=— ——^— i
^—————— I

'

I ... .'
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'

. . . zaterdag 9 tot 5 uur:KOOPAVOND:
BEVERWIJK v

I
AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETERWOUDE 'Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur

Winkelcentrum De Beverhof I BADHOEVEDORP I LEIDSCHENDAWI zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag .......:... 7 tot 9 uur

Beverhof 16 (alleen witgoed) I HILVERSUM I MAARSENBROEK : importeur of fabrikant overige filialen donderdag : 7 tot 9 uur
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Gemeente wordt totaal in mootjes geha
ZANDVOORT - De bad-

plaats loopt grote risico's

als zij met de Structuur-
schets Zandvoort inves-
teerders probeert aan te

trekken. „Je hebt kans dat
de gemeente totaal in
mootjes wordt gehakt."
Dat zei stedebouwkundige

Geurtsen maandagavond tij-

dens een symposium in Circus
Zandvoort. De schets toont
volgens hem een groot aantal

gebreken en 'doorgeprikte
luchtballonnen'. Daardoor
worden illusies gewekt die mo-
gelijk niet te verwezenlijken
zijn.

„Dat een plan ambitieus is,

wil nog niet zeggen dat het goe-
de ambities zijn," aldus Geurt-
sen. De stedebouwkundige
heeft onlangs zelf voor de ge-

meente Maastricht een struc-
tuurschets opgesteld. Daar-
mee wordt voor de komende
jaren onder andere bepaald

wat er wel of niet gebouwd
mag worden in een gemeente
en hoe de wegenstructuur er-

uit moet komen te zien. De uit-

voering daarvan loopt meestal
in de miljoenen, zo niet meer.
„Een kosten/baten-analyse is

dan ook noodzakelijk om een
serieuze discussie te kunnen
voeren."
In het Zandvoortse plan was

Geurtsen die niet tegengeko-
men. „Het is een vergissing om
detailstudies naar achteren te

schuiven." En dat geldt vol-

gens hem niet alleen voor het
financiële gedeelte, zo ont-

breekt bijvoorbeeld ook een vi-

sie op het gewenste aantal ho-
telbedden. „Met een structuur-
schets kun je een heel stuk ver-

snelling bereiken (in het ruim-
telijke-ordeningbeleid, red.),

dus het is de moeite waard om
dat tot in details te onderzoe-
ken."
Met nauwkeurig uitgewerk-

te studies, vooral rond de stra-

tegische punten, moet in deze
fase duidelijk worden wat er
haalbaar is. De kosten van de
verschillende planonderdelen
moeten volgens hem op een
half miljoen gulden nauwkeu-
rig geschat kunnen worden.
Omdat dat niet gebeurd is, valt

er ook niet goed te onderhan-
delen met projectontwikke-
laars.

Onbeheersbaar
„Een projectontwikkelaar

eist bepaalde vrijheden op,
want hij wil zijn eigen risico zo
klein mogelijk houden. Daar-
door ontstaat het gevaar dat
het dorp wordt opgedeeld in

onbeheersbare plan-onderde-
len."

Geurtsen verbaasde zich er-

over dat het stedebouwkundig
bureau Van Hezik en Partners
geen woord besteed had aan
een oud rapport van dit bu-
reau, uit 1980. Daardoor moest

op bepaalde punten 'opnieuw
het wiel uitgevonden worden'.
„En dat is puur slecht".

Burgemeester en wethouder
Van Caspel, ruimtelijke orde-
ning, toonden zich na afloop
niet onder de indruk van de
kritiek. „Het woord structuur-
schets duidt al op globaliteit,"

aldus Van Caspel. „In een late-

re fase komt een ontwikke-
lingsplan, en daar moet je wel
een financiële onderbouwing
aan geven."

li$ËMË§WËËi&

Bukken
«Bukken is in veel gevallen Ie *}
: voorkomen. Voor sommige %J
"ouderen kan dat een voordeel zijn.

Wanprodukt
: De Structuurschets Zand- -»
?, voort is volgens de afdelings- l

• vergadering van D66 een 'wanpro-

j-dukt'.

:
Vragen over bezorging?

ïvrijdag 9-12 uur tel. 17166
"Advertenties: tel. 17166

"Redactie: tel. 18648

4

Afsluiting Zeestraat

is grote fout geweest'
ZANDVOORT - Als je Zand-

voort aantrekkelijker wilt ma-
ken, is het beter om je eerst op
een paar strategische punten
te richten. De rest komt dan
vanzelf wel. Aandachtspunten
moeten vooral het Stations-
plein en de Zeestraat zijn. Daar
zijn de afgelopen decennia gro-

te fouten gemaakt. De bebou-
wing van de Boulevard de Fa-
vauge kan ook gezien worden
als 'monument'.

Een aanzet tot veranderingen
móet worden gegeven bij het Sta-

tionsplein. Dat zeggen de drie archi-

tecten die maandagavond voor het
symposium over de Structuur-
schets Zandvoort in het Circus wa-
ren uitgenodigd. „Op die plek hoefje
het minst af te breken," verklaart
stedebouwkundige Geurtsen uit

Maastricht. Dat neemt niet weg dat
er vraagtekens worden gezet bij de
nieuwbouw op dit plein, van de afge-

lopen jaren. Die steekt schril af bij

het historische stationsgebouw.

Gerade aus
De verbinding van dit plein met

het strand moet verbeterd worden.
„De moderne treinreiziger wil met
de rode loper onthaald worden," al-

dus landschapsarchitect A. Hosper.
'Immer gerade aus' dus, luidt zijn

conclusie. „Je moet de toerist als het
ware met trein en al het strand oprij-

den."
De drie zijn het er over eens dat er

in dit gebied afgelopen decennia gro-

te fouten zijn gemaakt. Vooral met
het afsluiten van de Zeestraat met
een passage en flats, waardoor de
doorloop is verdwenen. „Als je er-

gens wat moet afbreken, dan is het
daar wel," aldus Geurtsen. „De Zee-
straat zou doorgetrokken moeten
worden. Daar ligt het hoofdpro-
bleem. Als dat goed gebeurt, komt
de rest vanzelf wel."
Zo'n afsluiting wordt ook ge-

vreesd op het Badhuisplein, voor de
Rotonde, waar een hoge hoteltoren
is gepland. „Je hebt nu de kans nog
om het heel goed te doen, maar die

wordt gemist," zegt T. Asselbergs,
stadsarchitect van Haarlem. „Een
toren blokkeert het uitzicht als je
via de Kerkstraat uit het centrum
komt."

Favauge
Geurtsen is verontrust over de

eventuele afbraak van de Boulevard
de Favauge. „Ik vraag me af of we
daar iets mee opschieten." Voor de
doorstroming in de Zandvoortse wo-
ningmarkt heeft het in ieder geval
geen zin, zegt hij. De flats zijn alleen
te betalen voor mensen met veel
geld, en'die laten alleen dure wonin-

(ADVERTENTIE)

1 BROODJE
fBURGER;

;.:'
; ^

pATËRING.:
|ï.lvoör-'al ; uw>--'./' ..'.'..

pi borrelhapjes, salades,
'$; koude buffetten,

K feesten én partijen.

I Broodje Burger
«' Schoolstraat 4



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 15 OKTOBER 1992

FAMILIEBERICHTEN

Wil Cordcs

50 jaar

Gefeliciteerd

Piot, Elly en Marrit

Bedroefd maar dankbaar voor hetgeen 7ij voor
ons heelt betekend, geven wij u kennis dat toch
nog onverwacht is overleden onze zorgzame
moeder, schoonmoeder en lieve oma

Vilma Jolan Fuzy
1 weduwe van Jan Alblas

Budapest, 6 juni 1916

f Haarlem, 13 oktober 1992

, Zandvoort.

i
r Hans Alblas

Carol Alblas-Voros
Monique

,, t
Yvonne en Rick

i i Diemen:
Joke Gobel-Alblas

> > Adne Gobel
Sebastiaan

Alkmaar
Vilma Strating-Alblas
Geert Strating
Sandra, Albert-Jan

Haarlem.
"'

Jan Alblas
Anne-Manjke Alblas-Koning

Correspondentieadres:
,J Alblas

' "Wilhelminaweg 40
,2042 NR Zandvoort

'[ Moeder is overgebracht naar een der rouwka-
'^riers van het uitvaartcentrum Onderling Hulp-
betoon, Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar op
donderdag 15 oktober van 19.30 uur tot 20.00
uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid ne-
men.
"De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
16 oktober om 14.00 uur in het crematorium
„Velsen" te Dnehuis-Westerveld.
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum, Poststraat 7
te Zandvoort, omstreeks 13.15 uur

ij,
-Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor

|fj ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat op 10

oktober 1992, geheel onverwacht van ons is

It.,heengegaan onze lieve, zorgzame broer, zwager,

f bom en oudoom

, Dick Volkert Koper

op de leeftijd van 52 jaar.

,
Haarlem:

N. Wiedijk-Koper
;

: A. J. Wiedijk

,', Haarlem:

ƒ C. Koper
G Koper-van den Nieuwenhof

Neven en nichten
Achterneven en -nichten

['"Zandvoort, 15 oktober 1992
' vPrinsesseweg 21

i
_,
Correspondentieadres: C. Koper,

- 'Parnassiakade 28,

^015 KL Haarlem

De begrafenis heeft heden plaatsgevonden in het

i familiegraf op de Algemene Begraafplaats aan de
/Tollensstraat te Zandvoort.

Voor uw medeleven en belangstelling, in welke vorm
ook betoond, na het overlijden van mijn man, onze va-

der, schoonvader en opa

Jan Terol

betuigen wij u onze oprechte dank.

Namens ons allen:

T. Terol-v.d. Bor

Zandvoort, oktober 1992

DOKTERSBERICHTEN

-. J. Anderson, huisarts

afwezig van 19 tot 28 oktober

Waarneming:

'-:<- F. Weenink, huisarts

Kostverlorenstraat 70a, tel. 12499

,
• - C. Jagtenberg, huisarts

r''"„Thorbeckestraat 44, tel. 13355
•''

ADVERTENTIES

Drogisterij „BOUWMAN"
B Hamminga/G Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort Tel 1 2327

j Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

|||5^Daia!rTraastlkunt; :;u :bij •.ons ;

;

-

!$tilëréèht ;;VQÖr:^M
p|l»ï;:insièhri|yingeri;Kv^-;":^'> / v-

ï

;:
: ^ ;

^i^;uitvaartoyereenkpmst^'-,
v

-

^^tóagjwëj^'vtijblijyènd;.
|alle inliphtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

DIT WEEKEND

Christoffel-

taartje

9,50

HOGEWEG 28. TEL. 12989

uw drukker voor:

geboorrekacrrr/es
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

Het jubileum van de

Nicolaasschool
was een groot feest voor jong en oud.

Aan allen, die hieraan hun beste krachten
gaven zeggen wij:

Heel hartelijk dank!

De navolgende sponsors zijn wij zeer
erkentelijk voor hun steun: Auto Strijder

BV, Automobielbedrijf Jongsma, Café Neuf,

Cleano Schoonmaakbedrijf, Dirk v.d Broek
Supermarkt, Fort Unitbouw, Fotostudio
Kees v.d. Laan BV, IJzerhandel Zantvoort,
Luiten BV, P. Eggink & Zn., Spar
Supermarkt, Spolders BV, Koks-Gesto, S.

Vernooy BV, Uitgeverij De Evenaar,
Uitzendbureau Effekt 2000, Verenigde
Spaarbank NV, Versteege's IJzerhandel,

Vishandel P. de Reus, Fa. Rijnen
Reclamestudio.

Directie Nicolaasschool

Gevr.

Huish. Hulp;

1 x per week 3 a 4 uur
Tijd en dag n.o.t.k.

Tel. 15370
na 19.00 uur.

023-3T5855

;V ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlwèg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)

Droog
openhaard-hout

Klaar voor
gebruik

Bestel nu
02550-22107

Garage
te koop gevr.

omg.
Lijsterstraat

Tel. 13694

WINTERKLAAR
GRATIS
HUUR-
AUTO

NEFKENS HAARLEM
nodigt alle Peugeot-rijders in Zandvoort
uit voor
* Een gratis wmtercontrolebeurt. Uw Peu-
geot zal u niet snel in de kou laten staan.
Zeker niet als u 25 meest wintergevoeli-
ge onderdelen nu even door ons laat
kontroleren

* Huurauto gratis bij elke onderhouds-
beurt of reparatie

Bel snel voor een afspraak

LEIDSEVAART

NEFKENS
• slechts 300 mtr van station

Heemstede/Aerdenhout

MUNTERSLAAN 2
HAARLEM
TEL. 023-249201

Tl

f

CARIBBEAN NIGHT
Soc. De Manege Zandvoort

presenteert

zaterdag 17 okt. een groots

Zuidamerikaans feest voor ongebonden
mensen.

Programma: 20.00-22.00 uur Tropische
welkomstcocktail (onbeperkt).

Vanaf 22.00 uur een grandioze

Caribbean dans- en muziekshow
tot 3.00 uur in de nacht.

Entree f 25,00

Saté specialiteit en cocktails inbegrepen

Info of reserveren: 16023

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Op dinsdag 20 oktober organiseert

Handbalvereniging
Holland/Casino
Zandvoortmeeuwen
een spelletjesmiddag voor
jongens en meisjes in de leeftijd

van 8 t/m 12 jaar. Aanvang
1 4.00 uur tot 1 6.00 uur. Heb je

zin om te komen, dan zien we
jullie graag op onze velden in

het „Binnencircuit".

De J.C.

Rabobank Q
Hogeweg 56 flat 9, Tweekam.app. op
leuke lokatie in centrum. Vrij uitzicht op
dorp. Ind. entree, hal, gangkast, slaapk.,

badk. met ligbad en toilet, woonk. met open
keuken (inbouwapp.), balkon. Serv.k.

ƒ365,- p.m. Vr.pr. ƒ135.000,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 145. Dnekam.app.
(thans 2) op 9e et., uitzicht over zee en dui-

nen. Ind. entree, hal, toilet, grote L-vormige
woonk. met kunststof schuifpui, balkon
zuid/oost, open keuken met eetbar, badk.
met ligbad en wastafel, slaapk. Serv.k.

ƒ 467,- p m. Vr.pr. ƒ 1 59.000,- k.k.

De Ruyterstraat 6/7. Vierkam.app. op 4e
et., uitzicht over zee. Ind. entree, ruime hal,

woonk., eetkamer met ruim balkon zuid/

west, gr. slaapk. met balkon, kl slaapk.,
keuken, badk. met ligbad en wastafel, toi-

let Serv.k. ƒ 200,- p.m.
Vr.pr. ƒ179.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 1A4. Dne-
kam.app. op 1e et. van Palace hotel. Ind.

entree, hal, woonk., keuken, 2 slaapk

,

badk. met ligbad, wastafel en toilet. Serv.k.

ƒ 374,- p.m. Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

Max Planckstraat 31. Kantoorruimte op 1e
etage van representatief bedrijfsgebouw.
Opp. ca 100 m2. Huurprijs ƒ1 250,- p.m.
excl. b t.w.

WILT U EEN WONING KOPEN
WILT U EEN WONING VERKOPEN

Van

SCHAIK
Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Communiceren
zonder

misverstanden

ons faxnummer is

020-5626283

WEEE3MMI\-

Begrotingsbericht gepubliceerd
Burgemeester en wethouders hebben onlangs de concept-begroting voor

1993 aan de gemeenteraad aangeboden
De begroting zal in oktober en begin november door de raadscommissies en
de raad worden behandeld

De begroting zelf bestaat uit enkele boekwerken en is voor personen die niet

met de systematiek vertrouwd zijn niet altijd even toegankelijk. De publikatie

van de begroting gaat daarom meestal gepaard met een persbencht, waarin

de belangrijkste items samenvattend worden beschreven

Ditjaarheeft het persberichteen iets andere vormgeving gekregen, nl. die van
een krant, het Begrotingsbericht 1993.

Het bleek helaas niet mogelijk om het bericht huis-aan-huis te verspreiden.

Wel is het Begrotingsbericht af te halen bij de receptie van het Raadhuis en
bij de Openbare Bibliotheek tijdens de gebruikelijke openingsuren Diverse

instellingen en instanties zullen het bericht toegestuurd krijgen.

Voor nadere informatie bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:

dinsdag 20 oktober 1 992 - 20 00 uur commissie Maatschappelijk
Welzijn

woensdag 21 oktober 1992 - 20 00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
donderdag 22 oktober 1992 - 20 00 uur commissie Ruimtelijke Ordening

Op de agenda staat de behandeling van de begroting 1993.

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis Bij hetbureau

Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan

Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar Het
publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onder-

werp dat op de agenda staat het woord te voeren

Kerkstraat 28
Kostverlorenstraat 46

Verleende bouwvergunningen
Boulevard Paulus Loot 49 aanleggen van een zwembad

wijzigen entree winkelruimte

vergroten kapconstructie en plaat-

sen dakkapel

Koninginneweg 8 wijzigen voorgevel

Vmkenstraat 38 uitbreiden bijgebouw

Lijsterstraat 1

5

uitbreiden woning en bijgebouw

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig

dagen naverschijnen van dit blad een bezwaarschnft indienen bij burgemees-
ter en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort

15 oktober 1992

007B91
077B92
081 B92

084B92
086B92
088B92

mi uitvaartverzorging
kennemerland bvw Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRL
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1 e klasse materiaal

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

WERKEN IN EEN NIEUWE SUPERMARKT
Binnenkort vindt de opening plaats van ons splinternieuwe

filiaal te Zandvoort.
Om dit filiaal een sukses te laten worden, zijn wij op zoek
naar een aantal nieuwe full-time en part-time collega's (m/v)

op de afdelingen

• BAKE OFF
• KASSA

Tevens hebben wij nog plaats voor

• Winkelmedewerkers/sters
zowel full-time als part-time

-Ar Weekendhulpen
voor de zaterdag en/of koopavond

Winkelervaring is mooi meegenomen maar niet strikt nood-
zakelijk omdat we prima interne opleidingen voor alle funk-

ties hebben.

Wat heeft DekaMarkt te bieden?
DekaMarkt biedt volop doorgroeimogelijkheden en prima
arbeidsvoorwaarden (o.a. reis- en studiekostenregeling en
1 0% korting op aankopen in onze filialen).

Interesse? Neem dan kontakt op met de afdeling Perso-

neel & Organisatie, Leeghwaterweg 7, 1951 NA Velsen-
Noord. Telefoon 02510-76 660.

DekaMarkt.
OOK VOOR WERK

Stichting

Gezinszorg Kennemerland Zuid
Van Lennepweg 1,

2111 HT Aerdenhout $
Onze stichting verleent hulp in huishoudelijke/verzorgen
de taken aan thuiswonende mensen die van hulp afhan
keiijk zijn.

De hulpverlening kan zowel langdurend van aard (oude
ren) als kortdurend (jonge gezinnen) zijn.

Voor het rayon Zandvoort vragen wij

MEDEWERKENDEN
voor 2 of meer dagdelen per week.

Wij bieden u o.a.:

- een werkkring waarbij u sociaal verzekerd bent;
- zinvol werk met en voor mensen;
- gunstige werktijden;
- (bij)scholingsmogehjkheden;
- 7 weken vakantie per jaar (inkl. ADV-dagen),
- arbeidsvoorwaarden volgens de

CAO-Gezmsverzorging

;

- een bruto-uurloon van ƒ14,39 voor 27-jarigen en
ouder.

Heeft u belangstelling? Neem dan telefonisch kontakt op met onzt
afdeling sekretariaat voor het maken van een sollicitatieafspraak

Tel. 023-213421 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ooi
schriftelijk reageren aan ons adres.
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'Paraplu onder brievenbus
om bukken te voorkomen'
ZANDVOORT - Als je niet

dagelijks wilt bukken om je
post op te rapen, kun je een
paraplu onder je brievenbus
hangen. Het is maar een voor-
beeld. Maar zo zijn er tiental-
len eenvoudige oplossingen
voor ouderen om het dagelijks
leven makkelijker te maken.
Aan de eigen gezondheid en
veiligheid valt veel te doen. Dat
zal duidelijk worden tijdens de
tweede informatiemiddag deze
maand voor 55-plussers, vol-

gende week donderdag 22 okto-
ber in het Gemeenschapshuis.

Deze middag, aangeboden door
het Eerste Lyns Samenwerkings
Overleg (ELSO) Zandvoort, begint
om twee uur. Ook deze keer is het
thema 'Ouderen en veiligheid' Op
het programma staan, brandpreven-
tie, veiligheid in en om het huis, en
veilig gebruik van medicijnen
Over dat laatste onderwerp komt

apotheker Mulder jr een lezing met
dia's houden Hij vertelt wat je wel

| Weekenddiensten ]
Weekend:
17/18 oktober 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER- Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-1 1.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-
len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming) 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart-
sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C Jagtenberg, G Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weemnk Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16 30 uur, èn tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12 00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H,B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel nr.: 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
;sinformatiedienst: tel 023-313233.
'Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gofnbert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

:i5847.

ÏHeren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h welzijn der dieren (02507)
'14561, »-^ —Vermissingsdienst
Ü23-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem

023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur Schriftelijk.

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus-
sen 11.00 en 17 00 uur De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991-

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19 00-20 00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel.

023-329393 op werkdagen 12 00-14.00

uur en ma avond 19.00 21 00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders- Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21 00 uur: 19783 Schrif-
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20 00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreek-
uur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeen-
schapshuis, L Davidsstraat 17. Inl.

023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf- tel 61500.
Taxi: tel 12600.

Openbare bibliotheek. Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18 30-20 30 uur, dl 14-17 30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u , zat.

10-14 uur

Kerkdiensten i

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort Bentveld en Aerden-
hout Uitgave Weekmedia BV Hoofdred
J M Pekelharing Hoofd commercie J F
Sas

Redactie. Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel

02507-18648 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort Bij geen gehoor 020-
6451515 tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef), Joan Kurpershoek, Mari-
anne Timmer
Vormgeving/Opmaakredactie- Jan Boskel-
jbn (chef), Paul Busse, Pieter Hendal

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12
Zandvoort, tel 02507 - 17166 Postadres
postbus 26 2040 AA Zandvoort Faxnum-
mer 02507-30497 Kantoor geopend maan-
dag 13-16 u, dinsdag 10-13 14-16 u,
woensdag 9-11 u donderdag 10-12 en 13-

17 u .vrijdag 9-12 u
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen
tel 020-6475393, Postadres Postbus 51
1180 AB Amstelveen Faxnummer 020-
6475449 Micro-advertenties tel 020 -

562 6271
Verkoopmanager M Chnstiaanse

Abonnementsprijzen ƒ 1 6 - per kwartaal

ƒ 29,- per half jaar, ƒ 52 - per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 75
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc
ma t/m vr 08 30-17 uur tel (020)-6 68 13 00
Èezorgklachten- vrijdag 9-12 u tel 02507 -

17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

1941

Weekend 17/18 oktober 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur dr. P.J. Mulders
uit Haarlem, m.m.v Hervormd
Kerkkoor
Kinderdienst in het Jeugdhuis

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur. ds. C van de Vate

GeloofsgemeenschapVrijzinnige
NPB:
Dit weekend geen dienst

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19 00 uur. woord/commu-
meviering
Zondag 10.30 uur. woord/commu-
nieviering, mevr Beijnes/dhr. v.d.

Smaal

Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur- ds J.A van Leeu-
wen

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst

Jehova's Getuigen:
Gem Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem Zat 17 00 - 19.00 uur en
maandag 19 00 - 21.00 uur Inl . R.
van Rongen, L Meeszstraat 14,

Haarlem, tel 023-244553.

of niet kunt doen met medicijnen
„Sommige medicijnen kun je in de
koelkast bewaren, maar andere
weer niet," geeft hij als voorbeeld
Maar ook de werking van de pillen
komt ter sprake Bijvoorbeeld de
vraag Hoe schadelijk is het als je
een keertje een pilletje vergeef Of
welke medicijnen kun je wel of niet
combineren? Moet er dan een aantal
uren tussen zitten? Daarnaast zal
Mulder ook vragen vanuit het pu-
bliek beantwoorden

Hulpmiddeltjes
Handige hulpmiddeltjes nemen

een belangrijke plaats in, in het ver-

haal van Suzan Koeman, medewerk-
ster van de Gemeenschappelijke Ge-
zondheids Dienst (GGD) in Haar-
lem. Met haar onderwerp 'Veilig-

heid in en om het huis' wijst zij op
tal van eenvoudige middelen om on
gelukken thuis (bijvoorbeeld uitglij-

den over het beruchte vloerkleedje)
te voorkomen Maar ook om dage-
lijkse handelingen eenvoudiger te

maken Zo is bijvoorbeeld een kle-

renhanger voor iemand met wat
stramme spieren een handige hulp-
middeltje om de jas aan en uit te
trekken
Behalve de eerder genoemde para-

plu valt er ook te denken aan allerlei

• Een kleedje voor de voordeur kan misschien best, als het maar niet makkelijk wegschuift. De veiligheid van
ouderen is volgende week donderdag onderwerp van een informatiemiddag in het Gemeenschapshuis.

(Arrhefloti

)

andere oplossingen om bukken te

voorkomen Al is het maar een stof-

fer-en-blik met een lange steel Buk-
ken veroorzaakt nogal eens klach-
ten, waaronder duizeligheid Als je

daar last van hebt, is het bijvoor-

beeld ook handig om hier en daar
een beugel m huis te hebben Of om
boodschappen te gaan doen met een
stevige boodschappenwagentje Die
geeft steun, desnoods ook om even
uit te rusten

Aan het voorkomen van brand of
koolmonoxyde in huis valt eveneens
veel te doen En niet alleen door
voorzichtig met het gasfornuis om
te gaan of niet meer te roken in bed

Risico
Te denken valt bijvoorbeeld ook aan
de afstand van de meubelen ten op-
zichte van de kachel Of aan de keu-
ze van kleding (nauw sluitende kle-

ding geeft minder risico dan ruim
vallende) Verder is natuurlijk regel

matig onderhoud van de verwaï
rmngstoestellen zoals kachels en
geisers erg belangrijk Net als het
regelmatig vegen van de schoor
steen en de zorg voor een goede ven
tilatie Daarnaast is het ook goed om
eens de vluchtwegen in huis te bekij

ken Tijdens de informatiemiddag
komt een aantal aspecten van
brandpreventie aan bod

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw
reacties Stuur uw brief naar de redactie

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA

Zandvoort Te lange brieven kunnen
worden ingekort U kunt uw brief ook
afgeven bij het redactiekantoor dat is

gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in

Zandvoort De redactie is telefonisch be-
reikbaar via nummer 02507-18648

'Vuurwerk afsteken schande voor Zandvoort'
Twee lezers van het Zandvoorts

Nieuwsblad reageren op het vuur-
werk waarmee zondag op het circuit

het raceseizoen werd afgesloten. Zij

hebben zich hieraan geërgerd omdat
het op dezelfde dag plaatsvond,
waarop ook de slachtoffers van het
vliegtuigongeluk in de Bijlmermeer
werden herdacht.

Zaterdag 4 oktober, een dreun, een
Jumbo stort neer in de Bijlmer Een
week van onbeschrijfelijk leed en
onzekerheid voor velen volgt. Een
groot deel van ons land leeft mee
met de mensen daar. Zondag 1 1 ok-
tober een dag van rouw om de
slachtoffers van de week ervoor. Tot

na vijven een rouwdienst op de TV,
vanuit de R A I

Daarna op deze zelfde zondag een
paar harde klappen in Zandvoort
Schrik Wat gebeurt er nu weer'

VUURWERK

Niet te geloven Een dag van rouw,
de regering vraagt om halfstok te

vlaggen van tenminste de overheids-
gebouwen. Wat doet de overheid van
Zandvoort' Die geeft aan de organi-
satie van de laatste racedag van het
seizoen ter afsluiting toestemming
voor het afsteken van vuurwerk De
vergunning hiervoor kon toch heus

Kritiek op dorpsuiterlijk
De familie Drijver uit de Post-

straat reageert op het interview, vo-

rige week in deze krant, met de oud-
-voorzitter van Ondernemers Vereni-
ging Zandvoort, Van der Laan.
De heer Van der Laan heeft kritiek

op het uiterlijk van het centrum Hij
pleit voor bloembakken, siertegels,

betere parkeerplaatsen etcetera en
noemt het centrum een puinhoop
Wij zouden hier graag een paar op-
merkingen bij willen plaatsen
De heer Van der Laan bezit een

mooi pand m Zandvoort, het voor-
malige Hotel Faber in de Poststraat
Dit is hartje centrum, éen van de
laatste fraaie oude Zandvoortse
straatjes, waar fraai opgeknapte

Burgerlijke stand B
Periode:
6 - 12 oktober 1992

Ondertrouwd:
Collm, Eduard en Switser, Cornelia
Petronella Carolina
Gehuwd:
Langbroek, Dennis en Mungersdorf,
Brigitte Barbara
Dersigni, Petrus Franciscus Corne-
lis en Luiten, Sylvia Monique
Geboren:
Mark, zoon van- De Neut Brossois,
Eugène Jean Jacques Henn en Nie-
sing, Yvonne Irmgard
Roy Angé, zoon van Lazara, Mauri-
ce Angé en Kaïzer, Judith Antomette
Sanne, dochter van: Bonset, Kaspar
Hendricus Franciscus en Duiven-
voorden, Cornelia Johanna Maria
Glenn, zoon van Onstein, Johan en
Van Essen, Petra
Overleden:
Theumssen, Johan Eduard, oud 85
jaar
Koper, Vokert, oud 52 jaar
Rijpma, Gerben, oud 85 jaar

pandjes staan Een straatje dat sfeer
heeft De heer Van der Laan laat

echter zijn pand volledig verkrotten!
Het is een akelig gezicht
De heer Van der Laan praat over

bloembakken, waarom haalt hij die
oude tapkast dan niet uit zijn voor-
tuin, die ligt daar al maanden te

roesten! Wij vinden bloembakken
ook leuker' Hij spreekt over par-
keerplaatsen, dat is precies wat de
heer Van der Laan van plan is met
de achtertuin van zijn pand De Post-
straat zou dan een aanvoerstraat
voor de heer Van der Laan zijn par-
keerplaats moeten worden'
Nee meneer Van der Laan, u wilt

alleen meedenken met Zandvoort
als het m uw straatje van pas komt
en beslist niet in het belang van
Zandvoort Het is toch ook vreemd
dat u zich zo druk maakt over
brandverordeningen, terwijl uw ei-

gen pand beslist brandonveilig is'

Wij zien met vrees de toekomst van
het voormalig 'Hotel Faber' tege-

moet en kunnen alleen maar hopen
dat de gemeente zo verstandig is dit

laatste stukje oud Zandvoort zo te

laten
Fam. Drijver

Poststraat

Van der Laan geeft toe dat meeden-
ken in zijn straatje te pas moet ko-

men ,Daar schaam ik me met voor
Ik ben ondernemer Maar ik probeer
wel dingen aardiger te maken 'Ver-

krotten' bestrijd ik Ik ben drie jaar
eigenaar, heb het laten schilderen, en
wacht nog op een bouwvergunning
Wat brandveiligheid betreft het pand
voldoet aan de bestaande verorde-
ning Er zijn wel nieuwe normen,
waar een aantal panden niet aan vol-

doet, maar de gemeente heeft daar
nog niet'' mee gedaan Maar ik heb -

na een aantal maatregelen zelfs kor-

ting gekregen op de premie voor mijn
brandverzekering

wel worden ingetrokken, daar was
tijd genoeg voor Het circuitpark
had op z'n minst dit vuurwerk ach-
terwege kunnen laten, nee, moeten
laten Een schande voor Zandvoort
en maar een woord hiervoor BAH'

Rie Ewoldt
Zandvoort

Vuurwerk (2)
Zou iemand in Nederland de

Stichting Zandvoort Promotie ken-
nen Ik mag oprecht wensen van
niet De stichting bestaat uit mensen
die geen enkel respect behoeven De
stichting bestaat uit lieden die geen
greintje innerlijke beschaving heb-
ben
Nederland rouwt om vele doden

en vermisten Mede-burgers die
doo.r een plotselinge, alles verzen-
gende vuurzee van deze aarde zijn

weggevaagd De Stichting Zand-
voort Promotie sluit op die dag het
race seizoen af met vuurwerk

E. de Wid
Zandvoort

Het Zandvoorts Nieuwsblad heeft
directeur Paagman van de Stichting
Zandvoort Promotie om een reactie
gevraagd Deze volgt hierachter

'Toen ik afgelopen zondag rond
13 00 uur naar de TV beelden keek
vanuit de Bijlmer, vloog er heel laag
een vliegtuig over mijn huis Ik woon
in de aanvliegroute van Schiphol
Het leven gaat door, dacht ik toen
Een hele week lang hebben wij allen

stil gestaan bij dit vreselijke ongeval
Ook zondag op het circuit werd voor
de aanvang een minuut stilte in acht
genomen Ruim 5500 mensen zoch
ten na zo 'n zware week wat ontspan
ning Dat u de stichting aanspreekt,
dat mag best, ofschoon wij niet de
organisatie van het circuit en de al

leen verantwoordelijkheid van het

vuurwerk hadden Toch wil ik best de
gevoelens van de briefschrijfsters de-

len en hen zeggen als zij het zo voe-

len, is dat zeker niet de bedoeling
geweest van al die mensen die ook
een week lang, misschien bewust ter

nagedachtenis op hun eigen manier
eerbetoon aan de slachtoffers hebben
gebracht En dat mevrouw de Wid
over de stichting zo n hard, ietwat
onterecht oordeel velt, neem ik haar
in dit geval ook met kwalijk On
danks alle goede bedoelingen van
mensen blijkt dat men in dit geval
toch wel eens inschattingsfouten kan
maken

Simon Paagman
Stichting Zandvoort Promotie

'Laatste landgoed

verkwanseld'
Hoe vertellen we het onze kinde-

ren' Of hoe de gemeente Zandvoort
haar laatste landgoed verkwanseld
Zoals bekend heeft de gemeente
Zandvoort een vergunning verleend
voor het bouwen van zes villa's

naast de oprijlaan van het landgoed
Groot Bentveld Het laatste stukje
bos van een van de oudste landgoe
deren in Nederland, rijk aan flora en
fauna Dit alles gebaseerd op een be-
stemmingsplan uit 1950 dat bebou-
wing van het resterende stukje oer-

-bos wl en van het braakliggende
kassengebied met toestaat Wette-
lijk moet een bestemmingsplan ie-

dere 10 jaar herzien worden Maar
als dit niet gebeurt - zoals bij Groot
Bentveld blijft het oude bestem-
mingsplan van kracht
De politieke laksheid c q apathie

van de gemeente Zandvoort resul-

teert m onherstelbare aantasting
van een uniek gebied, gebaseerd op
politieke besluitvorming uit de vijf-

tiger jaren toen 'milieu' een andere
betekenis had en landgoederen in

overvloed aanwezig waren Het alge
meen belang wijkt voor het fman

cieel gewin van een projectontwik
keiaar Geen enkele reactie werd
ooit vernomen van de gemeenteraad
van Zandvoort op alle ingediende be
zwaren Sterker de buurt is nooit
gehoord
Wordt het met eens tijd voordat

het echt te laat is (de bouw zal zeer
binnenkort aanvangen) dat wij ons
bezinnen op het behoud - en onze
verantwoordelijkheid ten aanzien
van ons culturele erfgoed9 Is er me
mand in de gemeenteraad die het
initiatief neemt een voorbereidmgs
besluit te treffen voor de mstand
houding van het landgoed Groot
Bentveld, de enige manier om het tij

nog te keren En zou een grotere
controle op een ongecontroleerde en
tomeloze bouwdrift door bijvoor-

beeld de provincie hier niet op zijn

plaats zijn'

Reacties via de media of aan het
comité van-actie (p/a postbus 33,

2110 AA Aerdenhout) worden zeer
op prijs gesteld

Mr. J.E.M. Goldberi;
Aerdenhout

Zandvoorts
Nieuwsblad

Huisvuil afvoer in.

1994 weer omhoog!
ZANDVOORT - Wethouder

van financiën Ingwersen sluit

niet uit dat de kosten voor ri-

oolafvoerrechten en afvalstof-

fenheffing in 1994 nogmaals
met hetzelfde percentage wor-
den verhoogd als komend jaar.
De tarieven moeten kosten-
dekkend blijven.

De tarieven gaan in 1993 al fors
omhoog Die van noolafvoerrechten
met 10 procent, de afvalstoffenhef-
fing woidt 28,2 procent duurder
Deze heffing komt daardoor op on-
geveei 258 gulden per huishouden
In 1994 zet die stijging zich door,
omdat de taneven kostendekkend
moeten blijven Ingwersen sluit niet
int dat er dat jaar nog eens 28 pro-
cent bijkomt „Maar het kan ook
meer of minder zijn

"

De kosten gaan voor een belang-
rijk deel omhoog door het geschei-
den ophalen van afval Voor zover
dat in Zandvoort gebeurt, is het een
succes „De burger betaalt voor zijn

eigen goede gedrag," geeft Ingwer-
sen toe

RoJemmcrs
;

De kosten stijgen komende jaren
flink, voornamelijk omdat het ge-

scheiden ophalen van groente , fruit-

en tuinafval (GFT) wordt ingevoeld
De verwerking wordt daardoor een
stuk duurder Daarvoor zullen op
den duur pei huishouden twee rol-

emmers worden uitgedeeld, behalve
bij bovenwoningen Wat de bewo!
ners daarvan krijgen, is nog ondui :

delijk Degenen die meer afval kwijt
willen, kunnen extra emmers bestel-

len, maar gaan dan ook meer belas-
ting betalen

;

Omroep op het :
'\

matje geroepen
ZANDVOORT - De Zand-

voortse Omroep Organisatie
staat een boete te wachten van
het Commissariaat voor de
Media. Het bestuur moest in
september bij het commissari-
aat op het matje komen omdat
er reclameboodschappen wa-
ren uitgezonden.

Dat is volgens de Mediawet verbo-
den En dat gold ook voor de acties
met kadobonnen, zo kreeg het ZOO;
bestuur te horen Bedrijven deelden
via de omroep aan luisteraars kado-
bonnen uit Het zendstation van de
Zandvoortse omroeporganisatie,
ZFM, is na het gesprek met het com-
missariaat gestopt met het uitzen-
den van reclameboodschappen',
Daarmee kon echter met voorko-
men worden dat er toch een boete
wordt opgelegd Het commissariaat
doet hierover binnenkort uitspraak.
„We hebben onmiddellijk toegege-
ven dat we fout zaten," zegt ' be-
stuurslid Lennaert Groot „We we-
ten wat we wel en met kunnen
doen " Volgens hem is de omroep
'totaal afhankelijk van sponsors'
Dat zou de verklaring zijn waarom
toch tot het uitzenden de reclame-
boodschappen was overgegaan „Je
kunt de Zandvoorters toch ook met
nog eens een rijksdaalder extra kijk-

en luistergeld laten betalen voor de
lokale omroep'"

Chemicaliën in \.

beslag genomen
ZANDVOORT - Een 53-jarige

Zandvoorter is begin deze
maand in Amsterdam opge-
pakt, op verdenking van verbo-
den wapenbezit. In zijn garage
werd tweeduizend liter chemi-
caliën m beslag genomen.

De chemicaliën, te gebruiken als

schoonmaakmiddel maar volgens
sommigen ook als racebrandstof,
waren opgeslagen in tien vaten van
200 liter Zij werden aangetroffen
toen de Zandvoortse politie de gara
ge in de Kochstraat onderzocht op
wapens Die werden niet gevonden.
De chemicaliën zijn op last van

milieu officier Boon m beslag geno-
men Zij zijn m de remise aan de
Kamerlmgh Onnessti aat opgesla-
gen tot de officier van justitie heeft
beslist wat ermee moet gebeuren

(ADVERTENTIE)

:

Be:';enïge. i'bank :in;::Uw roin^ev,ing

Even voorstellen:

Mijn naam is Mark Scheefhals.

Na vijfjaar op het hoofdkantoor van

de Rabobank Heemstede-Zandvoort

te hebben gewerkt, ben ik nu alweer

tweeënhalf jaar op ons kantoor aan de

Grote Krocht werkzaam.

Als relatiebeheerder particulieren

houd ik mij voornamelijk bezig met
financieringen, verzekeringen,

spaaradviezen en beleggingen.

De meeste financieringen betreffen

hypotheken. Wist u trouwens dat

1 op de 3 woningen door de

Rabobank is gefinancierd?

Mijns Inziens;

"Er komt heel wat op je af als je een huis gaat kopen!

Eén van de moeilijkste zaken is het nemen van de beslissing over de

hypotheekvorm. Een belangrijke beslissing, die je meestal ook nog

eens onder hoogspanning moet nemen.

Door de vele mogelijkheden op dit gebied zien aspirant-huizenkopers

soms door de bomen het bos niet meer. Ik adviseer dan altijd

om eerst eens goed op een rijtje te zetten wat je maandelijks zou

willen betalen en - minstens even belangrijk - zou kunnen betalen.

Aan de hand daarvan kan in een gesprek met de bank worden

bekeken wat in dat specifieke geval de beste hypotheekvorm is.

Een hypotheek is immeis maatwerk.

Voor mensen die de beslissing over het rentetype (vast of variabel)

bij aankoop van een woning, liever nog even willen uitstellen,

heeft de Rabobank een Starthypotheek in haar pakket.

Gedurende een jaar betaalt men 1% mindei dan het geldende

rentepercentage. Ook kan men ervooi kiezen om voor een periode van

twee jaar 0,5% (per jaar) mindei rente te betalen. Na die startperiode

beslist men dan over het rentetype. Dat scheelt de eerste tijd

aanmeikelijk in de vaste lasten en ei is tevens uiim de tijd om het

ientetype van uw keuze te bepalen. Een luns kopen is vaak heel

veistandig. Ik veiwacht dat kopen de komende tijd aantiekkehjker

wordt dan huien. Als u een luns huurt en wcleens wilt weten wat u -1

voor hetzelfde geld - zou kunnen kopen, dan kunt u genist eens bij mij

langskomen. Ik reken dan geheel vnjblijvend vooi u uit in welke

prijsklasse u eventueel kunt gaan zoeken. Ook liggen er op het kantoor

aan de Grote Kioclu enkele foldeis vooi u klaai. met daarin veel

infoimatie ovei de aankoop van een huis
"

Rabobank CS

Rabobank. Aangenaam.
Grote Ki ochl 30-36, Zandvoort

Telefoon 02507 - 16941
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PEUGEOT NEFKENS HAARLEM
Alle Peugeot-rijders(sters) van harte welkom voor

SERVICE - REPARATIE - GARANTIE
GRATIS HUURAUTO!

Munterslaan 2 - 023-249201
slechts 500 meter van station H'stede-A'hout bij hoek

Randweg-Lëidsevaart

Wij zijn in de

HERFSTVAKANTIE
van 19 okt. t/m 24 okt.

gesloten.

, DIER-PLEZIER"
" " Gn.le Krach! 28 . 2042 LX Zindvoorl Tel: 02507-19345

M 2

0'lui

Ai <

Kwekerij

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort, tel. 17093

BLOEMBOLLEN
Dinsdag gesloten

PHEFFINGS
ITVERKOOP

2 HALEN 1 BETALEN

ALLES MOET WEG

mini
club

Mini Club Kindermode
Buureweg 1- 3

2042 HH Zandvoort
Telefoon 02507-16580

.

LOOSEN YOUR LEGS. GRATIS CD
BIJ EUROSTYLE VAN ABN AMRO.

Ob

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

presenteert

vrijdag 16 oktober

KARAOKE
AVOND

You donï have to be a pro

to steal the show

Aanvang 20.00 uur

*A

EUROSTYLE is de rekening van je 15de tot en met je 24ste van

ABN AMRO. Betalen en sparen ineen, een pas met PIN-code en nu tijdelijk

de CD 'Loosen your legs'. Kortom, strek je benen en kom even langs.

Kerkplein 7 Gr. Krocht 12-14 Zandvoort

Lieve mensen,
Tijdens mijn ziekte en verblijf in het
ziekenhuis wil ik bij deze iedereen
héél hartelijk bedanken voor alle

kaarten, bloemen en bezoekjes.
Dit heeft mij héél erg goed gedaan.

J. Keur-Komlössy
Jan Steenstraat 10
Zandvoort

Prachtige

herfstboeketten

bij

\> „erica"
J grote krocht 24K zandvoort, 02507- 1 230

1

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

GROTE UITVERKOOP
BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. ...

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor :.

295,-

5,-

9,95

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1 000 verschillende

MEURELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

Wegens VAKANTIE GESLOTEN
van 17 okt. t/m 24 okt.

tfS^

Hairwave
Zeestraat 56, tel. 30838

Zandvoort

BETAAITU

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PRÖDUKT

Superbenzine

Euroloodvrij

Diesel

1,8è

1,73

1,04

GH SERVICESTATION
(bij Palace Hotel) "f;

<9

ÜJe OruCCe \Toine

div. vis- en vlëesspecialiteiten

ook van de grill!

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,

Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met

rechte of ronde kanten. In vele tinten.

1 ë -DS-

LUXALOW
.erfa"^ -^TF1-

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed!

NDEN!
=^=mSI

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

de ¥°np^
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

modern en hyper-modern. In legio afwerkingen

:

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SINGER I

NAAIMACHINES ZANDVOORT I

PRINSENHOFSTRAAT 7 'S 02507-20072

t/o garage Versteege Maandags gesloten

RITSEN
GARENS I

NAALDEN
|

SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN

<

<

<

<

u

1
o

nSINGERJ
P. E. M. Stokman
reparatie alle merken

Zandvoorts Nieuwsbiad
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Verrassende racekampioenen

bij afsluiting van seizoen
ZANDVOORT - Het auto-

sportseizoen 1992 is op passen-
de wijze afgesloten. De 5500
toeschouwers, die het Circuit
Park bezochten, zagen diverse
eneverende races en vele cou-

• reurs werden gehuldigd als
-kampioen van Nederland. Ver-
rassend was het kampioen-

. schap van John de Vos in de
'.-Citroen AX en even flitsend
won Bianca van der Sloot de
AX Ladies Cup.

De meest prominente titelkandi-

daat bij de grote toerv <igens, Tom
Langeberg had het voo.. de race toch
wel benauwd. "Als het na de start in
de Tarzanbocht maar goed gaat",
mompelde hij. Het zou echter flink
fout gaan. Maar Langeberg had er
geen last van. Wel werd zijn naaste
concurrent Arthur van Dedem
slachtoffer van de crash. Langeberg
had de titel na een bocht al op zak en
kon vrijuit rijden. Marcel van Vliet

nam in deze race wel de kop en won,
maar de nationale titel was voor
Tom Langeberg.
In de strijd om de Citroen AX Cup

zou Phil Bastiaans en Chantal van
der Sluis de titels wel even pakken.
In de eerste de beste ronde ging het
echter al mis. Trainingssnelste Pie-

ter van der Berkt ging dwars in de
Gerlachbocht. Chantal van der Sluis
en Phil Bastiaans waren daar de
dupe van, want beide doken haaks
tegen de vangrail. Einde race, en weg
titelkansen. Pieter van Berkt ging
lekker verder en vocht een verbeten
strijd uit met John de Vos. Vos
moest deze race winnen om kam-
pioen te worden. Op het laatste rech-
te stuk besliste De Vos de race in
zijn voordeel. Bij de Ladies Cup wa-

'ïen Francoise Loogman en Chantal
,van der Sluis de gedoodverfde favo-

rieten, maar Sandra van der Sloot
ïpakte tegen alle verwachtingen in de
HitëL
X' BijMe-Koni Produktiewagens tot

;-twee liter ging het gevecht om de

ÏÈerstel van
jZVM-zaterdag
£; ZANDVOORT - Het zaterdagteam
£yan Zandvoortmeeuwen heeft zich,
fj

na de nederlaag van vorige week,
goed hersteld. Het bezoekende Cas-
tricum werd met een 2-1 nederlaag
huiswaarts gezonden.
•;• Beide teams waren in de eerste
•helft aan elkaar gewaagd. De Zand-
.yoorters waren in aanvallend op-

licht scherper en schiepen zich da-
'nook de beste mogelijkheden. Voor-

.;.al Ronald.Halderman bracht con-
stant gevaar teweeg in de Castricum-
' "se defensie. Na ruim een kwartier
spelen zorgde de uitblinkende Hal-
derman voor een Zandvoortse voor-

sprong, 1-0.

De Zandvoorters gingen goed
7 door. Snelle aanvallen over de vleu-

gels en de spelers wilden meer dan
het ene doelpunt verschil. Aanval-
lend probeerde Castricum onrust in
de Zandvoortse defensie te stoken.
Onder leiding van Chris Kuin hiel-

den de badgasten de nul vast. Na een
half uur voetballen zorgde Ferry van
Rhee, na een vlot lopende aanval,
voor 2-0.

Zandvoortmeeuwen was er op be-
dacht dat Castricum nu wel een of-

fensief zou ontwikkelen. Doch dat
bleek geenszins waar te zijn. Zand-
voortmeeuwen bleef de aanval zoe-
ken en had pech met een schot van
Rob van de Bergh op de doelpaal. De
op counters loerende Castricum-
mers verrasten na een half uur voet-

ballen de Zandvoortse defensie en
de goed keepende Michel de Winter,
2-1. In de slotfase kwam de in het

--verschiet liggend Zandvoortse over-
*" winning echter niet meer in gevaar.

ZVM pas laat

naar winst
ZANDVOORT - Door een 2-0

overwinning op DSC'74 blijft

Zandvoortmeeuwen de koplo-
pers goed volgen. De overwin-
ning had veel groter kunnen
zijn, maar het manco bij de
Zandvoorters is het afmaken
van de kansen. Zodoende werd
de strijd pas ver in de tweede
helft beslist.

De coaching bij de Zandvoorters
lag deze zondag in handen van Cees
Lagendijk omdat trainer Pieter
Keur zelf met Haarlem aan de bak
moest. Dat weerhield Zandvoort-
meeuwen niet om van meet af aan
een groot veldoverwicht op te bou-
wen. De strijd had in de eerste drie
.kwartier beslist moeten zijn, doch
net als voorgaande weken, wist de

..ivoorhoede geen raad met de gigan-
tisch vele kansen.

Bovendien had Zandvoortmeeu-
wen de pech dat de snelle spits
Freek van der Mije, na een kwartier
spelen, met een zware blessure ver-
vangen moest worden. Simon Mole-
naar verving hem. Ook Sander Hit-
tinger raakte geblesseerd maar
maakte de eerste helft nog vol.

In die tweede helft waren de eerste
probeersels van DSC'74, doch veel
had het niet om het lijf. Zandvoort-
meeuwen bleef de sterkere ploeg. In
de twintigste minuut werd het over-
wicht eindelijk uitgedrukï in een
doelpunt. Rechterspits Ruud van
Laere speelde zich prima vrij en de-
poneerde de bal op een presenteer-
blaadje, voor de voeten van Simon
Molenaar. Die kan niet meer mis-
sen, 1-0. De Meeuwen bleven aan-
dringen. DSC'74 kon totaal geen ge-

vaar stichten. Een schot van Charles
Das ging rakelings naast, maar vijf

minuten voor het einde was het toch
raak. Jos van der Meij speelde zich
knap vrij en gaf een voorzet op maat.
Ruud van Laere kopte de bal on-
houdbaar in en bepaalde de eind-
stand op 2-0.

tweede en derde plek. Het kampi-
oenschap was in de vorige race reeds
naar Tommy Coronel gegaan. Cor
Euser won de race met overmacht.
In zijn spiegels zag hij Allard Kalff
en Raymond Coronel met elkaar
bakkeleien. In die volgorde kwamen
de twee ook over de finish. Kalff
werd daardoor verrassend tweede in
de titelstrijd, ondanks enkele gemis-
te races.

Egbert Top sloot zijn succesvolle
seizoen bij de kleine toerwagens tot

1400 cc. af met een overwinning. Hij
eindigde voor Berend Oeberius Kap-
teijn en Kees Kreijne.
De Ferrari's domineerden de Fer-

rari/Porsche Challenge. Rinie van
der Velde won, voor Frits Kroy-
mans. De Duitser Wolfgang Schrey
zorgde voor veel commotie. Hij
startte veel te vroeg en ging als een
dolle door het veld heen. Van der
Velde drukte hij met zijn voorbum-
per letterlijk opzij. Schrey zag al die
capriolen bestraft worden met een
uitsluiting.

Bij de Opel Ascona Cup ging de
titel naar Wilco van Vegten. Hij had
voldoende aan zijn derde plaats.

Eerste werd Peter Furth en Tweede
Evert Bolderheij. Ook bij de Squa-
dra Bianca viel de beslissing pas in
deze laatste kampioensrace. En wel
in het voordeel van Loek Termeijte-
len. Hij won de race en het kampi-
oenschap. Bij de Formule Renault
eindigden nogal wat wagens kra-
kend langs de baan. Er kwamen
slechts negen wagens aan de finish.

Zoals zo vaak, dit seizoen, eindigde
Alex Veenman als eerst.
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Veel enerverende en spannende momenten kenmerkten de afsluiting van het autosportseizoen.
Foto Bram Stijnen.

ZANDVOORT - Voor de rust
zag het er geenszins naar huis
dat TZB met een overwinning
zou gaan strijken. Spaarnevo-
gels had een 0-1 voorsprong ge-
nomen en leek, gezien het door
TZB vertoonde spel, de zege te

gaan pakken. In de tweede
helft kwam TZB echter pas
goed los. Mede door drie doel-

punten van Fred Zwemmer be-
haalde TZB de eerste competi-
tie overwinning van dit sei-

zoen, 5-1.

In de eerste helft wilde het niet erg
vlotten met de Zandvoorters.
Slechts laatste man Fred Zwemmer,
die in de tweede helft naar voren
trok, maakte een gedreven indruk.
Het team van trainer Willem Ko-
ning, kwam telkens een stap te laat

waardoor het zeker niet grootse
Spaarnevogels de beste kansen
kreeg. Uitblinker Fred Zwemmer

TZB komt in tweede helft los
ruimde echter steeds bijtijds op.
Door een misser in de Spaarnevo-
gels defensie kwam Jos van Houten
in kansrijke positie, maar hij stifte

de bal over het doel.

Het liep niet in de Zandvoortse
gelederen, waardoor Spaarnevogels
gevaarlijk kwam opzetten. Het liep

nog goed af toen er een misverstand
ontstond tussen doelman Henk Bos
en Edwin Miezenbeek, maar na een
half uur spelen was het raak. TZB
leed balverlies op het middenveld,
de Haarlemse spits werd aange-
speeld, waarna doelman Bos kans-
loos was, 0-1.

Strafschop
Ondanks dat TZB wat meer de

aanval ging zoeken waren er geen

doelrijpe kansen meer. Tot in bles-

sure tijd van de eerste helft toen Jos
van Houten doorbraak. In het straf-

schopgebied werd de TZB'er neerge-
legd, hetgeen een strafschop ople-
verde. Van Houten ging zelf achter
de bal, doch hij schoot te zacht in,

waardoor de Spaarnevogels doel-
man kon redden.

Trainer Willem Koning had de
pauze aangenomen om zijn teamom
te zetten en vroeg om meer inzet.

Fred Zwemmer, begonnen als laat-

ste man, werd in de spits geposteerd
en dat bleek een gouden zet te zijn.

De Zandvoorters speelden een paar
klassen beter dan in de eerste helft.

Met meer overtuiging werd voor
elke meter geknokt. Spaarnevogels
hield toch lang stand. Na twintig mi-

nuten bezweken de gasten echter
onder de Zandvoortse druk. Ron
Nooij brak door en scoorde beheerst
de gelijkmaker, 1-1.

TZB ging prima door. De badgas-
ten roken aan de overwinning, die er

ook zou komen. Opnieuw kregen de
Zandvoorters een strafschop van de
goed leidende scheidsrechter toege-

wezen, toen Fred Zwemmer onder-
uit werd gehaald. Zwemmer ging
zelf achter de bal en liet de doelman
kansloos, 2-1. Spaarnevogels pro-
beerde terug te komen. TZB gaf ech-
ter geen krimp.

Tien man
Spaarnevogels ging er soms te

hard tegen aan. Daardoor kon een

speler vertrekken en moesten zij

verder met tien man. TZB buitte het
overwicht goed uit. Fred Zwemmer
nam de derde treffer voor zijn reke-
ning en Willem de Vries gaf Spaar-
nevogels definitief de genade klap.
In de slotfase kreeg TZB de derde
strafschop van deze middag toege-
wezen. Fred Zwemmer had geen
moeite om van elf meter raak te

schieten, 5-1.

Met deze eerste en tevens zeer rui-

me overwinning was Willem Koning
uiteraard best te spreken. „De eerste
helft was huilen met de pet op,"
meende Koning. „Door de omzet-
ting in de tweede helft ging het uit-

stekend en is Spaarnevogels er niet
meer aan te pas gekomen. De zege,

was gezien de tweede helft, dik ver-
diend en komt zeer goed van pas.
Geeft weer vertrouwen. De laatste

weken gaat het toch wat beter. De
trainingen worden beter bezocht en
komende zondag tegen Overbos
moet het ook kunnen."

Clubavond schaakclub
werd druk bezocht
ZANDVOORT - Maar liefst

37 leden van de Zandvoortse
Schaak Club waren vorige
week in het Gemeenschaps-
huis aanwezig om de volgende
ronde van de competitie te spe-
len. Zoals elke week werden
ook nu weer prachtige partijen
uitgevochten zowel bij de se-

nioren als de jeugd.

Het was passen en meten maar het
lukte toch om ieder lid achter het
schaakbord te krijgen. Bij de senio-
ren kwamen twintig leden naar de
clubavond van de Zandvoortse
Schaak Club. In de interne competi-
tie werden daardoor tien partijen ge-

speeld, waarbij de vonken eraf
sprongen. Jack van Eijk ging aardig
te keer en door zijn overwinning
steeg hij zes plaatsen. Van Eijk staat

nu op een achtste positie. Ook Van
Elk had er zin in. Door zijn overwin-
ning op Gorter steeg Van Elk naar
een derde plaats.
Uitslagen vijfde ronde: Gorter-Van

Elk 0-1, Van Eijk-El Monhem 1-0,

Paap-Gude 0-1, Jansen-Ayress 0-1,

Twint-Choi 1-0, Mollerus-Franck 0-1,

Berkhout-De Oude 0-1, Klijn-Roele.
0-1. De partijen Lindeman-Geerts en
Kok tegen Den Drijver eindigden in

remise. De top-tien ziet er als volgt
uit: 1. Geerts, 2. Dambrink, 3. Van
Elk, 4. Lindeman, 5. Ayress, 6. Gude,
7. Gorter, 8. Van Eijk, 9. Paap, 10.

Kok.

Alle leden van de jeugdafdeling
waren aanwezig om hun partijen af

te werken. Vanaf kwart over zeven
begonnen de schaakklokken te lo-

pen. De jeugdige leden bogen het
hoofd over het bord met de 64 vel-

den. Men kon geen speld horen val-

len. De concentratie van de jeugdige
talenten was enorm groot. Onder lei-

ding van John Ayress speelden de
jeugdige schakers bijzonder leuke
partijen schaak met de volgende re-

sultaten:
Thomas Hesse-Martine Botman 1-

0, Bas Geurts-Niels Filmer 1-0, Mare
Habets-Sandra Beugel 1-0, Dominic
Hoogendijk-Remco de Roode 0-1. De
partijen tussen Henk Willemse-Na-
nouk Marquenie, Bas van der Meij-
Shanna Paap en Rebecca Willemse-
Henry Hendrikse eindigden in remi-
se. De partijen tussen Sandra Beu-

EHBO-herhaling
ZANDVOORT - Het Rode Kruis

afdeling Zandvoort start donderdag
22 oktober met een herhalingscur-
sus voor mensen die in het bezit zijn

van het EHBO-diploma. Die zijn no-
dig om de geldigheid van het diplo-

ma te verlengen, maar ook om des-

kundig te blijven, aldus de cursuslei-

ding'. De lessen beginnen om 20.00

uur in het Rode Kruisgebouw aan de
Nicolaas Beetslaan 14 in Zandvoort.
Belangstellenden kunnen zich op de
eerste lesavond aanmelden. Voor te-

lefonische informatie kan gebeld
worden: tel. 17537 of 17599.

gel-Florian van der Moolen en Jan
Koning tegen Bart Timmermans
werden na ruim een half uur spelen
afgebroken. Voor de externe compe-
titie gaan vanavond acht schakers
van het eerste team van de Zand-
voortse Schaak Club, de eerste com-
petitie wedstrijd spelen, van de
Noord-Hollandse Schaak Bond. Op
bezoek komt het derde team van
Hoofddorp. Dit beloofd een span-
nende wedstrijd te worden. Zand-
voort zou in principe moeten win-
nen, omdat vorig seizoen degradatie
plaats vond.

Ongelukkig verlies Zandvoort'75
ZANDVOORT - Zand-

voort'75 heeft in de uitwed-
strijd tegen RKAVIC een onge-
lukkige 3-2 nederlaag geleden.
Scheidsrechterlijke beslissin-
gen en paal en lat stonden
Zandvoorts succes in de weg.

Er was nog geen twee minuten ge-

voetbald of Zandvoort'75 ging aan de
leiding. Jan Willem Luiten plaatste
de bal voor de voeten van Ab Zwem-
mer, die zich geen moment bedacht,
0-1. Het spel golfde op en neer. Ferry
Napai moest kort na het eerste doel-

punt redding brengen, waarmee hij

de gelijkmaker voorkwam. Het snel-

le en beweeglijke RKAVIC ging met

snelle aanvallen op zoek naar de ge-

lijkmaker. Jan Willem Luiten stond
echter pal. Toch werd het overwicht
van de Amstelveners erg groot en
moest doelman Ferry Nanai en inge-

kopte bal uit de hoek werken.
Een snelle uitval leek de Zand-

voorters op een 0-2 voorsprong te

zetten. Michel de Roode kopte de bal
echter tegen de paal. De uiterst in-

consequent leidende arbiter besloot
vlak voor de pauze, om zeer ondui-
delijke redenen, RKAVIC een vrije

trap in het zestienmetergebied toe te

kennen. Op de hierna volgende inzet
was zelfs Nanai kansloos, 1-1.

Kort in de tweede helft was Michel
de Roode dicht bij een tweede tref-

fer. Zijn inzet verdween echter rake-

(ADVERTENTIE)
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lings langs de verkeerde kant van de
paal. Na acht minuten nam RKAVIC
een 2-1 voorsprong. Een snelle uitval
werd gevolgd door een voorzet,
waarna de vrijgelaten spits de bal
inkopte. Jan Willem Luiten moest
toen geblesseerd plaatsmaken voor
Ivar Steen.

De Zandvoorters trokken verwoed
ten aanval. Paul Longayroux zag een
vrije trap over de lat scheren en Den-
nis Keuning had ook geen succes.
De voor Michel de Roode ingevallen
Reinier Kreuger had geen geluk met
een kopbal op de lat. De terugsprin-
gende bal werd door Ab Zwemmer
keihard ingeschoten. Op de doellijn
redde de RKAVIC doelman.

Beide teams kregen nadien kan-
sen op een doelpunt. Ferry Nanai
was op dreef en greep een paar maal
goed in. Na een half uur floot de
scheidsrechter niet voor een over-
treding tegen Paul Longayroux. Uit
de daaruit snel opgezette aanval ver-

hoogde RKAVIC de voorsprong
naar 3-1. Zandvoort'75 bleef knok-
ken voor een beter resultaat. Tho-
mas Schulte maakte een goede actie
en bediende Paul Longayroux op
maat. De topscorer van vorig sei-

zoen wist wel raad met deze kans, 3-

2.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Herfstrit is

voor menigeen
te moeilijk
ZANDVOORT - De herfstrit

van ASV Sandevoerde was
voor de meeste deelnemers
een behoorlijk pittige opgkve.
Alhoewel de uitzetters Joke en
Maurice van Megen hadden ge-

probeerd de rit simpel te hou-
den bleek dit in de praktijk
niet helemaal het geval te zijn.

Met name op de reglementair
voorgeschreven wijze van het .ver-

melden van teksten in de routq-op-
drachten werden veel fouten > ge-

maakt. De C-kiasserijders kregen
een iets eenvoudiger rit voorgescho-
teld, doch ook hier werden, vaak on-
nodige, fouten gemaakt. Deson-
danks kwam iedereen heelhuids;aan
de finish zij het dat het merendeel
van de equipes meer tijd nodig :had
dan toegestaan. Na het berekenen
van de strafpunten volgde een korte
uitleg door de uitzetters, waarna de
prijzen werden uitgereikt aan' de
winnaars in de diverse klassen.
In de C-klasse ging de sterke equi-

pe Hans Putter/Nel Achterberg met
de eer strijken, vlak voor de dit sei-

zoen goed opkomende equipe Louis
en Liz Rienstra. De winnaars in de
B-klasse werden Richard Kreuger-
/Hans Sebregts. Zij bleven de con-
currentie ver voor en zouden 'met
hun score zelfs in de A-klasse in de
bovenste regionen geëindigd zijn.

De A-klasse werd een prooi voor
de alleen rijdende Ruud de Beer,
zonder meer een uiterst knappe
prestatie. In de stand voor het_filub-

kampioenschap gaan in de A-klasse
Jan Vink en Jef Bluijs nog steeds
aan de leiding, alhoewel hun voor-
sprong op de concurrentie mini-
maal is. Met nog één rit, belooft de
strijd om de eerste plaats een uiterst

spannende aangelegenheid te wor-
den, i

Ook in de C-klasse is de strijd- nog
niet beslist en dient men zich' nog
flink in te spannen voor het behoud
van de posities. Alleen in de B-klasse
zijn de kampioenen al bekend. Elise
Laurier en Ivonne Niemeijer Szijn

niet meer in te halen. Op zaterdag 14

november zullen ook de andere
kampioenen bekend worden als de
laatste rit van het seizoen wordt ge-

reden.

Handbalploegen:
met lege handelt
ZANDVOORT - De Holland :Casi-

no-ZVM handbalteams waren afge-

lopen zondag weinig succesvol. De
heren leverden Lacom knap tegen-
spel maar gingen met 16-19 ten on-
der. De Zandvoortse dames speel-

den een matige partij en verloren
met 6-11 van Break Out. ?

In de eerste helft waren de teams
geheel aan elkaar gewaagd. Over en
weer werd een voorsprong genomen.
De Zandvoorters bepaalden de rust-

stand op een 8-7 voorsprong. In de
tweede helft, van deze goede partij

handbal, bleek Lacom net iets b'eter

te zijn. De geringe achterstand tyerd
weggewerkt en Holland Casino-
ZVM keek tegen een achterstand
aan. Op beslissende momenten^wei-
gerde de Zandvoorters de kansen te

benutten waardoor Lacom met 16-19

zegevierde. ;

Dames :

In de eerste twintig minuten
(
'leek

Holland Casino-ZVM op weg naar
een ruime overwinning. De Zand-
voortse dames pakten vlot eeri 4-1

voorsprong. Toen was het echter ge-

daan en klapte Holland Casino-ZVM
volledig in elkaar. Defensief klbpte
er weinig meer van. Break Out; kon
zodoende de partij een wending ge-

ven en had bij de rust al een 4-5

voorsprong. In de tweede helft lukte
er bij Holland Casino-ZVM niets
meer. Break Out won eenvoudig
met 6-11. -;.

Doelpunten lieren: Peter Penningsj; 4,

JanvanDuijn4, GouranBogojevic 3,

Nik Grijekovic 2, Kees Hoek 2, Ge-
rard Damhoff 1. Dames: Wendy y'an

Straaten 2, Mireille Martina 2, Mar-
greet Sterrenburg 1, Els Dijkstra 1.

SPORTAGENDA
VOETBAL
Zaterdag: Zandvoort'75 - Wouden-
berg 15.00 uur, voormalig circuitter-

rein.

RCH - Zandvoortmeeuwen 14.30 uur
te Heemstede.
Zondag: Zandvoortmeeuwen - WH
14.30 uur, voormalig circuitterrein.

Overbos - TZB 14.30 uur te Hoofd-
dorp.

HANDBAL
Zondag: Tonido - Holland Casino-
ZVM dames 12.20 uur.
BSM - Holland Casino-ZVM heren
14.30 uur.

BASKETBAL
Zaterdag: Lions dames - Alkmaar
Guardians 18.00 uur, Pellikaanhal.
Lions heren - HOC 19.15 uur, Pelli-

kaanhal. :"

ZAALVOETBAL ;!

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur TZB - Zandvoort Noord
dames, 19.45n.mr TZB - HB Alarm.
20.40 uur Zandvoortmeeuwen - Tele-
fonia vet., 21.25 uur HB Alarm 2 -

Vrouwentroost 2, 22.10 uur Nihot
JBS 2 - DVS'85 4.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Nihot/Jaap Bloem Sport -

Martin Centrum, 21.40 uur Zaftd-

voort Noord 6 - NAS 4, 22.20 uur TZB
2 - Kalmthout 2.

Topscorers



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 15 OKTOBER 1992

Als u'ns wistwatVan derVlugtin huis heeft!!!

r

Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw woonkomfort te verhogen!

Kom eens naar onze showroom aan
de Cornwallstraat in Umuiden. Of.
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Studio Z. aan Zee is een ontwerpstudie», gevestigd in het centrum

van Zandvoort. In deze studio werken op dit moment vijt vakmensen
aan een grote stroom van de meest uiteenlopende opdrachten . .

.

Zelfstandig onderdeel van deze studio is een kleine uitgeverij

waar twee mensen druk doende zijn met het uitgeven van een aantal

bladen in de muziekbranche . .

.

Op korte termijn is daar plaats voor een

administratief/
boekhoudkundig
medewerker m/v

Wij vragen:

Een inventief en accuraat iemand met grote kennis van en praktische

ervaring in zowel administratieve als boekhoudkundige werkzaamheden .

.

Zelfstandig kunnen werken op part-time basis, 20/24 uur per week,

werktijden in overleg te bepalen . .

.

Rapporteren aan zowel direktie als aan het extern advies- en

accountantskantoor .

.

De werkzaamheden:
Het administreren van alle transakties, de fakturering en de boekhouding

daarvan en het aktief bewaken van de debiteuren met gebruikmaking

van moderne computertechnieken' .

.

Wij bieden:
Een leuke, afwisselende baan in een uiterst plezierige ambiance . .

.

Een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden . .

.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met uitvoerige achtergrondinformatie

sturen ter attentie van de direktie van

Studio Z. aan Zee
Hogeweg 56e / Poatbus 23 / 2040 AA Zandvoort

WEEKEND AANBIEDING

amandelstaaf

ƒ6,50

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

^ HEREN O^

STEPS, AEROBICS
+ CALLANETICS
Lestijden:

maandag • 19.45-20.45 Steps
• 20.45-21.45 Aerobics

dinsdag • 9.00-10.00 Callanetics
• 19.45-20.45 Aerobics
• 20.45-21.45 Aerobics

woensdag • 19.45-20.45 Callanetics

donderdag •10.00-11.00 Callanetics
• 20.00-21.00 Steps

zaterdag • 10.00-11.00 Aerobics
• 11.00-12.00 Steps

Geef je tijdig op!!

FITNESS PARADISE, PARADIJSWEG 1

TEL. 02507-17742 ZANDVOORT

SSh%v

VANDEf^JLUGT
Cornwallstraat 6 Umuiden 02550-30624

weru gi asRamen+Deuren ^-i i

1 kƒ \^J

ANTWOORDCOUPON
a Stuurt u mi| meer intormatie over (svp Invullen)

Neemt u Kontakl op voor het maken van een alspraak over

(s v p. Invullen)

D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN
D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU

KUNSTSTOF RAAMSYSTEEM)
ü WERU AKF-SYSTEEM

D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM
D HÖRMANN GARAGEDEUREN
G HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUS SUPERUTE GLAS
D INBRAAKVERTRAGENDGLAS

GELUIDWERENDGLAS
D 20NREFLEKTEREND GLAS
O DAKKAPELLEN

D SERRE'S

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

1 l===j I ^^^'(y

NAAM

ADRES

POSTKODE+PLAATS:

,

IS0L^BNDGLAS

Geeft 'n maxi
Kt"cA/0 GU<?

TELEFOON:

.

U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel

zenden aan VanderVlugt, Antwoordnummer 314, 1970 VB Umuiden
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extra

lil, laat deze stofzuiger geenrs"paor meer achter.

;bruik maakt van de speciale Turboborstel.

Gratis Tlirböborstel*

j

2Q% Extra

zuigkracht

C\
i|i|i||ij#flV»Mfr fcHEV¥Vin

: n
M lftUl»! iff iMflMWI

1

1

1 . 1 1 1 pijt open ver-

meteen ingelopen stof en ander moeilijk te

vijderen materiaal. Zelfs pluizen en honde/

atteharen haalt u moeiteloos van de vloer.

Bovendien gaatuw tapijt erweereen stuk frisser

uitzien, omdat de pool van het tapijt omhoog

komt tijdens het stofzuigen.

Dm ons aanbod nog meer kracht bij te zetten,

gt u deze unieke Turboborstel* tijdelijk GRATIS

6!! En dat is dan nog maar één van de vele

net de Philips TC 836TB in huis haalt.

Kom dus snel even bij ons langs voor

;en demonstratie. Dan merkt u vanzelf hóe

krachtig ons aanbod is!

•Turboborstel t.w.u.f80,-l

ra wnww *iw-''nmwwimn)Mniiiimn mi j »Vi*M*1

*»- Liever n Philips.
De Philips TC836TB Uncl. Turboborstel) is voorf469,- verkrijgbaar bij:

Amstelveen: B££_bv, Bankrashof 2-4. Radio Hassing B.V., Amsterdamseweg 160. Amsterdam: Asbeek Brusse . Javastraat 77-83. BCC bv . Buikslotermeerplein 168- Bijlmerplein 995-
Linnaeusstraat 20; Tussenmeer 56. Bushoff bv, Olympiaplein 125. De Anjelier B.V., Anjeliersstraat 10-14. Van Leek . Haarlemsedijk 151. Fa. Minne Sluiter Scheldestraat 58 Mflns'
E ectr

q
BV

,
Brouwersgracht 155-157; Jan Evertsenstraat 22-26; Utrechtsestraat 80-82; Tussenmeer 215. H.J.J. Okkerman . A'damse Poort 403; Maasstraat 39- Middenwea' 14-1#

Molukkenstraat 73-77. Quattro Audio Video, Jan Evertsstraat 57. J. Stern B.V.
,
Haarlemmerdijk 137. Sjok, Ceintuurbaan 394; Kinkerstraat 244; Linaeusstraat 71 J Uzenbrandt 1e van'

Swindenstraat 10-14. Badhoevedorp: BCübv, Nieuwe Meerdijk 41 . Oudekerk a/d Amstel: Techn. Bur. Vuurmans
, Hoger Einde Zuid 2A. Uithoorn- .Radio Hassina B V. frnmplaan 67

PHILIPS PHILIPS

'IV



Doet u ook mee...?

Eindejaarsprijs
leder kwartaal een miljoen - iedere maand een ton en tienduizenden

andere prijzen - Extra: iedere week meerdere prijzen van 25.000 gulden

:rnit:ïidPliiiiii

duizendenWWm
Hoe het werkt

Caroline Tensen: de nieuwe presentatrice van hetprogramma
Hitbingo. Kijk elke dinsdagavond om 20.30 uur naar RTL4 en
win! Het wordt elke week spannender bij de Nationale
Postcode Loterij.

1. Tot nu toe had u iedere week kans op
25.000 gulden bij Hitbingo. Dat blijft: als

de thuisbingo valt en u heeft uw bingo-

blok vol, dan wint u 25.000 gulden.

2. Heeft u uw bingoblok nog niet vol als de

thuisbingo valt? Blijf dan kijken. Want
vanaf 13 oktober is er iedere week een

extra trekking van getallen. Heeft u uw
bingoblok dan vol? Dan wint u in ieder

geval 5 gulden én u maakt kans op een

plaats in de zaal de volgende week.

Als u tot de gelukkigen behoort krijgt u

automatisch bericht. In de zaal speelt u

mee voor de nieuwe zaalbingoprijs van

25.000 gulden.

Ook nieuw is het Pingospel. Een span-

nend spel waarbij u maximaal 25.000

gulden kunt winnen. Heeft u uw bingo-

blok vol en wilt u kans maken om mee te

doen aan het Pingospel? Bel dan

06 - 300 404. Uit de bellers trekt de

notaris 90 deelnemers.

Zij worden uitgenodigd voor de

volgende uitzending en doen mee aan

de voorronde van het Pingospel: het

Hitbingo-Selectie-Spel. Met de winnaars

speelt Caroline Tensen het Pingospel.

Hoe dat werkt kunt u zien bij Hitbingo,

elke dinsdag op RTL 4 .

om 20.30 uur! ^^li^

indejaarsprijs 1992: twéé mil joen gulden!
De Postcode Loterij sluit 1992 feeste-

lijk af met een eindejaarsprijs van
twee miljoen gulden. Op oudejaars-

avond zal Henny Huisman de win-

naar van deze bijzondere hoofdprijs

verrassen met een bezoek. Wie weet

staat hij wel bij u voor de deur.

Is 31 december 1992 de dag dat u

miljonair wordt...?
^*ft\§ /^»^^ Nieuw in Hitbingo: het spannende Pingospel. Wie krijgt de juiste kaart en £

&*•£> wint 25.000 gulden? |

ftj^eödèLot^
ledere week nóg meer
kansen bij Hitbingo

? S»J

Hitbingo is een spannende quiz

waarbij u de grote winnaar kunt

zijn. Drie kandidaten beantwoor-

den vragen, leder goed beant-

woorde vraag levert een door

de computer bepaald nummer.
Hebt u dat nummer op uw
bingoblok, dan kunt u dit aan-

kruisen. Kaart vol? Dan heeft

u prijs!

* 75 cent per minuut

Is uw bingoblok vol binnen de tijd en vóór de sirene gaat? Dan hebt u thuisbingo ... een prijs van
maar liefst 25.000 gulden. Maar alleen als u deelnemer bent van de Postcode Loterij kunt u de prijs

ook echt in ontvangst nemen. Laat die leuke extra kans op een grote geldprijs niet lopen. Is uw
bingoblok vol aan het eind van de uitzending? Dan heeft u in ieder geval 5 gulden; en u maakt kans
om de volgende week in de zaal te zitten en 25.000 gulden te winnen.

fütteót

aMdeni' 16
-36—39

18
10
23
41

De winnaars van het miljoen

van september kunnen hun
geluk niet op.

Meedoen is heel
makkelijk...
U hoeft alleen de WIN-TWEE-MILJOEN-BON hieronder in te vullen

en op te sturen. Daarmee machtigt u de Postcode Loterij om eens

per drie maanden 30 gulden - dat is dus 10 gulden per maand - van

uw rekening af te schrijven.

Uw postcode plus twee door de computer toegevoegde cijfers -

dus niet uw huisnummer - wordt uw unieke lotnummer. Dat

nummer staat op uw giro- of bankafschrift en weet ü alleen. Per

postcode kunnen maximaal 99 loten meedoen.

...winnen ook!
Heeft u de bon ingevuld en op de post gedaan? Dan hoeft u verder

niets te doen. De uitslagen van de maandelijkse trekking en van

Hitbingo vindt u op NOS Teletekst pagina 525 en RTL 4 Text,

pagina 525 en 349. Verder vindt u de uitslagen op alle postkan-

toren in Nederland en in deze krant. Grote prijzen worden ook
bekend gemaakt in Hitbingo. U hoeft uw prijs niet op te vragen.

Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt.

Een extra lot,

een extra kans
U kunt uw kans om te winnen vergroten door

meer loten te nemen. Met twee loten maakt u

ook een dubbele kans. Dat overkwam de

winnaar van het Zomer Miljoen van dit jaar.

Bijna anderhalfjaar had deze geluksvogel met
één lot meegespeeld. Twee maanden nadat hij

zijn tweede lol had genomen, won hij het

miljoen. En: op het andere lot de troostprijs van

3.000 gulden.

Met meer loten maakt u ook meer kans op de

speciale PostcodeStraatprijs. Dat bewees de

deelnemer met 23 loten die in augustus deze

prijs won. De PostcodeStraatprijs van 3.000

gulden per lot kreeg hij 23 maal uitgereikt! Een

totaalbedrag van maar liefst 69.000 gulden.

Bent u nog geen deelnemer? Vul dan snel de bon in en doe mee! U bent dan nog op tijd voor de
trekking van de speciale einde jaarsprijs van twéé mi ljoen gulden. Die kans laat u toch niet liggen!

lede* •**
"*

^ttL.

Hitbingo: iedere week een nieuw blok
EE-MILJOEN-BON

Deelnemers van de Postcode

Loterij krijgen elk kwartaal auto-

matisch een nieuwe set bingo-

kaarten thuisgestuurd. Deze

speelkaarten zijn uniek. Er is geen

tweede van in heel Nederland,

ledere week weer speelt u mee
met een nieuw bingoblok.

Met iedere week een nieuwe
cijfercombinatie.

En zo wint u de weekprijs
Kijk naar Hitbingo, elke week op
dinsdagavond op RTL 4 om 20.30

uur. Kijk hoe de nummers van uw

bingoblok volraken. Is uw bingo-

blok vol, bel ons dan snel op het

volgende nummer 06-300404.

Heeft u niet kunnen kijken naar Hitbingo?
Bel de uitslagenlijn 06-9799 (5ócent Per minuut)

Met goedkeuring van het Ministerie van Justitie %IÏZII&XZW
giro een afschrijving hebt

ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 99 loten per postcode Als u het met
''on afschrijving niel eens bent, dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan ieder moment
Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Ëeghènstraat 81. 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere
rnaand en wordt verricht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam TrckkmgslijSten en reglement zi|n verkrijgbaar bij het secretariaat Prijzen
Worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort Prijzen boven do 1000 gulden woiden belast met 25% kansspelbelasting De loteri| is

'Joodgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/1 77 89 d d 20 10 1989

Winnen met je eigen
postcode
Er is maar één loterij waar u voor één

tientje twéé miljoen kunt winnen en

wekelijks gratis 25.000 gulden. Waarbij u

zelfs kunt winnen doordat uw buurman
wint. Een loterij waarbij u echt rijk kunt

worden met uw postcode. Voor maar één
tientje! Dat kan als u meedoet aan de

Nationale Postcode Loterij.

En: u steunt mens
en natuur!
Door mee te doen in de Nationale

Postcode Loterij geeft u niet alleen uzelf

kans op een mooie prijs! Met de op-

brengst steunt de Postcode Loterij vele

goede doelen voor mens en natuur.

In 1991 ging een bedrag van 42 miljoen

gulden naar projecten van Natuurmo-

numenten, Novib en Vluchtelingenwerk

en vele andere goede doelen.
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SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-
diening Adviespnjs'2000.-

B^1299.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

^1349.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

1899.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1099,
SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

999.-
JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENINGm 799.-

LIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv.*2075.-» 1395.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.» 1295.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

ra 1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

\£m 885."
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

485.-
37 CM KLEUREN-TV

365.-

STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviespnjs'2275.-

ra 1398.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

1298.-
GRUNDIG63CMTEKST

ra 1098.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

EMy 99o."
BLAUPUNKT55CMSTUNT
SUPER TELETEKST

948.-
ARISTONA TELETEKST

798.-
GRUNDIG 51 CM TEKST» 778.-
ARISTONA 51 CM

ra 698.-
BLAUPUNKT PM3741

ra 498.-

SONY CAMCORDER
F450; Topper' 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-
diend.var. sluitertijd. "2550.-

1679.-
SONY CAMCORDER
F375; Luxe, 8x zoom, hi-fi,

autofocus. Adviesprijs. "2220.-

TOPMERKCAMCORDER
E1 0; 8mm systeem, 4 lux, 6x
zoom, HiFi stereo. '2799.-

ra 1579.-
JVC CAMCORDER
VHS, Super kompakt' Auto-

focus, inkl. accessoires. '2099.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

949.-
JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899.-

1099
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. *2095.-

ra 1149.-
PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. *1 894.-

1349.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, shuttle, ab. "1990.-

1399.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, in-

gebouwde TELETEKST +PDC
|

(nw.prog.systeem!). "1599.-

749.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

|

302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. *1 295.-

699.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO |

VR200; Afstandbediend. *825.-

549.-
ARISTONA VHS VIDEO I

2SB01 ; HQ, afstbed. Adv.*1 095.-

529.-
JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! '1099.-

STUNT! VHS HQ-VIDEOl
Inkl. afstandbediening!

SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPEN! Perfekt beeld, LCD- 1

afstandbediening. Adv.*1220.-

849.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 0; afstandbediend. '1110.- 1

ra 649.
HITACHI VHS VIDEO
M720; LCD-afstandbed. *999.-

669.-
SHARP VHS-HQ VIDEO

|

VCA1 0; Afstandbediend. '799.-

549.-
PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ, 3 koppen. '1 1 57.-

1

699.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed.+leespen. '1445.-

699.
AKAI 3 KOPPEN VIDEO

|

VSF1 5; VHS-HQ, perfekt beeld,

afstandbediening. Adv.*988.-

649.-
i-IHQ VIDEO
andbediend. *768.-

549.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.-

ARTISTIEK!
PANASONIC NVJ40 VHS
VIDEORECORDER CflQ m
LCD-afstandbediening. 1104.- 1193b
SONY DAT-RECORDER
Digitale opname en weergave, "7QQ
prof. kwaliteit! »1440.- f JOb

Teletekst
Informatie:
?OI 035-770025

701 («Hen in

ier

10? Nieuws
?on programma
?inn omroep
4(1(1 HriJe Tijfl, Teletekst
soo Crfn*ümeni, financi<

fitio' sport •
,

700 Weer en uerkei
-flon landhauiii en r

roep- ouerzlcht:
,.* r-u i 304 OUflO 310 UflRfl 370 KIIO. '330

'\% NCnU 340 TROS 350 UO(l' 3fiO FO 370
{*'•$'' ÜPRO 3BO IKON 391 Educatief 39?„--,*9

PHILIPS SOUNDMACHINE
MINI-SET INKL. CD-SPELER + BOXEN
Versterker 2x10 Watt, equalizer, Surround Sound,
tuner, dubbel cassettedeck, autoreverse, CD-speler
programmeerbaar, Shuffle Play. Turbo Bass Generator
voor extra Bass-weergave, luidsprekerboxen 2-weg
systeem. Adviespnjs'910.-

499.-

Ï3997
PHILIPS 63CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type 25GR9760; 63cm Flat Square beeldbuis, 60 voor-
keuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, teletekst met
geheugen, stereo, scart-aansluiting en infrarood afstand-

bediening. Adviesprijs"! 995.-

020^6474939

la t/m Vt. 10.00 tot 16.00 uut
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MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs *2199.-

W\tMc,
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviesprijs" 1 878.

1295.-
WASDROOG KOMBINAT1E
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:m 1395.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u

van deze AEG/BCC stuntaan-

bieding ? Adviesprijs*1549.-

w 1245.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

865."
BAUKNECHT WA6500

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,

zeer zuinig. Adviesprijs*1 299.-m 949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. *1 1 99.-

jaEr 899»"
J0LL 1000 TOEREN

W? 799."
ZANUSSI WASAUTOM.

m 699.-
| STUNT! 550 TOEREN

m 599.-
I INDESIT PROMOTIE
I Type 2596; Adviesprijs.*799.-

ehet 499."
p-v w-^

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

I tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

I stuurd, eco-knop. Adv.M 495.-K 899."
AEGTURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviesprijs.*1 375.-

Hf 999."
11000 TOEREN RVS BL

1099.-

5 JAAR.

,

ft*?ffiiffr : fcffiLïSWaSi!^

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombi-
natie. Koelruimte op "oog-

hoogte". Adviesprijs*979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

"

779.-
PHILIPS / WHIRLPOOL

819.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

869

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs *848.-

395.
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURSm 595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

595.-
BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*1 1 99.-

SIEMENS KS2648

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.

265.
160 LTR. KOELKAST
1 60 liter, 2-sterren vriesvak.

365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

395.
ZANUSS1 140 LITER

455.-

IK»""

:lrewersede<*^« «...

Aavlesprlis_«
1u
AQQ .,.-.
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^B^^^fflffij^fflM

W' |0S333!Ö

"— - ^„bbeldecV. cass.dec

STUNT-prijzen per 5 stuks III STUNT-prijzen per 3 stuks

'0

.mets.ensorf

STOOM;

THEHM'0'
STUNT.

248. 13033®; 198.

U85331&

MAKKELIJK!

mam.Wï*fö^W>'\iï&&^* 'fê^lWi jrgaaaiB tt°-

ZANUSSI WASDROG
TypeTD50; Adviesprijs*649.-

i rniw 349."
I
RVS REVERSEREND

499.»
I
BAUKN./BOSCH/AEG

^v.a.OtKI."
I PHILIPS /WHIRLPOOL

\m 649.-
ÏCONDENSDROGER

899."
|
SIEMENS CONDENS

1299.-
[

MIELE DROGER

E§Er 1199."
I
MERKCENTRIFUGE

169.-

PHILIPS 160 LITERm 495.-
BOSCH KTF1 540

575
BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs*869.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. "595

348.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

498.-
BAUKNECHT LUXE

598.-
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. *848.-

628.-
STUNT!! VRIESKIST!!

378.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

cSet 209.

*

SAMSUNG RE570 *

229.-

1

n

n
PHILIPS /WHIRLPOOL «
AVM610; 20 liter. Adv. '769.- ^

MOULINEX FM1115

239.

349.- >

MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

399.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening I

en draaiplateau. Adv. *899.-

1

449,
KOMBI MAGNETRON
STUNT!) 3 in 1 M Magnetron
+ hete-lucht oven + grill. ^

549.- B
SHARP 3 IN 1 KOMBI J
R8180;750Watt+draaiplateau. W

f

't

't

699.-
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.
f£\

8991
- fe

KÖOP-ZÖNP"
RISICO

BCC speen««ftS

h snelle,

geoutllle
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\ ^INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849.- 1m 548.-
ETNA FORNUIS 14.00m 648.-
NDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1 049.-

u^lt 698. "b,
PELGRIM SUPERLUXE w

GAS-ELEKTRO FORNUIS *
41 01V; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1425.-

958.-
iKTRISCH
:225/234.*1445.-

1098.-

ATAG ELEKTRISCH
FE052A/EFF225/234.*1 445.-

ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro b
fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs*1 735.-

f

1398.-

:

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

t

t

t

t

f

i

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts

en geruisarm: Adv. *1099

699. -I
BAUKNECHT VW 3PR

799.-
BOSCH VW PS2100 s~~

849.-
MIELE VW G521

1479.-
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, .zaterdag . ..;..;. .....9 tot 5 uur.KOOPAVOND:

DEN HAAG ZOETERWOUDE I «Adviesprijs slechts referentie iBadhoevedórp vrijdag ............. 7 tot 9 uur I

LEIDSCHENDAM I zoals aangegeven door officiële I Maarsseribroek vrijdag
_.

7tot 9uur '

MAARSENBROEK
I

importeur of fabrikant | overige filialen donderdag ...... 7 tot s uur
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Tekenfilm
Festival
' Alles draait om tekenfilms, aan-
staande woensdagmiddag 21 okto-
ber in Aktiviteitencentrum 't Stek-
kie, Celsiusstraat 190, Zandvoort-
- -noord. Daar wordt een echt Teken-

,

,film Festival gehouden voor de
'jeugd tot en met 12 jaar, dat maar
•Vliefst vijf uur duurt: van 12 uur tot 5

.uur. De toegang kost 2,50 gulden in-

clusief een bekertje limonade. (Elk
extra bekertje kost 35 cent).

. De tekenfilms die je er kunt zien,

zijn onder andere: De kleine Zee-
- meermin, Merlijn de tovenaar, De
/graaf van Monte Cristo, Bugs Bun-
'ïiy, Asterix en Obelix, Woody Wood-
'•'pecker, Daffy Duck, Casper, èn
. Scruffy. Het Tekenfilm Festival is

' een 'instuif-vakantie-aktiviteit'.

Vormgeving in

Stationsstraat
'-;' Albert Verburg is de eerste expo-
sant in zijn gloednieuwe galerie

'•'Verburg' aan de Stationsstraat
'•nummer 15, die hij samen met zijn

v-vrouw Tina heeft opgezet. Zij wer-
••ken al elf jaar samen op het gebied
'•Van vormgeving. Tina heeft als spe-

cialisatie ruimtelijke vormgeving,
["Albert beeldende kunst en grafische
' vormgeving. Daarmee exposeert hij

ook komende weken. Rode draad
door zijn werk is het onderzoek naar

' definities: wat zijn bijvoorbeeld de
.;.grenzen van een beeld, of: hoeveel
jwoorden kan een beeld zeggen? Er is

^ook materiaal te zien van projecten
••.die beide echtelieden vanaf 1985
.'•hebben uitgevoerd.

TC kust O
I C keur OC

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS
Haarlem 'Lichtstadswandeling'

Haarlemse stadhuis zal zaterdagavond schijnwerpers

Klaverjassen
'-> De evenementencommissie van
•..;de Agathakerk begint aanstaande
.'^vrijdag, 16 oktober, met de eerste
' klaverjasavond van het nieuwe win-
terseizoen. Deze wordt traditiege-

trouw gehouden in de ontmoetings-
ruimte van de kerk. De avond begint
om 8 uur. De entree is gratis en ie-

.vdereen is welkom.

Talentenjacht
". ZANDVOORT - Caf La Bastille,

Haltestraat 58, houdt vanavond de
derde voorronde van zijn Grote Ta-
lentenjacht. Deze begint om 21.00

•uur begint. Hieraan doen - per avond
••:- ongeveer tien artiesten mee, vanuit
"allerlei genres. De entree is gratis.
' De organisatie is in handen van
Luuk Hasselman Produktie. De eer-

ste voorronde, vorige week donder-
dag, werd een 'gigantische happe-

'••'ning' aldus een van de medewerkers.
:%;pat wordt ook weer voor vanavond
'^verwacht.

• Ook
staan.

Aanstaande zaterdag wordt in het met 'floodlight' verlichte centrum van
Spaarnestad Haarlem de Haarlem-Lichtstadswandeling herhaald. Deelna-
me daaraan is gratis. Th.A. Delleman en zijn stadsgidsen voeren de deelne-
mers langs tal van verlichte monumenten en historische gevels.
De wandeling begint daarom pas om 21.00 uur voor het bordes van het

stadhuis aan de Grote Markt. Deze wordt een half uur later op een bijzonde-
re lokatie afgesloten, met een drankjebij 'candle-light'. De wandeling wordt
herhaald vanwege het grote succes en vele enthousiaste reacties op de
tochten die tijdens de Open Monumentendagen in september werden ge-
houden.

College wil voetbalclubs

meer onder druk zetten
ZANDVOORT - Het college

van burgemeester en wethou-
ders wil de voetbalclubs Zand-
voortmeeuwen en Zandvoort
'75 meer onder druk zetten om
te praten over een fusie. Als er
gefuseerd zou worden, scheelt
dat uitgaven voor terreinon-
derhoud.
De gemeente moet veel te veel uit-

(ADVERTENTIE)

JT

Bioscoopprogrammering van 15 t/m 21 okt. 1992

Za/Zo/Wo

13.30 - 15.30

Do/Vr/Ma/Di

13.30

Dagelijks

19.00

12 jaar

Do/Vr/Ma/Di

15.30

Dagelijks

21.30

LET OP 12 OKT. GEEN AVOND VOORSTELLINGEN

Mei z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,

Franse Frites, en Frisdrank ) bij Mc Donalds, minimaal 6 personen,

voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij

Cinema Circus tel:18686 of bij Mc Donalds tel:16001.

geven aan onderhoud van sportvel-

den, zegt wethouder Ingwersen, fi-

nanciën. „Daarom hebben we al ja-

ren lang aangedrongen op een sa-

mengaan van beide voetbalvereni-
gingen. Als ze dat niet willen doen,
dan moeten we meer druk op de ke-
tel zetten." Die 'druk' ontstaat door
komend jaar geen voetbalvelden te

renoveren. Eigenlijk moet er bij

Zandvoort '75 in 1993 èn in 1995 een
veld worden gerenoveerd. Maar
eventueel kan het nog eenjaar uitge-

steld worden.
' Volgens het college kan er efficiën-"

ter gebruik worden gemaakt van de
voetbalvelden als er gefuseerd
wordt. Of als er 'een regeling' wordt
getroffen waarbij de verenigingen
van dezelfde faciliteiten gebruik
kunnen maken. Dat betekent dat een
investering van 70.000 gulden achter-
wege kan blijven. Een of meer vel-

den van Zandvoort '75 zouden dan
voor andere doeleinden gebruikt
kunnen worden. Beide clubs hebben
al laten weten een gesprek niet uit de
weg te gaan. Maar het is niet aanne-
melijk dat zij op korte termijn ak-

koord gaan met een fusie. De oprich-
ters van Zandvoort '75 zijn destijds

juist vertrokken bij Zandvoortmeeu-
wen om meer gewicht te kunnen ge-

ven aan het zaterdagvoetbal.

Café-schaak slaat aan
ZANDVOORT - Vorige week
dinsdag organiseerde Café
Neuf/Chess Society Zandvoort
in nauwe samenwerking met
haar nieuwe sponsor een fan-
tastisch schaakevenement in

het etablissement in de Halte-
straat. Maar liefst tien koppels
bonden met elkaar de strijd

aan in deze eerste editie van
het cafe-schaak.

Het enthousiaste bestuur van de
Zandvoortse schaakclub vindt een
uitstekend klankbord bij de spon-
sor. Daardoor kon vorige week een
zeer geslaagd koppel-toernooi ge-

houden worden. De opzet was vrij

eenvoudig. Tien leden van Chess So-
ciety vormden koppels met tien spe-
lers die niet in clubverband uitko-

men. Met een bedenktijd van tien

minuten per persoon per partij werd
op deze wijze een halve competitie
over negen ronde afgewerkt.

Na zo'n drie uur schaken, waarin
totaal negentig partijen werden afge-

werkt, eindigden twee koppels pre-

cies gelijk op de eerste plaats. Zowel
Olaf Cliteur, die samen met Ronald
Bossink speelde, als Ben de Vries,

die in het goede gezelschap van An-
dries Filmer verkeerde, scoorden,
maar liefst dertien punten. Daar ook
het onderlinge duel in een 1-1 gelijk-

spel eindigde, werd de hoofdprijs ge-

deeld.
Het duo Dennis van der Meijden-

/Ronald Brakel eindigde op een
punt achterstand op een zeer fraaie

derde plaats. Voorzitter van Café
Neuf/Chess Society Hans Drost
overhandigde de prijswinnaars een
prima fles wijn. De wedstrijdleiding
was in goede handen van Hans van
Brakel, die ondanks deze taak met
zijn medespeler Hugo op een ver-

dienstelijke vijfde plaats eindigde.
Andries Filmer was zeer te spre-

ken over het schaakgebeuren. „De
sfeer was perfekt. Er werd onder
zeer gemoedelijke omstandigheden
heftig strijd geleverd. Het is zeker
voor herhaling vatbaar." Ook de spe-
lers van Chess Society waren zeer
enthousiast over de prestaties van
hun teamgenoten. Zo merkte Chess
speler Peter van de Beek op, best het
nodige talent om hem heen gezien te

hebben.

Kogel in het oog
ZANDVOORT - Een 32 -jarige

Zandvoorter kreeg zondagnacht
door een 23-jarige vriend een kogel-
tje in het oog geschoten. Hij is opge-
nomen in het Academisch Medisch
Centrum in Amsterdam. Of hij er
blijvend letsel aan overhoudt, is niet
bekend.
De twee waren die nacht in het

duingebied rond het circuit met
windbuksen aan het schieten. Het
ongeluk gebeurde toen zij teruglie-
pen naar de auto. De 23-jarige man
struikelde waardoor de buks afging
en zijn vriend werd geraakt. De kogel
belandde tussen het ooglid en de
wenkbrauw.

108 bekeuringen
ZANDVOORT - De politie heeft

maandag 108 bekeuringen uitge-
deeld wegens te snel rijden. Er wer-
den die dag twee radarsnelheidscon-
troles gehouden: 's morgens tussen
half tien en hall twaalf op de Zand-
voortselaan, 's middags tussen 13.45
en 14.15 uur op de Van Lennepweg.
Bij de eerste controle werden 73 au-
tomobilisten bekeurd. De hoogst ge-
meten snelheid bedroeg daar 86 km
per uur. Bij de tweede controle re-

den 35 automobilisten te hard. Hier
bedroeg de hoogst gemeten snelheid
90 km. Op beide plaatsen is 50 km
toegestaan.

Afdelingsvergadering D66:

'Structuurschets eenzijdig

en gevaarlijk wanproduct'
ZANDVOORT - De Algemene

Afdelingsvergadering van D66
heeft de Structuurschets Zand-
voort verworpen. Daardoor is

het zeker dat de gemeente-
raadsfractie binnenkort kriti-

sche kanttekeningen zal ma-
ken bij de schets.

Een speciaal hiervoor in het leven
geroepen werkgroep van de afdeling
heeft zich over de structuurschets
gebogen en onlangs haar rapport ge-

presenteerd. De conclusie daaruit
luidt, dat de structuurschets een
'eenzijdig, gevaarlijk wanprodukt'
is. De Algemene Afdelingsvergade-
ring heeft deze mening onderschre-
ven. Zij acht de schets 'inhoudelijk
onaanvaardbaar'. Volgens de werk-
groep is het een onderwerp voor een
referendum, met een duidelijk om-
schreven vraagstelling en een tevo-

ren vastgelegd procedureverloop.
„Als de structuurschets behan-

deld wordt, zullen wij in de commis-
sie daar zeker inhoudelijk kritiek op
laten horen," zegt Klaas Annema,
voorzitter van de D66 gemeente-
raadsfractie. Volgens hem is ook de
procedure 'allerbelabberst' geweest.
„Officieel weten de raadsleden nog
van niets. Het is alleen achter geslo-

ten deuren behandeld. Verder waren
er wel twee informatieavonden voor
het publiek, maar wie er presenteer-
de was niet duidelijk. De mensen
konden wel reageren, maar zij wis-

ten niet waarop: ook of het een colle-

gestuk was of niet was onduidelijk."
Het standpunt van de afdelings-

vergadering is ook vermeld in de al-

lereerste 'Nieuwsbrief' die de afde-
ling Zandvoort van D66 met ingang
van deze maand uitgeeft. De redactie
daarvan wordt gevormd door Patri-

cia Boeré, Hennie Oosterbaan en
raadslid Paul Brugman.

Ergernis om liedje
ZANDVOORT - Het lied 'Daar in

dat kleine café aan de haven' heeft
bij omwonenden van de kermis veel
ergernis gewekt. Dat- bleek vorige
week bij een evaluatie met burge-
meester Van der Heijden en kermi-
sexploitant Drent. Het lied werd bij-

na continu gedraaid. Verder hadden
omwonenden gemerkt dat bepaalde
afspraken niet nagekomen waren: ^er

was niet voldoende parkeergelegen-
heid, sanitaire voorzieningen ont-

braken en de woningen waren soms
bijna niet te bereiken. Daarnaast
bleek ook dat er bier was verkocht.
De kermis komt volgend jaar

hoogstwaarschijnlijk weer terug op
de Prinsesseweg en het Zwarte Veld-
je. Niet iedereen is daar blij mee. In
ieder geval zullen er dan wel strenge-
re voorwaarden gesteld worden, zo
beloofde burgemeester Van der Heij-

den.

Negenduizend gulden voor dieren

• Dertien honden en ruim twintig katten in het dierenasiel op de Keesomstraat wachten nog op een nieuwe baas.
Foto Bram Slipen

ZANDVOORT - De opbrengst van de vorige week gehouden
inzamelingsactie van de Dierenbescherming afdeling' Zandvoort
heeft alle verwachtingen overtroffen. Met de straat- en huis-aan-
-huis collecte werd maar liefst 9.000 gulden opgehaald.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

De voorzitter van de Zandvoortse
dierenbescherming, Take Huberts,
is erg blij met de opbrengst: „Je kunt
merken dat de meeste Zandvoorters
het dier in het algemeen en het huis-

dier in het bijzonder nog steeds een
warm hart toedragen". De speel-

goedbeer die verloot werd op de
kraam op het Raadhuisplein, was
voor de eigenaar van lotnummer
119. Dat is de familie Steggerda.

De grote belangstelling voor het
dier bleek al tijdens de jaarlijkse die-

rendag, die dit jaar in de badplaats

op 3 oktober werd gehouden. Ook
toen was de belangstelling groot. Er
kwamen ruim 250 bezoekers naar de
'open-dag' in het dierenasiel in de
Keesomstraat. Vooral de jeugd toon-
de veel interesse.

Hoewel het de bedoeling was, om
zoveel mogelijk zwerfdieren een
nieuw tehuis te bezorgen, bleven de
meeste dieren echter in hun hokken.
Slechts een poes en een hond kregen
een ander tehuis. De overige dertien
honden en ruim twintig katten
wachten nog op een nieuwe baas.

Volgens Huberts zal de opbrengst
van de collecte besteed worden voor
het dierenasiel. Daarbij denkt hij

met name aan de inrichting van een
dokterskamer en andere noodzake-
lijke voorzieningen. Het asiel, tegen-
woordig eigendom van de Dierenbe-
scherming afdeling Haarlem, heeft
onlangs een nieuwe beheerder ge-

kregen. De 39-jarige Ben van Vueren
uit Haarlem zwaait er nu de scepter.

Hij heeft op dit moment ook ande-
re plannen. Samen met de Stichting
Beheer Dierentehuizen Kennemer-
land en de Dierenbescherming afde-

ling Haarlem wil hij binnenkort de
hokken en de speelweiden opknap-
pen. „Er is op dit moment veel ach-
terstallig onderhoud. Die moet eerst

worden weggewerkt."

Met oog en oor

de badplaats door

&1

rr','1

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in hét',.

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of-;
*

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein^?.'

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

'Een profeet wordt in zijn eigen
gemeente niet geloofd.' Ondanks
deze wetenschap wil ik toch nog
even terugkomen op mijn 'Oog en
Oor' van enkele weken geleden. Ik
voorspelde u toen, dat het plan
van ons gemeentebestuur, om
Zandvoort via de nu al zo verguis-
de 'structuurschets' een facelift te

geven, naar mijn idee niet haal-

baar is. 'Deze structuurschets kan
onverweild naar de prullebak', zo
suggereerde ik. Ik blijk gelijk te

krijgen. Onze dorpsgenoot Leo
Heino organiseerde afgelopen
maandagavond in zijn Circus een
symposium over de structuur-
schets. Een stedebouwkundige,
een landschapsarchitect en een
stadsarchitect mochten komen
vertellen hoe zij over deze plan-
nen dachten. Vanaf de zijlijn heb
ik deze zaak gevolgd. Ik moet zeg-

gen, hun conclusies logen er niet

om.
Inhoudelijk hoef ik op deze

zaak niet meer in te gaan. Elders
in dit blad leest u het verslag van
mijn collega. Naar mijn idee zegt
een en ander genoeg. Voor de zo-

veelste maal: ons gemeentebe-
stuur hinkt nog altijd op twee ge-

dachten. De keuze: toeristen-

plaats of woonplaats moet einde-
lijk maar eens gemaakt worden.
CDA-minister E. Brinkman wist
het onlangs nog zo mooi te vertel-

len. De politiek en met name de
gemeentepolitiek geniet bij de
burgers nog maar weinig vertrou-
wen. Niet zo verwonderlijk, als je

ziet hoe weinig
onze raadsleden
(op een enkele
uitzondering na)
begaan zijn met
het wel en wee
van onze bur-
gers. De afstand
tussen hen en
hun dorpsgeno-
ten is te groot.

Met andere
woorden: het in-

teresseert ze
blijkbaar geen
klap hoe 'Jan
met de pet' hier-

over denkt.
Eén ding wil ik

over dit onder-
werp nog wel
even kwijt. Naar
mijn informatie
heeft dit plan
ons al 4,1 ton ge-

kost. Binnen-
kort moeten
onze raadsleden
gaan beslissen of
daar nog eens
dertigduizend
gulden aan
wordt toege-

voegd. Ik vrees
het ergste.

Straks zijn we
weer het zoveel-

ste plan rijker en
weer 440 dui-

zend gulden ar-

mer.
Gelukkig be-

staan er in ons
dorp ook nog
wat vrolijker zaken die aan de
orde gesteld kunnen worden. Wat
te denken over de vliegreis van
onze overbekende dorpsgenoot
Arend van Duijn. U kent hem vast
wel. Immer goedgemutst trekt hij

dagelijks langs Zandvoorts dre-

ven. Arend blijkt een dieren-
vriend. Om zijn tijd te verdoen
laat hij dagelijks het hondje uit

van onze dorpsgenote Dikkie de
Vreng van de Zandvoortselaan.
Het beestje behoort tot het ge-

slacht van de Cain Terriërs (dit

even terzijde).

Arend had tot voor kort nog
nooit in een vliegtuig gezeten. Af-

gelopen zaterdag kwam daar ver-

andering in. De familie de Vreng
vond het wel een aardige gedachte
deze sympathieke Zandvoorter
eens te verrassen. Zij kochten een
ticket voor hem en Arend mocht
mee voor een rondvlucht boven
Nederland.
Ik heb het verhaal na afloop ge-

hoord. Arend genoot met volle

teugen. Hij werd zelfs uitgenodigd
om een kijkje te komen nemen in

de cockpit. De bemanningsleden
waren alleraardigst voor hem. Na
afloop kreeg onze dorpsgenoot
zelfs een op naam gestelde oor-

konde.
Waarom vertel ik u dit verhaal.

Welnu, via deze rubriek wil ik de
familie de Vreng een symbolische
bos bloemen schenken. Ik weet 't,

voor de publiciteit hebben ze het
niet gedaan. Arend mocht mee
omdat ze hem - evenals ook wij -

zo aardig vinden.

Grafkelders
Onze geschiedenisboekjes laten

ons behoorlijk in de steek. Over

;^rr:;"''-V^iéM

hoe oud Zandvoort is, tasten wij
met z'n allen nog altijd in het duis,

ter. Via de archieven uit de keidei
van het raadhuis, weet ik dai
Zandvoort al bewoond was in de
vijftiende eeuw na Christus. Dé op
schrift gestelde documenten uil

1450 zijn daar een bewijs van. In
het boek 'Gort met stroop' wordt
verhaald dat Zandvoort in die tijd

bestond uit zo'n vijf straten. \OÏ
beter gezegd: uit vijf zandpaden'.
Deze waren gelegen in de omge-
ving van wat nu de Kerkstraat^.
Dat ons dorp evenwel al in een
eerder stadium was bewoond,
hadden u en ik natuurlijk al lang
begrepen. Onlangs kon ik een
stukje van de sluier oplichten, het
nu volgende verhaal is te mooi om
u te onthouden. ,'„>'

Zoals velen van u zich wellicht
nog weten te herinneren, werd
vijftien jaar geleden in de Koster-
straat een nieuwe riolering aange-
legd. Eerst nu is bekend gewor,
den, wat zich daar tijdens déze
werkzaamheden heeft afgespeeld.
Welnu, gaat u er maar eens goed
voor zitten. Onze dorpsgenoot," dè
toen 22-jarige Fred Vleeshouwers,
vertelde mij het navolgende ver-

haal: „Destijds was ik werkzaam
bij het Haarlemse aannemersbe-
drijf Nelis. (Deze firma was belast
met de aanleg van het nieuwé\i;'i-

ool). Wij waren bezig met een'zp-
genaamde 'dieplepel' een sleur.te

graven. Plotseling stootte het
graafwerktuig op iets hards. De

uitvoerder
kwam erbij

en we ont-

dekten -dat

wij gestuft
waren opr'en-

kele grafkel-

ders."

Om een
lang verhaal
kort te ma-
ken: de uit-

voerder jt'j

bleek niet

blij met", de
vondst. Het
gat werd
schielijk; ,>;

dichtge- ;
v

;

gooid. >T>e

baas vanrhet
spul was
bang dat 'een

eventueel/*
onderzoek,
het werk-stil

zou leggen.
De afgelo-

pen weleen
ben ik eens
gaan spitten
in deze inte-

ressante ma-
terie. Ik ont-

dekte via an-

dere Zand-
voortse ;,in-

gezeteneriy
dat deze
grafkelders"

niet de enige
attributen-
waren die in
de grond

verstopt zaten. Zo werden er enke-
le paalresten, van wat vermoede-
lijk eens een nederzetting moet
zijn geweest, plus de restanten
van een schelpenpad gevonden.

Archeologische vondst '.

U begrijpt, hier moest ik het fij-

ne van weten. Ik heb mij dan ook
in verbinding gesteld met het In-

stituut voor Pré- en Protohistori-
sche Archeologie in Amsterdam
en de Rijksdienst voor Oudheid-
kundig Bodemonderzoek .-.in

Amersfoort. Mijn vermoeden
werd bewaarheid. Hoewel de, ge-

leerde heren elkaar op sommige
punten tegenspraken, leerde-.ik,

dat Zandvoort nog ouder was dan
wij al dachten. Vanuit Amsterdam
werd me verteld dat er sprake was
van een archeologische vondst,
uit de tijd van de Romeinen (100
tot 250 n. Chi\>. In die tijd woqn-
den m deze contreien de Bataven
(niet te verwarren met de Batavie-
ren) en de Kanninefaten. .In

Amersfoort het men mij echte:
weten, dat het ging om een neder-
zetting uit de vroeg Middeleeuwse
tijd (ongeveer 1000 n. Chr.).

Hoe het ook zij, de oorsprong
van onze badplaats kan binnen-
kort herschreven worden. -'De

Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek heeft mij laten
weten, dat zij op dit moment bezig
is met een nader onderzoek. De
uitslag hiervan kan enige tijd du-
ren. Ik beloof u, ik houd u op de
hoogte. Zo gauw ik meer weet, ver-

tel ik u de rest van het verhaal:

Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

• Arend van Duijn kreeg een vlieg-

tocht cadeau.

Politie surveilleert in Overveen
ZANDVOORT - De politie in

Zandvoort zal vanaf 1 januari 's

nachts ook in Bloemendaal
surveilleren, samen met het
korps uit Heemstede/Benne-
broek. Het politiebureau in
Bloemendaal is 's nachts tus-
sen 23.00 en 7 uur gesloten.

Dit is het gevolg van de regionali-
satie van de politie waardoor korp-
sen uit deze regio worden samenge-
voegd tot een regionale korps Ken-
nemerland. Het korps in Bloemen-

daal wordt ingekrompen van 40'naar
24,5 plaatsen. Die teruggangvkan
worden opgevangen door samenwer-
king met de korpsen Zandvoort en
Heemstede. Die zorgen respectieve-
lijk voor de surveillance in Over-
veen/Bloemendaal en Vogelenzan-
g/Aerdenhout. Daarvoor worden ook
meer wagens ingezet. Voor de aan-
wezigheid van agenten zou cje in-

greep nauwelijks tot geen gevolgen
hebben. Hooguit dat de politie; iets

later in Overveen en Bloemendaal
ter plekke is.

"->'•*
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WeekMedio Reizen

Noord-Brabant

HERFST IN HOTEL BOSSCHENHOOFD
Uniek rustpunt in Wast-Brabant, in de bosrijke omgeving
tussen Etten-Leur en Roosendaal
In de maanden oktober en november 1992 bieden wij het hele

ge7in ot aan u individueel ons herfst-arrangement aan
Fietsen in het Brabantse land, uitstapjes naar Breda, Zeeland
of Antwerpen, gratis entree in het recreatiepark "Bosbad
Hoeven" (overdekt zwembad) en gratis entree "sauna Ruud
Bakker" (gelegen in het hotel, niet op zo en ma geop

)

Dit arrangement is incl een culinair verzorgd diner, uitgebreid

ontbijt buffet en overnachting op luxe kamer
Aankomst iedere dag van de week Prijs a ƒ 106,50,- pp pn
op basis van een 2-pers kamer Spec voor de kinderen
hetzelfde arrangement voor slechts ƒ56,50 p p pn OOK op
aparte kamer'

VOOR MEER INFORMATIE OF RESERVERINGEN
TEL 01652 14900

Limburg

HOTEL DE OUDE HOEVE ARCEN NRD L
Een;bourgondische ervaring in huiselijke sfeer Geniet van
ons. gastvrije hotel met luxe kamers voorzien van k tv ,

radio,

telefcoon Nabij Thermaalbad/Kasteeltumen
, •, Bosrijke omg met wandel/fietsroutes

.Diverse Arrangementen (Ook in Herfst en Winter)

, Bel even voor de kleurenfolder 04703-2098

Hotel DE LINDENHOF, Val-

kenburg Herfstvakantie-aan-

bieding 3 overnachtingen +
ontbijt ƒ 100 Combinatie met
bezoek aan Thermae 2000
mogelijk Lindenlaan 27, Val-

kenburg Tel 04406-16291.

VALKENBURG Pension
„Oranje", voll verzorgd va
ƒ48,50 pp pd 04406-13094

Indonesië

Ver Smaragd Reizen 30 dgn
JAVA/BALI v a. ƒ 3950

Tel. 02280 12231

Wandelvakantie

BIJZONDERE WANDEL-
WEEKENDS met landloper.

Salland 23/24 oktober

Zuid-Limburg (3-dgs) 23, 24
en 25 okt. Info 033-808421

Wintersport

Voor de beste en goedkoop-
ste skivakanties in ANDORRA
belt u Andorski, 03440-17699,

lid SGR

NOORD AMERIKA

•
' CAMPERREIZEN 1993 - USA/CANADA

Op'dit moment boeken voor uw campervakantie 1993

bespaart u duizend(en) guldens Elke week later kost geld.

Info CADUSA, tel. 02949-1635/3544

Verenigde Staten

[irf FLORIDA, pp. ƒ950;

vliegr /auto/chalet v.a

ƒ1150 1 wk; ƒ1300 2 wkn.

New York, ƒ810. Tel.

01828-30976 7 dgn p.w.

Oostenrijk

HERFSTVAKANTIE in het

Klemwalsertal t h div app. in

schitt app compl., vele

voorz
, o a zwemb , tennisb ,

disco 08385-17266.

SKIËN'?'? Studenten- en jon-

gerenreizen BEL G2-reizen

van de Stichting Sportieve

Aktiviteiten Sinds 1977
specialist van skireizen

Tel 03417-51225

Wintersp , 7 en 9 dgn Tirol,

incl bus/H P v a ƒ 599. Vertr.

6, 22, 27 febr , 6 mrt AUSTRI-
ATOURS Tel 04163-74898

ZELL AM SEE, wintercara-

vans t h op camp Woferlgut
te Bruck, compl inger Int. Ca-
ravan Interland 02158-25533

Portugal

OVERWINTEREN in de Algar-

ve9 Bel Betervakanties voor
uitv. kleurdoc 04405-1480.

Skien-snowboarden te

Alpbach-Axams-Soll, 3-5 of

6 hele dagen in de sneeuw
staan' Dec t/m april va.
ƒ 220,= incl. reis per luxe bus,
veblijf H/P Korte reistijd.

Euronoord winteractiviteiten

Groningen
Tel 050-127512/05905-94306
Fax 05905-95854

Spanje

HERFSTVAKANTIE
Costa Brava/Spanje 16/23

okt 10 dgn V.P htl Rosa
Nautica, Malgrat

Intra Travel Spanje. Tel.:

020-6189966 09-22 uur.

• Rubrieksadvertentie op-

geven' Zie voor adres en/of

telefoonnummer de colofon

in deze krant

Canada

FLORIDA, p.p. ƒ950;
vhegr./auto/chalet v.a

ƒ1150 1 wk; ƒ 1300 2 wkn
New York, ƒ810 Tel.

01828-30976 7 dgn pw.

:;:;ï'-WEE!E3!MIö)M geeft u meer!

I
- ' J
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]*• SKIËN IN DE
HERFSTVAKANTIE

De beginner of gevorderde kan in de herfstvakantie van
maandag 1 9 t/m zondag 25 oktober kennis maken met skiën
of snowboarden op de SKIPISTE HOOFDDORP. De ski-

sport shop WARD ROSIER heeft een fraaie aanbieding en u
kunt eens heerlijk uit eten gaan in Restaurant DE NIEUWE
MEERBERG met uitzicht op de piste.

WAT IS DE AANBIEDING?
Skiën : proefles ƒ 10,- i.p.v. ƒ 21,- (incl. materiaal)
Snowboarden: proefles ƒ 17,50 i.p.v. ƒ 27,50 .

(incl. materiaal)
Sportshop : onderhoudsbeurt ƒ 30,- i.p.v. f 37,50
Restaurant : 20% korting op de totale rekening
Bovenstaande korting ontvangt u alleen na het inleveren
van onderstaande volledig ingevulde bon.

RESERVEREN
Voor de ski- en/of snowboardlessen dient u van te voren te

reserveren. U kunt dit doen door de Skipiste Hoofddorp te

bellen, tel. 02503-34746 van maandag t/m vrijdag 17.00 -

21.00 uur en op zaterdag en zonderdag van 12.00 tot 17.00

uur.

Voor Restaurant de Nieuwe Meerberg geldt eveneens, dat u
van te voren dient te reserveren op tel. 02503-34747.

Bon voor onze lezers
• SKIPISTE HOOFDDORP
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Goede hoofdtelefoon
hoeft niet duur te zijn

U hoeft niet enige guldens uit

te geven aan een hoofdtelefoon,
want voor honderd gulden
heeft u al een goede. Dat is de
conclusie van de Consumen-
tenbond die 25 hoofdtelefoons
testte (Consumentengids, okto-
ber). Daarbij ontdekte men dat
de draadloze exemplaren abso-
luut niet voldoen aan de ver-

wachtingen. Bovendien is dit

systeem peperduur. Vandaar
de tip om een paar gulden aan
een verlengsnoer uit te geven
en het met een gewone hoofdte-
lefoon te doen.
Vier van de vijf geteste draad-

loze exemplaren konden niet

meer dan de kwalificatie 'ma-
tig' krijgen en slechts één werd
beoordeeld met 'redelijk'. Maar
zo'n ding kost dan wel maar
liefst zeshonderd gulden. Een
schril contrast met de gewone
typen waarbij er drie zaten die
de beoordeling 'zeer goed' in de
wacht sleepten: de HD 520 II en
HD Ref II van Sennheiser
(f200 en ƒ290) en de Sony
MDR CD750 (ƒ250). Als Beste
Koop (goede kwaliteit voor een
redelijke prijs) kwamen vijf

stuks naar voren: Pioneer SE-
A4 (ƒ90), JVC HA-D515, Senn-
heiser HD 450 II, Sony MDR
CD250 en Sony MDR-64 (alle

ƒ100).

• Sennheiser HD 450

Fotografie
Na de succesvolle Olympus

IS-1000, de Europese zoomca-
mera van het jaar '91-'92, is er
nu een tweede model: de IS-

2000. Ook hier weer de aparte
vormgeving die eerder aan een
videocamera doet denken,
maar dat komt omdat het ge-

heel als het ware om een 35-135

mm zoomobjectief is gebouwd.
Focus (oktober) testte het appa-
raat dat 1249 gulden kost en
was uitermate tevreden. Van-
daar dat het predikaat 'super'
werd uitgereikt.

Grote tevredenheid ook bij

Foto (oktober) waar de nieuwe
Nikon F90 en drie zoomobjec-
tieven (20-70 mm, 35-70 mm en
80-200 mm) werden getest. Als
zwak punt kon men alleen het
taalgebruik van de Nederland-
se gebruiksaanwijzing ontdek-
ken. Verder scoorde het toestel
op alle te beoordelen punten
een 9, met uitzondering van het
onderdeel 'zoekerbeeld' (een
10). Dergelijke resultaten wor-
den slechts zelden gehaald,
vandaar dat de Foto-redactie de
nieuwe Nikon iedere cent
waard vond. Dat is toch nog
2195 gulden voor de body al-

leen, maar zulke bedragen zijn

voor de echte liefhebbers op
amateurgebied vandaag de dag
ook geen groot beletsel meer.

Computers
Personal Computer Magazine
van deze maand draagt het ge-

tal 100. En het verschijnen van
zo'n jubileum-nummer moet
natuurlijk worden gevierd.
Vandaar een extra dik blad (400
pagina's) met daarin honderd
hardware- en negentig soft-

ware-tests: tien netwerkser-
vers, tien netwerkstations, tien

DOS-computers, tien niet-DOS-
computers, tien harde schijven,

tien grafische kaarten, tien mo-
nitoren, tien printers, tien mo-
dems, vijf handscanners, vijf

upgrades, tien netwerkpro-
gramma's, tien zware software,
tien Windows-software, tien

communicatieprogramma's,
tien schijfbeheerders, tien

menu- en schilprogramma's,
tien hulpprogramma's, tien

persoonlijke informatiemana-
gers en tien educatieve PD-pro-
gramma's. Kortom: een zeer ge-

varieerd nummer dat voor iede-

re computerliefhebber het le-

zen waard is.

Audio en video
In Hifi Video Test (oktober)

treft u een cd-speler met een
houten kast aan. Excentrieker
kan haast niet. Het is de Rok-
san, die de echte liefhebber heel
wat heeft te bieden. Andere cd-

spelers die in het blad aan bod
komen, zijn de Marantz CD-72
en de Pioneer PD-S901. In Au-
dio & Video Totaal van deze
maand een eerste test van de
tijdens de Firato geïntrodu-
ceerde mini-Disc van Sony. Het
schijfje lijkt een kleinere uit-

voering van een 3,5 inch pc-dis-

kette en bevat 74 minuten voor-
bespeelde muziek. Ook de blan-
co schijfjes moeten op den
duur een dergelijke speelduur
hebben, zegt A&VT. Met na-
druk op 'op den duur', want
men vindt dat de MD nog een
lange heeft weg te gaan.
Aandacht voor twee nieuwe vi-

deorecorders in Audio & Video
Totaal: de Philips VR 522 en de
Aiwa HG-MV300. De eerste valt
op door zijn goede loopwerk, de
tweede vooral omdat hij ver-

schillende tv-systemen (Pal, Se-
cam, NTSC) aankan. Verder
aandacht voor de JVC-combi-
natie GR-AX50 (camcorder) en
HR-D980 (camcorder) en twee
mini-camcorders, de Hitachi
VM-H37 en Sony CCD-TR805.

F
Floaten: gewichtloos dobberen
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LOATEN. U NEEMT plaats in een lichtblauwe

futuristische space-cabine waarin 600 kilogram
magnesiumzout vermengd met 1800 liter water op

u ligt te wachten. U sluit de deur en gaat lekker een
uurtje gewichtloos dobberen in het duister onder het

genot van rustgevende muziek.

door Everhard Hcbly

Floaten zuivert het lichaam
en geeft een gevoel van diepe
ontspanning. Dank zij de om-
zwervingen en nieuwsgierig-
heid van Michiel Bruintjes kan
het ook in Nederland en wel bij

Koan Float te Amsterdam. Een
jaar of acht geleden reisde hij

'om meditatieve redenen' naar
de Amerikaanse uitvinder, de
heer Lilly. Deze man had een
grote tank vervaardigd waarin
mensen, voorzien van masker,
gedurende acht uur in verticale

stand plaatsnamen.
Uit onderzoek bleek dat de

proefkonijnen (gevangenen) er

als nieuwe mensen uitkwamen.
„Fijner en rustiger," volgens
Bruintjes, die zelf een halfjaar
proefkonijn was. „Als je bij de
uitvinder bent, stel je geen vra-

gen, maar doe je wat je wordt
opgedragen." Peter Shephard
bracht uiteindelijk het gedach-
tengoed en de cabine van Lilly

tot volwassenheid.

Rolls Royce
Bruintjes besloot het floaten

in Nederland te introduceren
en mag zich nu hoofdimpor-
teur noemen. De floatcabine
van Shephard is de Rolls Royce
onder de cabines. Het is een
groot ligbad waarin licht en ge-

luid niet kunnen binnendrin-
gen. Het water is op lichaams-
temperatuur en voorzien van
600 kilogram magnesiumzout.
Bruintjes: „Dit heeft een veel

groter drijvend vermogen dan
zout water in de natuur, zoals
in Salt Lake City of de Dode
Zee. Ten eerste blijf je daar niet
zo lang drijven en ten tweede
kun je daar niet een hele dag in

blijven want dan verbrand je."

„Veel mensen weten niet
meer wat een diepe ontspan-
ning is of gunnen zich er geen
tijd voor. Natuurlijk kun je ook
thuis op de bank gaan liggen,

maar dan blijven er toch nog tal

van omgevingsfactoren die je

afleiden. In de cabine ben je af-

gesloten van zintuigelijke waar-
nemingen en ben je, heel be-
langrijk, gewichtloos. En het is

niet zo dat je er claustrofobie
van krijgt, want als je wilt, kun
je de deur openen. Degene die
gaat floaten bepaalt zelf wan-
neer hij eruit stapt. Wij leren de
mensen hier om tijd voor zich-

zelf te nemen. Je gaat gewoon
liggen en drijven."
In Amerika en Japan is floa-

ten net zo normaal als het we-
kelijkse uurtje trimmen in Ne-
derland. In Amerika wordt het
zelfs vergoed door de ziekte-

kostenverzekeraars en hij

spreekt ook van Duitse en Bel-
gische ziekenhuizen die over
een floatcabine beschikken.
Nederland loopt nog wat ach-
ter. „En dat terwijl het echt niet

alleen nut heeft voor gezonde
mensen die eens ontspanning
nodig hebben," aldus Bruin-
tjes.

„Ik heb een klant die regel-

matig met haar spastische
zoontje gaat floaten en die jon-

gen verliest in het water zijn

spasmen. Op dit moment zijn

ze in Amerika met vergaand on-
derzoek bezig in hoeverre het
baat heeft voor de ziekte van
Parkinson. Als je rugklachten
hebt, ben je na één keer floaten
pijnvrij. Ik durf er een tank on-
der te verwedden (kosten: van
18 duizend tot 40 duizend gul-

den) dat floaten een besparing
van tien procent zou opleveren
in hartklinieken. Maar afgezien
van dit alles is het nemen van
een 'float' gewoon lekker."
Voor informatie: 020-6254970. Michiel Bruintjes: 'Je gaat gewoon liggen en drijven' Folo Bram de Hollander

Aciuele informatie over'
1

^ !',

Toerisme en Vrije Tijd ;',''.

Coördinatie: Trudy Steenkamp,'
postbus 2104,

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag) . , ,

Stripdagen

In het Turfschip te Bre-
da worden op 16, 17 en 18

oktober de jaarlijkse Strip-""

dagen gehouden. De orga-
nisator 'Het Stripschap'
zal deze keer speciale aan- '

dacht besteden aan de be-
gin dit jaar overleden Hans
Kresse. Er is een expositie
samengesteld met onder_
meer onbekend werk van"
Kresse.
De publieksdagen zijn zaterdag

17 en zondag 18 oktober. De opo'
ning.stljdcn op beide dagen is varf'
tien tot vijf uur. De toegangsprijs'»
bedraagt ƒ X,50. Personen kle-inerj

dan 151) centimer moetenƒ 5,- en-
tree betalen. Het Turfschip is te
vinden op Chasseveld 15 te Bre-
da.

DE DAGEN lengen,
spinnen weven hun
herfstweb tussen de
bomen, zomers

vakantieplezier maakt
plaats voor activiteiten in
huis. John de Rijke bericht
in deze 'woonmaand' over
nieuwtjes op het gebied

van het interieur.
Omdat het na gedane arbeid

goed rusten is, werd oktober
uitgeroepen tot 'woonmaand'.
Iedereen is weer gewend aan de

1
(ADVERTENTIES)

enz is géén auto . .

.

De kritische en goed geïn-

formeerde relaties van

Van Reeuwi|k weten wel

beter Toch heeft deze
Rolf Benz de kwaliteiten

van het vermaarde voertuig

Informeert u maar eens bij

Van Reeuwi|k ze weten er

alles van

van eeuwijk
Sniep7 Tel 020-6994111
Meubelboulevard Diemen In Diemen vertellen u ij u er graag meer over
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•De best verkochte cd's

•Binnen 2 dagen gratis bezorgd
•Met je eigen toegangscode

^LIONEL RICHIE
-,;.. Back to Front f36,95

'••.
/ ;

ELTON JOHN'
/The Onè f36,95:

.

•MARIAH GAREY
'.. Unpluggedf29,95

•HOUSE PARTY ill

~-Div. Artiesten f34,95

•ROXETTE V

Jöurysm f36,95.

•ÉRICCLAPTON
.-.'. Unplugged f36,95 '\. .:;

;

:,V;

•PETER GABRIËL
. ys f36,95 ;:•:.'ƒ; :;:::,,:.:,;;;::'

.•EXTREME
. ;/// Sides to.Ëvery Story f36,95

:'.=»FORElGNÊR,i;^-,^
:

l^;;,,=i^:^:

: :\ The Best Ofj36,95.':
, •;;.. ;.

•SÏNEAD O' .CONNER
,:-.:'Am':/ NotYóur Giri? f36,95

ik wil een persoonlijke toegangscode

naam

adres

ira-ë Pc + plaats
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= -o^ ——.
" tt > telefoon
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Wonen op tapijt van gemalen flessen
dagelijkse gang van zaken en de
vakantiegeneugten hebben
plaats gemaakt voor andere ge-

zellige dingen. De donkere da-
gen voor Kerstmis bij voor-
beeld, als de ijskoude regen te-

gen de ruiten klettert en een
felle oostenwind om het huis
giert. Heerlijk als dan boven-
dien het interieur warmte uit-

straalt. Als u niet te lang wacht
met 'opkikkeren', is er nog van
alles aan te doen.
Op de kortgeleden gehouden

woonbeurzen is namelijk ge-

toond dat voor elk interieur een
passend concept bestaat. Met
andere woorden: het aanbod in
meubelen, woning- en huis-
houdtextiel is zo veelomvat-
tend, dat iedereen zijn huis
naar eigen goeddunken de sfeer
kan meegeven waarin men zich
prettig voelt.

Glasgordijn
Deja biedt met het zogenoem-

de 'Decoration programma' de
mogelijkheid tot het op maat
laten confectioneren van fijn-

dradig geweven glasgordijnen
en (kamerhoog) gordijnstoffen
in een groot aantal fraaie des-
sins. Men kan een keus maken
uit maar liefst 13 verschillende
draperieën voor toepassing in

klassieke en moderne inte-

rieurs.

Daarnaast zijn diverse bijpas-

sende spreien mogelijk, alsme-
de dekbedovertrekken met
kussenslopen. In de winkels
zijn ook uni-dekbedsets in 16

kleuren te koop, zodat er volop
gevarieerd kan worden. De wo-
ninginrichter kent het pro-
gramma en kan alle confectie-

modellen laten zien, vooral be-
palen hoeveel stof nodig is en
wat het precies gaat kosten.
Holland Haag is van mening

dat bij het draperen van gor-
dijnstoffen een deel van het uit-

gekozen dessin door de plooi-

vorming verloren gaat. Om die
reden zijn 'tweelingstoffen' ont-
wikkeld, waarbij het dessin van
de stof die voor de draperie ge-

bruikt gaat worden, terugge-
bracht is tot op de halve grootte
van de stof die nodig is voor het

gordijn. Het zijn met name de
Angelo-kwaliteiten 'Othello' en
'Orly' die in zo'n geval goed te

combineren zijn.

Schoner milieu
Hetzelfde groothandelsbe-

drijf in Gouda claimt de pri-

meur als het gaat om het op de
Nederlandse markt brengen
van het permanent anti-stati-

sche 'Madura Fame' tapijt. Van
dit slijtvaste tapijt met een

(ADVERTENTIE)

SLAAP LEKKER
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hetWesten
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam

Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

hoge weerstand tegen vuil en
vlekken zou het milieu alleen

maar beter worden. Wat is het
geval? De industrie is er in ge-

slaagd van de miljarden ge-

bruikte PET-flessen een veer-

krachtige, sterke en uiterst

kleurechte tapijtvezel te ma-
ken.
Het voor honderd procent uit

PET-flessen herwonnen garen
heet Wearlon Plus; de recycling

gebeurt als volgt: nadat de fles-

sen zijn gewassen, worden ze in

repen gesneden en vervolgens
vermalen tot een bepaalde mix
ontstaat. Het papier (van de la-

bels) wordt eruit geblazen en
nadat de lijmresten verwijderd
zijn, gaan de PET-chips naar de
tapijtfabriek om tot een strope-

rige massa te worden gesmol-
ten. Het dan verkregen produkt
wordt door gaten geperst die

vezels geven met de dikte van
een mensenhaar.
Voor een schoner milieu kun-

nen 36 tweeliter Colaflessen op-

nieuw worden benut, maar dan
om er één vierkante meter ta-

pijt van te maken. Tapijt van
flessenglas, waarop men desge-
wenst - dank zij de moderne
technologie - lange tijd behaag-
lijk kan wonen.
Het uit Amerika geïmpor-

teerde tapijt is 395 centimeter
breed, wordt geleverd in negen
eigentijdse uni-tinten en kost
199 gulden per meter.

PIT-symbolen
Het kopen van tapijt is best

een moeilijke klus. Het aanbod
is enorm en er zijn heel veel

soorten waaruit u een keuze
moet zien te maken. Het ligt

WW/v4v£

ROOM IS allang niet
meer voorbehouden
aan koffie, toetjes en

gebak, maar wordt steeds
vaker gebruikt in hartige
gerechten. Inmiddels zijn

er vele soorten room op de
markt. De ene soort kan
wel worden verwarmd, de
andere niet. De ene soort
bevat meer vet dan de an-
dere. Het Voorlichtingsbu-
reau voor de Voeding zet
de soorten room op een rij-

tje.

Room is de verzamelnaam
van een aantal produkten die
minimaal tien procent vet be-

vatten. Bovendien mag het vet
alléén melkvet zijn. Vroeger
werd room verkregen door rau-

we melk ongeveer twaalf uur
rustig te laten staan waardoor
er een roomlaag bovenop de
melk ontstond. Deze werd er-

van af geschept en gebruikt als

slagroom of verwerkt tot boter.

Stijf kloppen
Tegenwoordig vindt het ont-

romen van de melk plaats in de
zuivelfabriek. Room wordt ge-

pasteuriseerd of gesteriliseerd.

Verreweg de meeste geprodu-
ceerde room wordt verwerkt
tot roomboter. Van de rest

maakt men produkten zoals

Vetgehalte room
verschilt sterk
koffieroom, zure room en slag-

room. Het vetgehalte verschilt
nogal per roomsoort. Het is be-
langrijk om het vetgehalte te

weten want afhankelijk van het
vetgehalte kan room worden
stijf geklopt en worden meege-
kookt. Vuistregel is: room met
35 procent vet of meer kan men
stijf kloppen en meekoken
(schift niet) . Zoals wel vaker is

ook hier een uitzondering op de
regel. Er is een minder vette
slagroom (garderoom) die men
wel kan stijf kloppen omdat be-

paalde hulpstoffen zijn toege-
voegd. Deze room kan niét wor-
den meegekookt.
Roomsoorten die minstens

35 procent vet bevatten zijn

slagroom en crème fraiche
(zure slagroom). Minder vette
soorten zijn halfroom, garde-
room, zure room en koffie-

room. Deze soorten kan men
niet meekoken in gerechten. Ze
moeten van het vuur af al roe-

rend aan het gerecht worden
toegevoegd en meegewarmd.
Halfroom moet minimaal

tien procent (maximaal twintig
procent) vet bevatten. Deze
roomsoort is slecht verkrijg-

baar. Er is ook een zure half-

room, gemaakt van halfroom.

Ook deze room wordt niet over-
al verkocht.

Koffieroom
Koffieroom moet minimaal

twintig procent vet (maximaal
35 procent) bevatten. Stijf klop-
pen wil enigszins lukken wan-
neer citroensap wordt toege-

voegd. Koffieroom kan wel
luchtig worden geklopt. Koffie-

room wordt ook wel verkocht
onder de merknaam 'schen-
kroom'.
Sour cream (zure room) be-

reidt men door aan koffieroom
melkzuurbacterien toe te voe-

gen, waardoor het produkt
lichtzuur en dik wordt. Net als

koffieroom moet zure room mi-
nimaal twintig en maximaal 35

procent vet bevatten.
Slagroom moet tenminste 35

procent vet bevatten. Er is ook
gezoete slagroom - zogenaam-
de geslagen room- en spuitbus-
sen te koop. Door de aanwezig-
heid van een onschadelijk gas
is deze slagroom luchtiger dan
zelfgeklopte, maar zakt eerder
in.

Crème fraiche (zure slag-

room) maakt men door aan
slagroom melkzuurbacterien

toe te voegen. Hij bevat even-

veel vet als slagroom.
De keuze tussen zure room

en crème fraiche wordt vooral
door het soort gerecht bepaald.
Wanneer het gerecht moet wor-
den doorgekookt, of later weer
worden opgewarmd, is zure
room niet geschikt. Voor de
rest zijn beide soorten onder-
ling verwisselbaar, met dit ver-

schil dat zure room minder vet

bevat dan crème fraiche.

Perziken met room
Recept voor twee personen:

Perziken met room; 2 perziken,
1 sinaasappel, 2 eetlepels zure
room, 10 g geschaafde amande-
len. Schil 2 perziken, halveer ze

en verwijder de pitten. Verdeel
de helften over 2 schaaltjes.

Rasp een deel van de schil van
een schoongeboende sinaasap-

pel af. Pers de sinaasappel uit.

Roer de zure room los met wat
geraspte sinaasappelschil en
het sinaasappelsap. Verdeel de
room over de perziken en
strooi er geroosterde geschaaf-

de amandelen over.

Per portie: 370 kJ (90 kcal), 3

g eiwit, 5 g vet, 10 g koolhydra-
ten.

Menusuggestie tartaartje met
gebakken tomaat, gestoofde au-

bergines met oregano, aardap-
pelen, perziken met room.
Voor vragen mrr \oeding kunt u op

werkdagen van (waalt' tot vier uur de
Voedinghtelefoon van het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding raadple-

gen: irco-3.ii «8 1».

voor de hand tapijt voorname-
lijk te kiezen op smaak. Maar,
let vooral ook op de PIT-sym-
bolen (Produkt Informatie Ta-
pijt); deze laten zien of het ta-

pijt al dan niet geschikt is -voor-

woon- of slaapkamer, trappen'
en hal, keuken of badkamer J

Aangezien de vraag naa.r.na_-

tuurlijke produkten nog steeds
actueel is, heeft Dersimo de col-

lectie vloerbedekking uitge-

breid met een voor jonge gezin-

nen bedoelde vrij zware sisal-m
vier naturelkleuren (advies-

prijs 249 gulden). Verder zijn

twee mooie Axminsters te.hê-
wonderen, waarvan in het bij-

zonder de 'Majestic' alle eigen-

tijdse modekleuren in zich
heeft.

De 'Scotchgard'-bescherm-
laag biedt de beste zekerheid op
het gebied van vuil- en vlekwe-
rendheid (adviesprijs 498 gul-

den per meter.) Als ondervloer
tippen wij de acht millimeter
dikke 'Dejaflor', waarop vijf

jaar garantie wordt gegeven.
Zoals bekend, beschermt een
goede ondervloer het kostbare
tapijt. Het natuurlijk materiaal
is bovendien geluiddempend,
warmte-isolerend en veerkr-
achtig. '

Jaloezieën
Dat functioneel ook uiterst

decoratief kan zijn, is de stel-

ling die Luxafles poneert ten
opzichte van het toepassen van
hoogwaardige raambekleding
voor het hele huis. In een spe-

ciale uitvoering nu ook voor
serres, erkers en hoekramen.
Hoewel de jaloezieën (maxi-
maal drie) aan elkaar gekop-
peld zijn zodat de lamellen al-

tijd gelijk tuimelen, blijft het
optrekken individueel moge-
lijk, wat wel zo plezierig is als

de zon gedraaid is. Een prakti-

sche noviteit is de 'Tilt-only',

waarmee de jaloezie - door de
druk op de knop - op afstand
ingesteld kan worden op de
steeds wijzigende lichtinval.

Voor de kinderkamer is er

een uitgebreide collectie ver-

duisteringsgordijnen. Verder
kan men kiezen uit een, scala
van dessins, van vrolijk tot chi-

que, in harmonieuze kleuren
die afgestemd zijn op de kleur-
groepen van de andere Luxa-
flex-produkten.

En om nog even in de kinder-
kamer te blijven: Jade, fabri-

kant van de uitgebalanceerde
'Silvana' hoofdkussens met in-

gebouwde nekrol, heeft voor
het eerste grote bed van kleu-
ters een kussen en een dekbed
in de handel gebracht. 'Mijn
eerste kussen' en 'Mijn eerste

dekbed' zijn (met het oog op St
Nicolaas in leuke cadeauver-
pakking) te koop in alle wo
mngtextiel- en beddenspeciaal
zaken die het kwaliteitsmerk
Wmdsor in huis hebben. '

(ADVERTENTIE)

f 1
. Slecht ter been?

,

\
De Arola brengt u <

' overal heen. '

Door weer en wind binnen en

buiten de bebouwde kom Op
volle (ank 120 km' Max

snelheid 40 km/uur Ook lever-

baar als rolstoel-inrij wagen

Vraag documentatie over

deze fantastische twee-zitler

(Uitsluitend voor gehandicapten i
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iCRO's
Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier

Micro-adwtlrnlirs \ooi /akcnnun cm parlu ulit'i kunnen

worden p,v/vl owr ] of 2 kolommen hicrdtc in diwise

Icltciponllcn

Cirlu nluMcn vciHij/cn vmj n.uir dr speiulr hnn op de

p.igm.i .,MI( KO'S".

I'l.utsintf is mogelijk in di' volgende editie

/ANDVOrmiS NIKUUSHLU) / 0.1-2 per rmllunetei

Siuitmgsiijd dniMkig IS.00 uut.

H kun! uu tekst telrfonisrhe opgeven: 02507-17160 of

.)J/;e\rn//rndr)j .i.id:

* /.indvonris Nieiiushkid, Kasilnusplrui 12.

2(H2 JM /.imlwiort:

1'LiiilMiiK is (tuk mogelijk in de willende ( omlmidtie:

/ /.uuknoits Nieuwslil.id. \nisleKeeiis Weekblad, Uit-

lioorrise ('ouianl.ne Konelf Vciier, Aalsmeerder Cou-

rant, alle edities \,m hel Amsterdams Stadsblad, De

[Nieuwe Weesper. / 6,67 pei nullinieler.

Sluitingstijd, maand.tg 15.00 uur.

+ Informatie over on/e o\enge aantrekkelijke ad\erten-

tiee ombiiMties in de Micro's zijn op aamraag op on/e

kantoren verkrijgbaar.

•k Voor blieven ondei nummer wordt 1 tegel extra in

rekening gebracht, alsmede j 6.00 adm. kosten

•k Mij plaatsing m de Mieto's worden geen beuijsnummers

verstuurd. Op ver/uek wordt aan adverteerders buiten

het verspreidingsgebied een krant \ersluurd. Hier\our

wordt j '1-.00 in rekening gebracht

U kunt de lekst v.m uw Micro-advertenlieroiiibmatie '/.

teleforuscli opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is met voor bezorgklachten) of /enden aan:

Micro's Wefkmediu
Pohlbiis 156 - 1000 AD Amsterdam

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing tn de/elfde week.

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 Amsterdam - Tel. 020-6125558

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123

Schoonmaakpersoneel gevraagd

HEERMAN SCHOONMAAKBEDRIJF
- vraagt voor een sleutelpand in Zandvoort een

SCHOONMAKER M/V
voor 2Va uur/avond. Werkdagen: maandag t/m vrijdag Een
fiscaal nummer is een vereiste. Heeft u interesse, belt u ons
dan even. Antwoordapparaat

-

? Spreek dan duidelijk uw naam
en telefoonnummer in Tel.nr 02507-19292.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfLfE makelaars o.g. £|gj

Tel. 02507-12614 NVM

Commercieel en administratief

personeel gevraagd

Verpleeghuis Vreugdehof

gelegen terzijde van de Boelelaan vlakbij de Europaboule-
vard in Amsterdam Buitenveldert, is een gekombineerd ver-

pleeghuis dat behandeling, verpleging en verzorging biedt

aan 250 personen met somatische- en 35 personen met een
psychogeriatrische verpleeghuismdikatie. In verpleeghuis

Vreugdehof werken momenteel ± 400 mensen.

In verband met het gebruik maken van de O B.U. van de
huidige funktionans ontstaat er per 1 januari a.s. een vakature

voor de funktie van

secretaresse
(16 uur per week)

Samen met een kollega, die bij afwezigheid vervangen moet
worden, vormt deze funktie het direktiesekretanaat. De werk-

tijden zijn van maandag tot en met donderdag van 13 00 tot

17 00 uur

DE WERKZAAMHEDEN BESTAAN ONDER ANDERE UIT
- notuleren en vastleggen van verslagen van verschillende

vergaderingen en besprekingen,
- agendabeheer,
- sekretanele werkzaamheden ten behoeve van het hoofd

Interne Zaken en het hoofd Economische Administratieve

Dienst;

- sekretanele en administratieve werkzaamheden ten

behoeve van de Pastorale Dienst;
- sekretanele werkzaamheden ten behoeve van serviceflats

De Klencke /

VOOR DEZE FUNKTIE ZIJN VEREIST
- een goede algemone ontwikkeling;
- ervaring met het tekstverwerkingsprogramma WP 5.1

- ervaring met notuleren en uitwerken van verslagen;
- flexibiliteit, takt, gevoel voor ordelijkheid en represen-

tativiteit.

ARBEIDSVOORWAARDEN.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuis-

wezen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en
ervaring, minimaal ƒ2 494,- en maximaal ƒ3.527,- bruto per

maand, bij een full-time dienstverband (FWG 30).

Informatie over deze funktie wordt gaarne verstrekt door
mevrouw M. Kieft, directiesecretaresse,

telefoon 020-541 61 11, toestel 210.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 14 dagen, richten

aan Verpleeghuis Vreugdehof,
t.a v de heer P. Hogema, personeelsfunktionans,

De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

(ievr. Hulp in de huishouding

in Noord, 1 x per week.
Tel.: 02507-17673.

Gevr in Artsenpraktijk te

Z'voort zelfst huishoud, hulp

voor + 2 uur p.w op woens-
dagochtend. Tel.: 12499.

Gevr zelfst. erv. huish hulp

voor V4 dag p w. Tel. 's a-

vonds na 19 uur 15370.

Divers personeel
gevraagd

Wij zoeken gemotiveerde
studenten en scholieren voor
in de herfstvakantie of daar-

buiten. Hoge beloning (ƒ70-

ƒ130 p.d.) en eigen indeling

dagen Min. leeft 17 jr. Info

uitsluit, tussen 16-17 uur:

03469-2065.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

*T.k. Fauteuil, blauwgrijs m.
draaipoot, ƒ 75 Tel.: 16820.

T.k. gehele inboedel i.v.m. sa-

menwonen blijft deze hele in-

boedel over, in totaal of apart

t.k. Voor mf. 020-6112297

T.k. prima gebruikte gashaar-
den en ronde kachels, alle

kleuren. 1 jr. voll. garantie.

Van Woustr. 224, Tel.

6623260. Ink„ mr., rep.

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng voor veiling

26/10 en 27/10. Frans Hals-
laan 33 Tel : 020-6473004.

voor de particulier

5 regels

Gratis '

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• • inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/ge\onden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ300
uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en \oor iedere letter, punt, komma of cijfer één

\akje. Laat na ieder woord, punt of komma een

\akje \rij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque hijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht \oor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad éd. 22
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Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave ,

. Noordhollands Dagblodl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen).

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telelonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658086. Fax 020-6656321.
Schrifleli|k: Vul de bon in en zend deze oan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Hel Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraot 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761 .540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-prijs ƒ 5,91

-'; mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Alfa Romeo

BMW 316, bj. '82, Lpg., i.pr.st.,

nieuwe Apk ƒ 2450,

fel 02990-37825.

BMW 320 m. '85, verlaagd,

fportvelgen, metallic grijs

f9950. Tel. 020-6195047

;3MW 518, m. '83, nwe APK.
z.gst. 'Een plaatje' ƒ2750.-

i Tel.: 020-6105478.

fk. BMW 316i, 1988, 110.000

]<m, cirrus blauw, APK, i.z.g.st.

pel overdag: 02503-62161.

. r k. BMW 324D, bj 5-86, km.st.

190.000, zien is kopen,

f11.000. 020-6738462 na 18 u.

Alfa 33 1,5, bj.l '85, i.pr.st.,

ƒ5950, kl. rood. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

BMW

• De autorubriek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

r3n
Niet a»<*

n *

$
ASMOCO B.V. 'e R.naai.ksttaat 39

•"''ZTeo^' Tefoffl 6943093

Chevrolet

Naast de uit voorraad te leveren Chevrolet Pick-Ups, Vans,
'Blazers en luxe wagens, kunnen wij u diverse door inruil

verkregen occasions_aanbieden:

phevrolet Astro 4.3, bjr. 1989, grijs kenteken, 55.000 KM
;hrysler Voyager LE 3.0, bjr. 1990, alle opties

tird^Mercury Sable LE stationwagon, bjr. 1990, alle opties
Bover Sterling 825, bjr. 1988, veel extra's, LPG
Toyota Hi-Luxe 2.2 benz., bjr. '89, 4WD, polydeck, sunr.,gr.kent.

Toyota Dyna 100 Diesel Pick-Up, bjr. 1988, grijs kenteken

Alle zeer mooie schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk

. IMPORT USA CARS

.Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp. Tel.: 020-6670121.

Citroen

2 x BX TRD Turbo '88,

^a ƒ 18.000.-

Hel.: 075-163008.

3 x Citroen C 15 E,

2x90. Prijs v.a. ..

iel.:.075-163008.

x87,
ƒ5500,-

rtroën BX, 16, RS
85 ƒ5500.--

el.-:075-163008.

Citroen Dyane, bj. '84,

heel jr. APK ƒ 1 .500.-

Tel.: 075-163008.

Citroen LNA, 11 RE, origin. '84,

kleine zuinige auto, nwe Apk
ƒ2750.- 020-6105478

T.k., 1e eig., CITROEN BX 14t,

bouwjaar 11 -'89, 46300 km.
Prijs ƒ 12.900. Tel. 020-6993332.

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX 11 RE 04/89 ...ƒ12.440.-

AX 11 TE 12/90. . .ƒ 13.700.-

AX11TE,5-dr. 03/91/ 14.900.-

AX 11 TGE 10/89 . ƒ 12.900.-

AX 11 TGE 07/90 ..ƒ14.900-
AX 11 TGE 06/90 . .ƒ 13.600.-

AX 1 1 TRE 07/87 . ƒ 8.900.-

AX 14 TRS 03/87 . .ƒ 9.800.-

AX 14 TRS 10/88 ..ƒ11.900.-

AX Image 08/90 . . ƒ 14.900.-

AX MISTRAL 04/90 . ƒ 13.200-

BX 14 TE 08/89.... ƒ 15.200-

BX 14 TE 10/89 . . . .ƒ 14.900.-

BX 16 RE 08/89 . . ƒ 16.900.-

BX 16 RS 04/86 . . .ƒ 8.750.-

BX 16TGI 02/92 ...ƒ26.900
BX 19 D 06/89 ƒ 15.400

Bx 19 TRD 06/89 . .ƒ 16.900.-

BX 19 TRD 02/89 ..ƒ18.400.-

BX 19 TRI 08/89 . . .ƒ 19.200.-

BX Deauville 03/92 .ƒ24.400.-

BX Turbo 02/89 ....ƒ22.400-
BX Reflex 02/92 ..ƒ22.900.-

BX Reflex 02/92 ...ƒ22.400.-

Schade/taxatie. APK
Reparatie van alle merken
Verkoop nieuw en gebruikt

Citroen en Peugeot
BOVAG-garanties

100% financiering mogelijk

DE WEER 29.ZAANDAM,
Tel.: 075-350985

OTO/ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
Tel.. 02940-16661

BIEDT AAN.
AX 1.0 RE 82 000 87
AX 1 1 TG Diesel . 36.000 91

BX Diesel 30.000 90
BX Break Diesel 250.000 87

BX 1.6 TGI LPG .20.000 92
BX 1.4 LPG .... 160.000 87
+ diverse demo's in verkoop:

ZX 1.4 Reflex 92
XM 2.0 92
Seat Marbella GL 47.000 88
Mitsubishi Lancer 100.000 87

DIVERSE
LOW BUDGET OCCASIONS

v a. ƒ 4.500

Te koop CITROEN GSA 1982,

130.000 km. Prijs ƒ 1750. Bel na
18-20 uur 020-6410300.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
prijz. Verk. van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

Daihatsu

NIEROP-DAIHATSU b.a.

Demo Charade Sedan aut.,

km 3.000, 6/92.

Charade 1.3i TX, wit, km
30.000, 10/90. Vancouverstr.
2-12, A'dam-W. 020-6183951.

Fiat

Rat 126 Bambino '79, als nw
,

APK 6/93, nw. mot., rood,

ƒ3750,-: 020-6367090/6178192.

Rat Panda 750 L, m. '90, zwart
In nieuwstaat. ƒ8950- Inruil

mogelijk. Tel. 020-6105478.

Rat Ritmo 60 L, origin. '82,

Apk., i.z.g.st. Rijdt perfect

ƒ 1250.-. Tel. 020-6105478.

Rat Uno Diesel, 6/85, fel rood,

5-bak, siervelgen. ƒ 4.750.

Expocar Trading 020-5153933.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasións. Tel.' 020-6470909

T.k. Rat 127, b.j. '85, blauw,

vr.pr. ƒ2750. Tel 02982-3818.

Ford 7

Resta 1.3Cheers 1/92
Fiesta 1.3 Courier 5/92
Escort 1.6 CLX 4/91

Orion 1.3 nche 1/92

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37, Ouderkerk aan
de Amstel. Tel.: 02963-1767.

HH. h , tegen mruilpnjzen: Ford

Sierra 2.0i CLX 4-drs„ zilver

metall., zonw. glas, 9-'90,

35.000 km, ƒ22.500. Scorpio
2.4t CL 4-drs, 1-'91, ƒ25 000
Fiesta 1 1 C, 11-'88, ƒ8500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020 6627777

Honda

Honda Civic, 1987, 1.3 de Luxe,
wit metal., radio, APK okt '93,

±50 000 km, ƒ 8.950. Na 18 uur
Uithoorn. 02975-60866.

Jaguar/Daimler

T.k JAGUAR XJ6 4 2 aut m„
bj. '83, airc , nw. banden,
t z.g.st

, ƒ 13.900. 020-6474889

Lancia

Prisma 1.6 i.e Symbol
zw./met. LPG '88 ƒ9.200.

VOLVO - NIEROP
020-6183951.

Mazda
' MAZDA

VAN VLOTEN CAR
Tel. 020-6320202

323 HB GLX 1 3 LPG . . .1990
323 HB Sport 1.3 1987
323 HB LX 1 3 5D 1989
323 HB GLX 1.5 AUT .. .1986
323 SED GLX 1.5 AUT . .1986
323 SED Ensign 1.5 . . .1989
323 SED Cosmo 13 ....1988
323 F Coupe GLX 1.6 . 1990
626 HB GLX 1 8 . . .1989
626 CPE GLX 2.0 ... .1984
Slijperweg 18 Amsterdam-N
Te koop Mazda 323 1 3, APK
gekeurd, 1983, autom., blauw
met., km 89.000. Pr. ƒ4 750
Tel. 020-6797120.

Mercedes-Benz

T.k. van 1e eig. Mercedes 300
Diesel Automaat, 4-drs., wit

4/86. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam. Tel. 020-6627777

Kadett car. 16 GLS aut. m. '85,

wijnroodmet., 2e auto, APK,
vr.pr. ƒ 10.500. 02975-67373.

Opel Ascona 1.6 S., m. '84,

LPG, perf. staat, nwe Apk.
ƒ3450.- Tel: 02990-37825.

Opel Ascona 20 S Automaat
bj '81. Vraagprijs ƒ 2250 -

Tel.: 075-163008.

Opel Corsa Deluxe, mot. uitst.,

wat roest, APK 4-'93, weg.
vertr. buitenl. 020-6914392

Opel Corsa Van, bj '86, grijs

kent
, ƒ5950 Inruil mog.

Tel. 02990-37825.

Opel Omega 1.8, GLS, Lpg, m.
'88, i.z.g.st. ƒ11.950- Inruil

mogelijk. Tel. 02990-37825.

Rekord 1,9N bestel, b.j '80,

gas/benz., grijs kent., opknap-
per, ƒ 1000. Tel. 020-6903740.

T.k. OPEL ASC. '78, carr. niet

mooi, motor goed, APK 3-'93,

ƒ 850. 020-6474889.

T.k.' Opel Kadett b.j.'80, APK
'93, ip.s., ƒ 1.350.

Tel 02975-40053/45468

• De autorubriek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte

205 XE ACCENT, wit . .

205 XE ACCENT, rood
205 XS 1.4i, grijs met .

205 XR 1 4, wit .

309 XE 1.4, rood .

309 XE 1 4i,rood

309 PROFIL 1.4t, rood .

405 GL 1.6, blauw
405 GLi 1 6, beige met.

405 Ml 1.6, rood

Peugeots:
. 34.500 km. 08/87

. 85.000 km.
65.000 km
52.000 km.
56.600 km.

. 26 500 km
66 000 km

. 57.000 km.
, 32.500 km.
, 86.000 km.

10/88

05/90

09/89

02/88

10/89

05/90

03/89

07/90

04/89

ƒ11.950,

ƒ 12.950,-

ƒ 20 250,-

ƒ 17 650.-

ƒ 13 250,-

ƒ 16 250,-

ƒ18950,-
ƒ19250,-

ƒ25 950,-

ƒ 32 750,-

ƒ 14 250.-

ƒ 9 250.-

Overige gebruikt:
Volvo 340 DL. Aut groen . 73.000 km. 07/87
Rat Panda, groen 26.000 km 12/88

Leeuwekeur Gebruikte

Auto's

zeker en beter
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul-
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)

1183 JG Amstelveen
Tel.: 020 - 6455451

Halte Sneltram: „Zonnestem"

Mitsubishi

Galant 2.0 GLX, b.j. mrt. '91,

i.z.g st., stuurb., elektr. ramen,
61.000 km. Tel. 020-6317835.

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.- 020-6433733.

HH. h., tegen inruilpnjs Mitsu-

bishi Galant 1800 GLi HB, LPG,
4/90, wit, stuurbekr., ƒ16 750.-

Autobednjf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Nissan

Escort 3 drs CL 1 4 ... .1989

Resta 3 drs CL 1.1 ....1987

Sierra 4 drs CL 2.3 D . . .1988

Tel.: 020-6320202

Escort Clipper 1.6. Bj.'91 +
zeer veel ace. Vr.pr. ƒ 29 500.

Tel.: 02503-35470

Ford-Escort 1.6, b.j. 1982, APK
5-'93 ƒ3000, in goede staat.

Tel.: 02979-86468.

Nissan Bluebird 2.0 Dies. origin.

'85, Apk., rijdt 100%. I.z.g.st.

ƒ4750.- Tel.: 020-6105478.

Opel

HH. hand., tegen inruilpnjs:

Vectra 1.8 GL, 5-drs., rood,

LPG, 12-'89, ƒ 16.500. Kadett

1.6 D Van, 10-'86, ƒ6250
Kadett 1.8 LS 4-drs. cv.,

schuifdak, LPG, 2-'89, ƒ 13.950.

Kadett 1.6 D, 5-drs Station, 8-

'87,/9750.Kadett1.2LS3-drs.
Station, LPG-o.b., 1-'83, ƒ 3950.

Omega 1.8 LS, 6-'87, ƒ9750.
Omega 1 8 LSi Autom., LPG,
met besch., 5-'90, ƒ11250.
Prijzen incl. BTW. Autobedrijf

BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am-
sterdam, 020-6627777.

OPEL KADETT 1 4i Europa
79.000 km bj. '90 ƒ 20.500
OPEL ASTRA 1 6i GLS 5 drs.

16.000 km LPG '91 ƒ30.950.
OPEL CORSA 1.5 diesel 4 drs

61.000 km bj. '91. ƒ 19.950

RIVA A'DAM-NOORD
020-6361153

ZU1DW1JKH
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM-ZUID
NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE

KIJK en VERGELIJK »».

div. types 205 v.a. ..ƒ 6950
205 GTI, 1.6, wit, 7/85,

67.000 km ƒ 14 500-
div. types 309 v.a. ..ƒ11.950
405 GLX 9/91, d.blauwƒ 27 500
605 SR 3.0 1/92,

blmet ƒ57 000
WAT U ZOEKT

HEBBEN OF KRIJGEN WIJ!'

BEL ONS NU...

OF KOM LANGSM

Minervalaan '86. 020-66295 1 7.

)5 GRD 1 9, grijs kent ,

4-
'92,

).000 km, div. opties, interes-

sante prijs Tel : 02902-61697

Porsche

944 S, rood, 115.000 km '87.

Pracht auto. Cruise contr.

airco, Nippon 02503-16679.

Renault

R11 STX, 1-7- '85 (motor '88)

APK 5/93, zilvergr. met., 3 d.

ƒ6250. Tel. 020-6933039.

Renault 5 TL, bj. '84, puntgaaf,

nw. APK, ƒ 2950.

Tel. 02990-37825.

Peugeot 205 XR, 8-'88,

APK 8-'93 69.000 km. Inkl. Sony
radio/cass.rec. met slede en
speakers, ƒ 1 1 .500,-

Tel : 02526-89229.

Peugeot 205 XS, rood, bj. '87,

sportmodel, zeer mooi. Vr.pr.

ƒ 14.500. Tel. 02979-72049.

T.k. perf. Peugeot 505 Select

mod. '86, el schuifd , LPG,
weg. ziekte, ƒ5.750. Tel.

020-6474813 of 02507-30751 na
17.30 uur.

T.k. Peugeot 205 GL 1.1, wit,

jubilee uitv., b.j. sept. '90,

ƒ 17 500. Tel.. 02503-27797.

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930

heeft voor u njklaar staan:

205 GRD '90, rood .ƒ20.250.

205 GLD '89, rood . ƒ 16.750.

205 XLD '87, wit ..ƒ11.250.
verder nog:

205 XS '90, zwart . . ƒ 19.300.

205 Look '92, rood . ƒ 18 900.

309 XL 1 4t '90 .... ƒ 17 600.

100% Garantie Inruil mogelijk

COBUSSEN
PEUGEOT-DEALER
Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg
Amsterdam. Tel.. 020-6121824.

-."" ""

\ ï ^v

Deze miiw's
(-Of\u nu zelf eea* sfiowroom heeft\of-;dw -£nto blinkend voor de "êéiii -zet, met een aüfertentié-;in

SHQWRQOM zet;u uw auto pas^ecfefc ,h*;4e schijnwerpers. SHQ^RÖÖM is de speciale '
N
V\^

autorubriek van -Het-, Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladeft^a^Wëekiriedia in het .gebied*

Groofc-Arnsterdarrt, 'Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage hym^f. 750.000 exèitipkr^rT

,

van 'Weesp tot Zandvoort,^ -

'-

'/«VvV -^ '
,;--, \^\

| Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst |

| zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
|

| Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de \i

lJ
advertentie in.

iSchnjf hier in bloklcttcrs

uw tekst, 1 letter per

1
hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten teilen

voor 1 letter. Minstens

I 3 regels beschrijven.

" Aan de li.mil vjn de daar-

I

naast geplaatste tarieven

kunt u zelf uitrekenen

wat uw advertentie kost.

I

I Naam:

Adres:

Postcode +

n



Als het aan de kat ligt...

WHISKAS

SELECT MENU
in de luxe smaken:

forel/zalm of rund/lamsvlees

KUIP 250 GRAM
elders^SS'bijons

STYLING

HAARGEL
diverse soorten

REUZEPOT500ML

ELDERSJ2M BIJ ONS

STEVIGE WITTE

WASMAND
hoog model met deksel,

goed voor ca. 60 liter

wasgoed. Per stuk

ELDERS tëtéè BIJ ONS

HANDIGE PLATTE

ZAKLANTAARN
inclusief batterij.

Gaat langer mee, in diverse

kleuren. Per stuk

ELDERS^rS^BIJONS

MULTI-FUNKTIONELE
ROESTVRIJ STALEN GROTE

HUISHOUD-
SCHAAR

tevens te gebruiken als

pot- en flesopener. Per stuk

ELDERS.&SÖ'BIJONS

i SCHITTERENDE

\ KERSTKAARTEN \

] in mapje van 8 kaarten zonder t

\ envelop, of 3 a 4 kaarten
\

l met envelop. Per pakje \

\ ELDERS£25 BIJ ONS •

PHILIPS ALKALINE

BATTERIJEN
gaan dubbellang mee!

PENLIGHT MODEL

PAK 4 STUKS
elders^49"bij ons

HUISHOUD-

TAFELKAARSEN
extra lange brandduur

DOOS 20 STUKS

ELDERS^4t§S"BIJ ONS

i
—ir—4

—

\r~~~ƒ "w

TAARTVAN
DEWEEK!

ITALIAANSE GEPELDE

TOMATEN
ideaal voor pizza's, soep of sauzen

BLIK 400 GRAM

ELDERSjOrT^BUONS

KOELEMAN

DILL CHIPS
heerlijk zoetzure augurken-

schijfjes, ook ideaal als

garnering

GROTE POT 720 ML

ELDERS Jk2^ BIJ ONS

DELMONTE
;

HALVE PERZIKEN
; op lichte siroop

•of DELMONTE ANANAS
> mooie dikke schijven

LITERBLIK

; ELDERS^4^BIJ0NS

AVIKO

AARDAPPEL-
SCHIJFJES
mooi dun gesneden

BAAL 450 GRAM
ELDERSM2$ BIJ ONS

CALVE

VLEES-
& VISSAUZEN

diverse verrukkelijke smaken

FLES 250 ML
ELDERS3M BIJ ONS

MARS REPEN
gevulde melkchocolade

met caramel,

voor nog meer energie

PAK ® REPEN
ELDERS>*# BIJ ONS

BAVARIA

MALT BIER
alcoholvrij

KRAT 2fi& PIJPJES

ELDERS3%S$ BIJ ONS

: KONINGSBERGER
t een nieuwe vriesverstaart

t met verse appelparten, rozijnen

l en banketbakkersroom.

I
Afgewerkt met geschaafde

j amandelen.

I VRIESVERS: dus verser

bestaat niet!

TRA VOORD

s-vflOÏaliêkHer
:|:^i:

vérs voorverpakt

ItÜDERliK;
las^BiJONM

jZWAAR
ÈLDER
^BIJONS

ZOEK UIT: B-STAR, GOLDEN,

DELICIOUS^GOUPREINETTEN,.

S^ORANGE OFJONAGOLD

450 GRAM

PERfÖMO^
n "SSzëi^GhïeliJke-slaap

W BIEFSTUK240 GRAM

ELDERS
^BIJONS

.M>§§sSS§Sl"^"^i^ m^««» j^^^l^m^iiii^^

250 GRAM
ssss^?§i^liSiwss.^ssw

'S-UilüMlglIl

pakt u/t

ELKE DAG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZEN!
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EMM wil optreden als

projectontwikkelaar
ZANDVOORT - Woningbouwvereniging Eendracht Maakt

Macht is bereid als projectontwikkelaar op te treden bij de
planontwikkeling voor de voormalige voetbalvelden bij het
NS-station. Dat zegt EMM in haar Werkplan 1991. Komend jaar
blijven die velden echter nog braak liggen. De enige nieuwbouw
die EMM op het programma heeft staan, zijn de bejaardenwo-
ningen op de locatie Bennoheim. De bouw daarvan begint don-
derdag 29 oktober.

EMM wil zowel voor het hele pro-
ject op de voetbalvelden, als voor
een deel ervan als projectontwikke-
laar optreden. „Maar hoe meer je
bouwt, hoe gunstiger de algemene
kosten uitvallen," zegt ad interim
directeur Peter Kramer. Volgens
Kramer zou deze rol van de woning-
bouwvereniging een paar grote voor-
delen hebben. Bijvoorbeeld het ont-
breken van een externe projectont-
wikkelaar, waardoor er maar twee
partijen overblijven: de aannemer
en de woningbouwvereniging.
„Daardoor mis je een tussenper-
soon, of - populair gezegd - een ope-
ter". Daardoor blijft er meer geld
over dat - als tweede voordeel - ten
goede komt van de Zandvoortse
huurders.

'Geen baksteen'
OfEMM de kans krijgt als project-

ontwikkelaar op te treden, is nog
niet bekend. De voorbereidingen
van de gemeente zijn nog lang niet
zover dat daar duidelijkheid over ge-

geven kan worden. Een ding staat
echter wel vast: volgend jaar kan er

nog niet gebouwd worden. Dat blijkt

onder andere uit een voorspelling
die wethouder Ingwersen, financiën,
deed tijdens een persconferentie
eerder deze maand. „In 1993 wordt
er op de voormalige Zandvoort-
meeuwenvelden nog geen baksteen
geplaatst," aldus Ingwersen. EMM
zal de planontwikkeling voor de
voetbalvelden in ieder geval 'zeer
kritisch volgen'.

Dat laatste zegt de woningbouw-
vereniging in haar Werkplan 1993.

Daaruit blijkt ook dat zij komend
jaar maar één nieuwbouwproject
kan uitvoeren: de veertien senioren-
woningen op de plaats van voorma-
lig Bennoheim. Voor de bouw daar-
van geeft wethouder Termes don-
derdag 29 oktober het startsein. 'On-
danks de woningbehoefte op onze
woningmarkt zullen wij in 1993 ver-
der geen nieuwbouw kunnen ple-

gen.'

Dat heeft uiteraard ook te maken
met het feit dat er nauwelijks tot

geen bouwlocaties meer zijn in deze
gemeente. 'Nieuwbouw is voor ons
niet belangrijk, maar zal op termijn

in Zandvoort nauwelijks nog moge-
lijk zijn.'

Versteege
In verband daarmee toont EMM

ook interesse voor het terrein van
garage Versteege, de Peugeotdealer
die in het centrum gevestigd is, tus-

sen Pakveldstraat en Prinsenhof-
straat. Dit garagebedrijf gaat dicht.
Of de woningbouwvereniging als se-

rieuze koop-kandidaat kan worden
gezien, moet worden afgewacht. Zij

zal het waarschijnlijk moeten opne-
men tegen - andere - projectontwik-
kelaars.

De nadruk valt volgend jaar dan
ook op 'beheer'. Aan 'veranderende
wensen' moet in principe binnen de
bestaande woningvoorraad tege-

moet gekomen worden. Vrij ver-

taald zou dat kunnen betekenen, dat
bepaalde toewijzingscriteria (bij-

voorbeeld de verhouding van het
aantal personen tegenover het aan-
tal kamers) minder strak gehan-
teerd worden. In 1993 wordt de toe-

wijzingssystematiek bekeken op
haar effectiviteit. In dat jaar wil
EMM ook overeenstemming berei-

ken met de gemeente Zandvoort
over een nieuw systeem van woon-
ruimteverdeling. Er zijn voorstellen
gedaan voor verandering. Het doel
daarvan is onder andere een 'eendui-
dig, inzichtelijk, eerlijk en doelma-
tig verdelen van de woonruimte in

Zandvoort.'

'Exploitant moet begroting op tafel leggen'

'Circuit heeft niet genoeg

geld voor milieumaatregelen'
ZANDVOORT - "De exploitant van het circuit heeft niet vol-

doende middelen om milieumaatregelen, nodig voor de uitbrei-
ding van het circuit, te kunnen treffen." Dat denken de stichting
Duinbehoud en de heer P. Boeré. Zij maakten dinsdagmiddag in
een hoorzitting hun bezwaren tegen de uitbreiding van het
circuit kenbaar aan de provincie.

Het circuit wil uitbreiden om de
A-status te krijgen. Daartoe zou de
racepiste van 2519 meter naar 4500
meter moeten worden uitgebreid.
Het bestemmingsplan is op 28 april
dit jaar door de gemeente vastge-
steld. Vervolgens is het in diverse
commissies behandeld en is de in-

spraakprocedure gestart. Uiterlijk
17 december moeten Gedeputeerde
Staten aan de gemeente kenbaar
maken, of zij akkoord gaan met de
wijziging van het bestemmingsplan.
De heer Boeré twijfelde vooral aan

de economische haalbaarheid van
het plan. "Er is geen enkele financië-
le onderbouwing. Het bestemmings-
plan gaat er van uit dat het circuit
fondsen zoekt en subsidie bij VROM
aanvraagt voor de sanering van het
terrein. De gemeente betaalt er niets
aan mee. De subsidie van VROM is

ongetwijfeld niet voldoende kosten-
dekkend en ik heb er twijfels bij of
de exploitant van het circuit die
fondsen vindt." Ook zette hij vraag-
tekens bij het toezicht van de ge-

meente: "De toegezegde geluidswal
tussen de recreatiebungalows en het
interimcircuit is er nooit gekomen.
Ik vind dat het circuit eerst met een
begroting moet komen, voor het be-
stemmingsplan gewijzigd wordt."

Catastrofe
Henk Wijkhuisen van de stichting

Duinbehoud maakte ook bezwaar
tegen de plannen. Hij vond dat het
circuit 'de catastrofe die komt als

het milieu niet verbeterd wordt', in
de hand zal werken. Daarnaast is de
Kennemerduinen aangewezen als

Stiltegebied, waar met een circuit
'naast de deur', weinig van terecht
komt.

Ook vreeste hij dat de plannen van
het circuit om maatregelen te ne-
men om de geluidhinder te beper-
ken, de grond te saneren en compen-
satiemaatregelen te treffen voor de
afname van het natuurgebied, op de
lange baan geschoven worden.
"De geschiedenis heeft geleerd dat

de gemeente niet voldoende in de
gaten houdt of milieumaatregelen
wel genomen worden. Diverse con-
venanten uit het verleden zijn niet
nagekomen en kritiekpunten van de

11 Waterstanden 1

commissie Milieu Effect Rapporta-
ge (MER) worden terzijde gelegd.
Van de geluidbeperkende maatrege-
len die het circuit eind 1990 zou tref-

fen is bijvoorbeeld niets terechtge-
komen. Ook de belofte volgens het
zonebesluit, dat er maar gedurende
vijf dagen Grand Prix gereden
wordt, is geschonden, want inmid-
dels zijn het er dertien" aldus Wijk-
huisen.
Daarnaast baarde het hem zorgen

dat de geluidswallen niet op de plan-
kaart staan ingetekend en dat de pu-
blieksvrije zone in het noordooste-
lijk deel van het circuitgebied niet is

opgenomen in het bestemmings-
plan.

Milieuplan
Volgens gemeenteambtenaar San-

bergen is de exploitant van het cir-

cuit wel degelijk van plan om milieu-
maatregelen te treffen. "Er zijn al

wat maatregelen genomen en de
MER is vrijwillig uitgevoerd. Boven-
dien is het circuit een van de weinige
bedrijven met een milieubeheer-
plan. Er is geen enkele reden om aan
te nemen dat de beloften niet nage-
komen worden." Daarnaast was het
volgens hem de provincie die toe-

zicht moet houden op het nakomen
van beloften en voorwaarden en niet

de gemeente. Ook wees hij erop dat
het huidige bestemmingsplan het
circuit al, qua ruimte, de mogelijk-
heid biedt om de verlengde baan te
realiseren.

Gedeputeerde De Boer, die milieu
in zijn portefeuille heeft, stelde dat
hij zich wel kon vinden in de redene-
ring van Boeré dat een race "een

uuUeloze maatschappelijke activi-

teit is, die geld kost." Maar dat zo'n
opvatting geen toetsingsgrond is.

"De overheid wil autosport. Boven-
dien hebben de staten uitgesproken
het eens te zijn met het circuit in
Zandvoort." Dat het circuit er blijft

staat volgens De Boer vast. "We
moeten ons nu alleen afvragen of de
A-status van het circuit mogelijk is.

Je kan immers ook een circuit zon-
der A-status hebben."
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• Het zand wordt eerst afgegraven en vervolgens op een grote zeef gedeponeerd,
uitgefilderd en later onschadelijk gemaakt door de Marine.

Zo worden de granaten
Foto Bram Slijnen

ers niet welkom
n explosieven

ZANDVOORT - Aannemingsbedrijf Leemans uit Vriezenveen
is deze week gestart met het opgraven van explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog. De Koninklijke Marine zal de granaten
afvoeren of tot ontploffing brengen. Met het opruimen van het
oorlogsafval is een bedrag van een kleine vijf ton gemoeid,
waarvan de gemeente 2500 gulden voor haar rekening neemt. De
rest betaalt het Ministerie van Financieën.

Aannemingsbedrijf Leemans
heeft maandag een graaf- en zeefin-

stallatie overgebracht naar het
strand, ter hoogte van Grand Café
Riche, om explosieven die daar in de
Tweede Wereldoorlog terecht zijn

gekomen, uit te zeven.

In de maanden april tot en met
juni van dit jaar zijn er op die plek
een groot aantal explosieven gevon-
den. Het gaat vooral om diverse gra-

naten uit de Tweede Wereldoorlog.
Dit oorlogsafval is inmiddels on-

schadelijk gemaakt door de Konink-
lijke Marine.

Uit onderzoek van de politie en de
marine, is gebleken dat op deze plek

zich een zogenaamde 'springput' be-
vond. Een springput is een kuil
waarin de verzamelde explosieven
(in 1945) door middel van een explo-
sie onschadelijk zijn gemaakt. Som-
mige granaten bleven echter intact
en leveren nu een gevaar op voor
wandelaars. Door de cikalving van
het strand zijn de resten van de put
in het voorjaar naar boven gekomen.

Camping
Met het opruimen van de spring-

put is niet eerder gestart, omdat de
put zich in de buurt van de kampeer-
vereniging bevond en er al veel re-

creanten aanwezig waren. Boven-
dien heeft het strand zich in juni

langs natuurlijke weg weer opge-
hoogd, waardoor de put met een laag
van twee meter afgedekt werd.

Nu de najaarsstormen voor de
deur staan, is er een risico dat de
explosieven weer bloot komen te lig-

gen. Vandaar dat er deze week ge-

start is met de werkzaamheden, on-
danks dat het nu herfstvakantie is.

Om de 'pottekijkers' te weren, heeft
de Marine het terrein met bouwhek-
ken afgeschermd en de twee aan-
grenzenden toegangspaden tot het
strand afgesloten, 's Nachts wordt
het terrein bewaakt door een parti-

culier bureau.

Verwacht wordt dat de werkzaam-
heden vijf weken zullen duren. De
kosten bedragen 489.975 gulden. Op
grond van het 'Bijdragebesluit kos-
ten ruiming explosieven Tweede
Wereldoorlog', kan de gemeente die

kosten declareren bij het Ministerie
van Financieën. De gemeente moet
echter een drempelbedrag van 2500
gulden voor haar rekening nemen.

Genieten van
'Odiezee'
ZANDVOORT - Ongeveer hon-

derd Zandvoortse kinderen genoten
van de voorstelling Odiezee, die Cir-

custheater Van de Camp en The Fly-

ing Meatballs opvoerde in het kader
van de kinderboekenweek. De voor-
stelling paste in het thema van de
week: 'Land in zicht'. "De kinderen
waren buitengewoon enthousiast.
Er was prachtige muziek te horen
en er zat veel acrobatiek in de voor-
stelling verwerkt," aldus biblio-

theekmedewerkster Marianne Mon-
deel. Het aantal plaatsen dat de bi-

bliotheek beschikbaar had voor de
kijkers, was precies voldoende.

• De bibliotheek trakteerde de jeug-
dige lezers Op theater. Foto Bram Stijnen

wm&WËËm.
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AH Effern
Zelf is ze ooit keurturnster

geweest. Nu geeft ze met
veel plezier les aan tweehonderd
leerlingen. Ali Effern in de rubriek

Achter de Schermen.

Vandalisme
Binnenkort zullen er opval- *%
lend veel scholieren met een O
fototoestel door het dorp heen lo-

pen. In het kader van het HALT-pro-
ject vormen zij zich letterlijk en fi-

guurlijk een beeld van het vandalis-

me. Door middel van excursies en
het maken van foto's.

Chess
Op het zesde Raadsheer Ra- j~
pid-toernooi in Amsterdam is <3
het eerste viertal van Chess Society

verrassend sterk voor de dag geko-
men. De Zandvoorters eindigden
op een fraaie vijfde plaats in de zeer

sterke B-groep.

Zeeschuimers
Afgelopen zaterdag hebben (-

de kunstzwemster van de O
vereniging "De Zeeschuimers" in

Purmerend vele limieten behaald
voor de Nederlandse kampioen-
schappen.

Georgiërs
Maria de Graaf is er in ge- Q
slaagd een Zandvoortse ï/
dochter van een Georgiër op te

sporen. Er moeten nog een stuk of

acht andere kinderen van Georgiërs
rondlopen in Nederland.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur tel. 17166
Advertenties: tel. 17166
Redactie: tel. 18648

Brand in

bovenwoning
ZANDVOORT - Zondagmorgen

rond negen uur kreeg de brandweer
een melding van brand in een boven-
woning aan de Pakveldstraat. De
rook kwam onder het dak vandaan.
De politie, die eerder ter plaatse was
dan de brandweer, forceerde twee
deuren, zodat de spuitgasten het
pand snel in konden. Door de dikke,
zwarte rook lukte dat de politie niet.

De brandweer trof in de bovenwo-
ning een 51-jarige Zandvoorter bui-
ten kennis aan op zijn bed. Hij werd
uit het pand gehaald en hem werd
eerste hulp gegeven. Vervolgens is

hij per ambulance overgebracht
naar een ziekenhuis in Haarlem.
Daar werd hij met vergiftigingsver-
schijnselen opgenomen. De brand-
weer heeft de brand geblust. Nader
onderzoek wees uit dat de brand ont-
staan was in een stapel kranten in de
toiletruimte in de bovenwoning. De
toiletruimte brandde geheel uit. De
rest van de bovenwoning, en een
daaronder gevestigde winkel liepen
rook- en waterschade op. De politie

stelt een onderzoek in naar mogelij-
ke brandstichting.

(ADVERTENTIE)

Zie onze
adv. in dit

blad

Datum
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FAMILIEBERICHTEN

26 oktobei' a.s. zijn wij

60 jaar getrouwd

Onze vrienden en bekenden zijn

van harte welkom op de receptie,

die wij ter gelegenheid hiervan
geven in Rest. Queenie, Kerk-
plein 8 te Zandvoort, van 16.00

tot 18.30 uur.

Lo en Puck Cohen
Zr. D. Brondersstraat 2

2042 EE Zandvoort

t^Tirassa

„Ook al weet je dat het leven een einde

neemt,
het afscheid komt altijd onverwacht - de

pijn i's fel.

Toch nog te vroeg moesten wij afscheid nemen
van

Robbert Croese

13-4-1900 17-10-1992

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Weduwnaar van Maria M. C. Croese-Bakker

Zijn leven was voor anderen. Hij was niet alleen

een fijne vader, maar vooral een goede vriend

waar je op kon bouwen.
Lida en collega's van „Het Huis in de Duinen",
bedankt voor jullie zorg en liefde.

Rob Croese
Arthur Copeland
John Carson

Ruud en Henny Ooms
Mariette, Renate en Irene

Marijke en Danny ter Haar
Wytske - Kirsten

Herman Heijermansweg 73/B204
2042 XR Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden.

Correspondentieadres:
Wilhelminaweg 31
2042 NN Zandvoort

The Impossible Dream

Petrus Jacobus Cornelis Halsema

10 januari 1935 18 oktober 1992

Anneke Halsema-van der Horst

Cecile en Karin

Els en Wiet

Job en Sasja

Sebastiaan
Malou

Peter en Ester

Bas

Favaugeplein 611
2042 TS Zandvoort

Piet is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen
bezoek
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-

dag 23 oktober om 14.00 uur in het crematorium
Velsen te Driehuis (Westerveld).
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechtigheid in een der ontvangkamers van het
crematorium.

Leeg is de plaats, maar in gedachten bij ons, onze lieve

Co
Jacobus Gerardus Giesberts

De vele blijken van medeleven hebben ons zeer ge-
steund.

Het is een troost voor ons te beseffen hoezeer hij bij

velen geliefd was en hoe hij door velen gewaardeerd
werd.
V/ij danken u hiervoor hartelijk.

M. J. Giesberts-Bakkenhoven
Annemarie
Johan

Zandvoort, oktober 1992

Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belang-

stelling, in welke vorm ook betoond, na het onver-
wacht overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader
en fijne opa

Hendrik Albertus van Zeijl

betuigen wij U onze oprechte dank.

A. van Zeijl-Mulder

Ton

Ellen

Martijn, Marleen

2041 PM Zandvoort, oktober 1992
Burg. Beeckmanstraat 35

Dankbetuiging

Wij danken u allen hartelijk voor de vele blijken van
medeleven en belangstelling bij het overlijden en de cre-

matie van onze

Paul

Het is voor ons een troost te weten dat hij zo geliefd

was.

Mede namens Irene
Fam. J. E. Teuwen

Vandaag in ondertrouw

Wim en Liana

Gefeliciteerd

Ouders en schoonouders

Desirée en Michel

bedanken hierbij

iedereen voor onze
gigantische en

overweldigende trouwdag

023^15855

> ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlwég 18.TTel.023-315855 (DAG EN NACHT)

^V

'De QuCU

V*

e loine

'div. vis- en vleesspecialiteiten

ook van de grill!

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraa

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Te huur
etage

ƒ 950,- p.mnd.

En div. kamers van

ƒ 450,- p.mnd.

incl.

Tel. 18766

Droog
openhaard-hout

Klaar voor
gebruik

Bestel nu
02550-22107

Te huur aangeb.

LOODS
± 200 m2

gas- licht en water
aanwezig

Zeer goede
bereikbaarheid

02507-14212

ONTROOSTBAAR
Op 22 sept. is weggelopen van zijn

vak.adres/Friedhoffpl. 5
mijn poes ± 4 jr

gr. gestreept (cypers) m. witte

neus, bef en voetjes, rood
vlooienbandje m. adreskoker.

Laat u a.u.b. weten waar ik haar
kan vinden?

Ik mis haar vreselijk!

Kerkdwarspad 5
Tel. 15235 of 16391

Kwekerij

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort, tel. 17093

BLOEMBOLLEN
Dinsdag gesloten

BB HSBHBB HBHBHI

EJTUTI
thomsonstraat 1

postbus 505
telefoon 02507-17741'
2040 ea zandvoort

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Uitnodiging

Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht Maakt
IVjacht" te Zandvoort voorde algemene vergadering op dinsdag 10 novem-
ber 1 992, aanvang 20.00 uur in Gran Dorado, De Ruyterzaal, Trompstraat 2
te Zandvoort.

AGENDA*
1. Opening

2. Mededelingen

3. Bestuursverkiezingen
In verband met het aftreden van de heer A. Koper zijn bestuursverkiezin-

gen aan de orde.

Volgens de statuten (artikel 10:2) moet een voordracht van het bestuur
bij de oproeping van de vergadering worden meegedeeld. Hierbij draagt
het bestuur de algemene ledenvergadering voor de heer R. Segerink.
Vermeld dient te worden dat deze voordracht een bindend karakter heeft.

Het doen van een bindende voordracht kan ook geschieden door 20 le-

den. Deze voordracht moet tenminste 7 dagen voor aanvang van de ver-

gadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Hierbij dient een lijst

gevoegd te worden met de handtekeningen en de namen van de leden die

de voordracht steunen en een door de desbetreffende kandidaat geteken-
de verklaring, waarin hij/zij vermeldt een eventuele benoeming te zullen

aanvaarden.

4. Aantrekken geldlening
Aantrekken geldlening groot-onderhoud complex 6 en gedeelte van com-
plex 7.

Voorstel tot het aantrekken van een geldlening met het oog op het ver-

richten van groot-onderhoud in de complexen 6 en in een gedeelte van 7.

In verband met uitvoering van groot-onderhouds projecten is het aantrek-
ken van geldleningen noodzakelijk.

5. Rondvraag
6. Sluiting

Zandvoort, 20 oktober 1992
J. R. Berkenbosch, secretaris

Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de

ziekte en na het overlijden van

Johannes Hendricus Kunkeler

betuigen wij u onze welgemeende dank.

Uw aanwezigheid, brieven en condoleances waren voor

ons een grote troost.

In het bijzonder gaat onze dank uit naar Dr. B. van Ber-

gen, voor zijn steun in deze afgelopen moeilijke periode.

Uit aller naam:
S. Kunkeler-Molenaar

ETAcsanOKon

ADVERTENTIES

Vrijdag 23 oktober 1992

Mathieu Michel

„1 jaar La Bastille"

Gefeliciteerd

en wensen jullie nog
veel succes en
gezelligheid

De Moeders

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

•| Daar ligt pnizé belangrijkste

taak en dienstverlening.

;:& Daarnaast kunt ü bij ons
terecht voor: e:/; t
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uitvaartoVèreènkomst

M/raag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

GEMEENTE

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week in het

Raadhuis:

maandag 26 oktober 1992 19.00 uur Cie Financiën

N.B. Let op de gewijzigde aanvangstijd.

Op deagenda staat o.a. de behandeling van de begroting
1993.

De stukken voor deze commissievergadering liggen mini-

maal vijfdagen van tevoren terinzage bij de receptie in de hal

van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht

voor nadere informatie over de punten die op de agenda
staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agen-
da beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht

om over een onderwerp dat op de agenda staat het woord te

voeren.

Dienstvoorschriften politie
De burgemeester van Zandvoort heeft in zijn functie als

korpsbeheerder van de politie Zandvoort, de volgende
dienstvoorschriften uitgevaardigd:

1 voorschrift met betrekking tot het onderzoek aan de
kleding van in te sluiten arrestanten

2 voorschrift met betrekking tot het aanleggen van de hand-
boeien tijdens vervoer van de arrestant naar het politie-

bureau.

De teksten van de genoemde dienstvoorschriften liggen

tijdens werkdagen terinzage bij het bureau Voorlichting van
de gemeente, Raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. Tele-
foon 02507-61492.

Inleverdag Klein Chemisch Afval
Met ingang van 1 september is de wijze van inzamelen van
Klein Chemisch Afval veranderd. Tot dan toe werd elke

tweede zaterdag van de maand het KCA huis-aan-huis

opgehaald.

Per 1 september 1992 wordt KCA niet meer huis-aan-

huis opgehaald!

Het KCA wordt ingezameld

op bepaalde punten in het

dorp. De zogeheten Ecocar
rijdt een route met enkele

halteplaatsen. Het KCA kan
op bepaalde tijden naardeze

plaatsen worden toege-
bracht.

De eerstvolgende inleverdag is woensdag 28 oktober!

De route loopt via de volgende halteplaatsen:

Corn. Slegersstraat 08.15-09.00 uur

Schuitengat 09.15-10.00 uur

Brederodestraat/Friedhoffplein 10.15-11.00 uur

Tolweg 11.15-12.00 uur

Sophiaweg 1 2.45-1 3.30 uur

Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg 13.45-14.30 uur

Prof. v.d. Waalsstraat 14.45-15.30 uur

Bramenlaan (Bentveld) 1 5.45-1 6.30 uur

De Ecocar zal per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

Vervanging deel riolering en
herinrichting Koninginneweg

Vanaf eind oktober zal in de Koninginneweg een gedeelte

van de riolering vervangen worden. Het betreft ongeveer het

gedeelte tussen de Koninginneweg nr. 39 en de Prinsesse-

weg.

Dewerkzaamheden zullen intwee fasen worden uitgevoerd.

Allereerst zal het riool tussen nr. 39 en de Wilhelminaweg
worden vervangen. Daarna zal het gedeelte tussen de
Wilhelminaweg en de Prinsesseweg worden aangepakt.

Zowel het rijgedeelte als de trottoirs zullen worden openge-

broken en opnieuw worden ingericht. Dit speelt zich voorna-

melijk af in het gedeelte tussen de Van Ostadestraat en de
Prinsesseweg. Bewoners zullen hierdoor tijdelijk hun auto

ergens anders moeten parkeren.

Het huisvuil kan op de volgende dagen en plaatsen worden
aangeboden:
dinsdag : Kostveriorenstraat,Van Ostadestraat, Koning-

straat, Prinsesseweg;

donderdag : Emmaweg, Wilhelminaweg.

Nadere informatie: 02507-61556

Uitwerking bestemmingsplan
(art. 11 WRO)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het

voornemen om ten behoeve van de uitbreiding van de
kantoorruimten op het perceel Vondellaan 60 (Gran Dorado)

het bestemmingsplan 'Recreatieproject Van Lennepweg-

Vondellaan' nader uit te werken, zulks overeenkomstig het

bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening.

Het ontwerp-besluit, het bouwplan alsmede het uitwerkings-

plan liggen met ingang van 23 oktober 1992 gedurende 14
dagen ter visie bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,

Raadhuisplein 4, alhier (geopend ma. t/m vrij 9.00-12.30

uur).

Gedurende voormelde termijn dat het plan ter visie ligt,

kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij voormeld
college, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde bouwvergunningen
096B92 Kostveriorenstraat 96 wijzigen zij- en achtergevel
097B92 Haltestraat 25 interne verbouwing
098B92 Haltestraat 25 uitbreiding met serre

099B92 Zandvoortselaan, bouw luifelconstructie

ing. waterleidingduinen restaurant 'De Duinrand'

100B92 Haltestraat 27 wijzigen winkelpui

101B92 Van Ostadestraat 4 oprichten bergruimte

U kunt deze aanvragen inzien bij afdeling Bouwtoezicht en
Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur gedurende
een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk

bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling

betrokken. Insommigegevallendient eenvergunning echter

zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder kan er

een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning
(art. 18AWRO)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met
toepassing van artikel 1 8A van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening een bouwvergunning te verlenen voor:

- uitbreiden woning Langelaan 14.

Dit bouwplan ligt met ingang van 23 oktober 1 992 gedurende
veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwik-

keling van de Sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te

Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag t/m

vrijdag van 9.00-12.30 uur. Gedurende de termijn dat het

plan ter inzage ligt kunnen schriftelijk bezwaren worden

ingediend bij het college van burgemeester en wethouders

van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunning
089B92 Diaconiehuisstraat 7 uitbreidenwoningenplaatsen

dakkapel

Belanghebbenden, die dooreen vergunning rechtstreeks in

hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de
wet AROB binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad

een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-

ders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Meldingen, zoalsbedoeld in de herzieneWoningwet,worden

niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register

op te vragen. Het Register bevindt zich bij de sector Grond-

gebied, afdeling Bouwtoezicht & Milieu, Raadhuisplein 4.

Verleende hinderwetvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten om onder

voorwaardenom gevaar, schadeof hindervoorde omgeving

te ondervangen, een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-

de vergunning te verlenen voor:

- een verkooppunt voor patates frites en snacks, gelegen

aan de Haltestraat 23A te Zandvoort.

De beschikking en andere stukken die op de aanvraag

betrekking hebben liggen met ingangvan 23 oktober 1 992 tot

23 november 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied,

afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt

daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kan-

toor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De
stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Tot 23 november 1 992 kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EAte Den Haag door:

a de aanvrager

b de betrokken adviseurs

c degenen die conform de artikelen 20, 21 , 22, 2° lid of 28,
1" lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieu-

hygiëne bezwaren hebben ingebracht

d elke belanghebbende die aantoonbaar redelijkerwijs niet

in staat is geweest conform bovenstaande artikelen bez-

waar in te brengen.

De beschikking is na 23 november van kracht, tenzij beroep

is ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de
Raad van State bij de Voorzitter van de Afdeling voor de
geschillen van bestuurvande Raadvan State een schriftelijk

verzoek is gedaan tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige voorziening.

22 oktober 1992
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Met ingang van 1 november a.s. zal het dealerschap van Peugeot in het

rayon Zandvoort worden overgenomen door de dealer uit Heemstede:

van Schagen
van 1890 bv

Deze overname door „van Schagen van 1890 BV" mag voor de berijders

van Peugeot in het rayon Zandvoort beslist geen nadelige gevolgen

hebben. Bij deze nodigen wij dus alle klanten van „Versteegh bv" uit

voor eventuele vervanging van de auto, onderhoud, reparatie, A.P.K.

keuring enz. kennis te komen maken met:

Automobielbedrijf van Schagen van 1890 bv.

Achterweg 38/hoek Wilhelminaplein

2103 SX Heemstede, tel.: 023-293450, fax: 023-289368

Wij zullen zorg dragen voor een korrekte afwikkeling en wij staan voor

service.

Ter kennismaking hebben wij voor de klanten van autobedrijf Versteeg

bv de volgende aanbiedingen:

- gratis wintercontrole

- bij A.P.K. keuring en/of grote beurt gratis leenauto

Graag tot ziens.

^ ^

Wegens omstandig-
heden te koop

compleet

Fleischmann
treinstel

(nog in doos). Nw.pr.

ƒ 998,- voor ƒ 600,-.

Tel. 13615.

TE KOOP

Leren
bankstel

2+3-zits
iets beschadigd

200,-

Tel. 16987

BETAALTU

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PR0DUKT

Superbenzine 1 ,89

Euroloodvrij 1 ,73

Diesel 1 ,04

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

ara

w uitvaartverzorging
kennemerlandbv

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Al'een gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.
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Scholieren zetten vandalisme op de foto
ZANDVOORT - In het kader

van het HALT-project gaan de
scholieren van de groepen ze-

ven en acht van de Oranje Nas-
sauschool, de Hannie Schaft-
school en de Mariaschool het
vandalisme in eigen buurt fo-

tograferen. Daarnaast brengen
zij een bezoek aan het politie-

bureau, de brandweer en de af-

deling openbare werken van de
gemeente.

Ruitjes van scholen en bushokjes,
die ingegooid worden. Graffiti, het
vernielen van brievenbussen en ver-

keersborden; allemaal vormen van
vandalisme die vooral gepleegd wor-
den door jongeren. Bureau HALT
(HALT staat voor Het ALTernatief,
red.) hoopt de jongeren bewust te

maken van de gevolgen van hun da-
den en heeft een anti-vandalisme-
-project opgezet, ter preventie van
vandalisme. Het project is in de eer-

ste helft van oktober is op de Oranje
Nassau-, Hannie Schaft- en de Mari-
aschool ingegaan.

De scholieren van de groepen ze-

ven en acht hebben een lespakket
ontvangen, waarmee zij bewust ge-

maakt moeten worden van de gevol-

gen en overlast van vandalisme. De
leerlingen gaan daarnaast eind van
deze maand op excursie. Aan de
hand van voorbeelden uit de prak-
tijk zal hen duidelijk gemaakt wor-
den hoeveel overlast vandalisme
veroorzaakt. De scholieren brengen
een bezoek aan het politiebureau,
brandweer en de afdeling openbare
werken van de gemeente.
Ook zullen de jongeren zelf, gewa-

pend met een camera, de straat op-

gaan om vandalisme in hun eigen
buurt te fotograferen. De foto's wor-
den in november tentoongesteld.

Enorme hoeveelheid
"Door de excursie en de grote sta-

pels foto's, worden de jongeren ge-

confronteerd met een enorme hoe-
veelheid vernielingen," vertelt Mar-
ko Kleijn, van het HALT-project.
Juist doordat ze geconfronteerd
worden met die hoeveelheid en bij

openbare werken bijvoorbeeld al die
vernielde borden zien, krijgen ze een
indruk van de omvang van het van-
dalisme en van de schade. Dat heeft
effect," weet hij.

Een jaar geleden werd hetzelfde
project gevolgd. Het is niet te zeggen
of er sindsdien minder vandalisme
gepleegd wordt in Zandvoort: "De
cijfers hangen ook af met het aantal
jongeren in een bepaalde leeftijdsca-

tegorie.

Als je toevallig een periode hebt
met minder jongeren met een leef-

tijd van zo'n veertien jaar, dan lijkt

het alsof het vandalisme is afgeno-
men, maar dat komt dan gewoon
doordat er minder jongeren zijn,"

aldus Kleijn. Vorig jaar wisten de
scholieren heel wat vernielingen te

fotograferen.

Volgens woordvoerder Hans Ko-
nijn van de gemeentepolitie Zand-
voort, valt het jeugdvandalisme-ge-
halte in Zandvoort wel mee. Maar
het dorp is er niet van verschoond.
"Het door jongeren toegebrachte
vandalisme betreft vooral graffiti in

de buurt van scholen en pleinen, ver-

nielde ruiten van bushokjes en ka-
pot gemaakte brievenbussen in

flats. Ook worden er weleens auto's
bekrast."
Konijn vindt de actie van HALT

nuttig. "Iedere vorm die er op ge-

richt is jongeren bewust te maken
van de gevolgen van vandalisme,
heeft nut. Of het wat uithaalt is een
andere vraag. Maar door middel van
het maken van foto's, worden de jon-

geren duidelijk geconfronteerd met
het vandalisme. Ze moeten zich er
dus op concentreren."

Samenwerking
De politie heeft al enkele keren

jongeren overgedragen aan bureau
HALT. Bureau HALT is opgezet
door de gemeenten Zandvoort, Bloe-
mendaal, Heemstede en Benne-
broek, in samenwerking met politie

en justitie. Het bureau bemiddelt
tussen jeugdige daders van vandalis-
me en benadeelden. Jongeren in de
leeftijd van twaalf tot achttien jaar,

die vanwege vandalisme met de poli-

tie in aanraking komen, kunnen
naar HALT verwezen worden, als de
ouders daar toestemming voor ge-

ven. Gebeurt het niet, dan volgen ze
de gebruikelijke weg via justitie. Het
HALT-bureau laat de jongeren alter-

natieve werkzaamheden, zoals het
schoonmaken van bushokjes, of

brandweerwagens, uitvoeren.

Er wordt naar gestreefd de werk-
zaamheden af te stemmen op het
delict. "Jongeren die bijvoorbeeld
een ruitje van een school ingooien,
moeten de schade van het ruitje ver-

goeden en daarnaast bijvoorbeeld
een dag meelopen met de conciërge,
omdat hij degene was die de scher-
ven heeft opgeveegd," legt Marko
Kleijn uit.

• HALT-medewerker Marko Kleijn denkt dat jongeren de gevolgen van vandalisme pas goed inzien als ze een idee
krijgen van de grootte van de aangerichte schade. De foto's geven hen daar een goed beeld van.

Archieffoio Weekmedia

Garage Rinko/Jongsma krijgt

satellietverbinding met Parijs
ZANDVOORT - Het gecom-

bineerde autobedrijf Rinko-
/Jongsma aan de Curiestraat 8

in Zandvoort-Noord, Renault-
en Forddealer, krijgt een recht-
streekse satellietverbinding
met de Renault-hoofdkanto-
ren in Parijs en Amsterdam.
Het bedrijf is afgelopen twee
jaar voorbereid op allerlei

nieuwe ontwikkelingen.

Ondernemer Jan Jongsma heeft

een drukke periode achter de rug
met investeringen. Die zijn gericht
op nieuwe ontwikkelingen in de au-

tobranche. Scherpere milieu-eisen
maar ook nieuwe technische snuf-

jes. De werkzaamheden zijn net af-

gerond vóór de introductie van de
nieuwe Renault Safrane, de opvol-
ger van de Renault 25, die Jongsma
ook in de showroom heeft staan.
Een van die snufjes is een recht-

streekse satellietverbinding met Pa-
rijs en Amsterdam. Daarmee kun-
nen eigen TV-opnames van Renault
over nieuwe ontwikkelingen en der-

gelijke ontvangen worden. Daar-
naast is er een rechtstreekse compu-
terverbinding met de hoofdkanto-
ren voor informatie over voorraden
van auto's en onderdelen.
De computer versnelt een aantal

werkzaamheden. En niet alleen de
voorraadadministratie. Zo kan een
klant in de speciale verkoopruimte
binnen een minuut een offerte op
papier krijgen, van een auto inclu-

sief alle gewenste extra's. Voor koop
of leasing. In een aparte presentatie-
ruimte wordt met videobeelden veel
informatie gegeven over alle Re-
naults. Door een 24-uurs presentatie

• Autobedrijf Rinko/Jongsma is voorbereid op nieuwe tijden en ontwikke-
lingen.

zijn de beelden ook buiten de ope-
ningstijden van buiten af te bekij-

ken.
De showroom is opnieuw geschil-

derd en voorzien van een Renault-
-boutique. Die bevat onder andere
draagbare telefoons en kleine (3

inch) kleuren TV's voor in de auto of

thuis. Het pand is pas beveiligd met
een alarmsysteem.
Vanwege de nieuwe, aangekondig-

de milieu-eisen beschikt het bedrijf

nu over een 30 centimeter dikke ga-

ragevloer met een vloeistofdichte

Foto Bram Stijnen

laag. De opslagruimte heeft zelfs een
vloer van 50 centimeter. De riolering

is voorzien van een vetafzuiger en
ook de uitlaatgassen worden met
nieuwe apparatuur opgevangen.
Nieuwe apparatuur is er ook voor
het testen en afstellen van benzine-
en dieselmotoren. Bij de entree van
de werkplaats herinnert een marme-
ren plaat nog aan vroeger tijden. Aan
het moment dat de ouders van de
ondernemer, het echtpaar Jongsma-
-Schuiten, hun autobedrijf begon-
nen: 1 maart 1926.

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan

het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Eindelijk circus in Circus
De heer of mevrouw Terborgh

vond het symposium over de struc-

tuurschets Zandvoort nog het meest
lijken op een circusvoorstelling. Vol-
gens hem of haar slaagden de
'clowns' er echter niet in het publiek
te vermaken.

Het wil maar niet lukken met de
pretbolus aan het Gasthuisplein.
Maar voor de eerste keer in zijn be-

staan deed het circus zijn naam toch
eer aan op maandag 12 oktober j.1.

Het programma onder de veelbelo-
vende titel 'Symposium' werd ge-

opend door de eigenaar/opperstal-
meester. Zonder Dorussnor, maar
net zo onverstaanbaar en struike-

lend over ieder woord als in het da-

gelijks leven. Vervolgens betraden
drie als clowns vermomde bouw-
kundigen het Madurodampodium
en gaven een staaltje onbeheerst
neersabelen van de jongste struc-

tuurschets van Zandvoort ten beste.

Maar ze hadden ook alternatieven
meegebracht. Enkele uren eerder
uit de dikke duim gezogen. Die met
die grote rode neus (echt of vals?)
bood aan een drempel halverwege
de zeereep te maken, zodat je de
strandpachters zomers in de ge-
bruinde nek kan kijken. Een tweede
wilde de dagjesmensen uit Amster-
dam onder het Stationsplein door
als balen stro naar het strand schui-
ven. Een derde vertoonde een dia
van Miami Beach om de aanwezigen
te amuseren. Maar wat het drietal

ook probeerde, er kon geen lachje af.

Aan het slot van de voorstelling
bleef een stormachtige reactie van
de genodigden, hele en halve notabe-
len en andere ondernemers uit het
midden- en kleinbedrijf, achterwe-
ge. Nu kan je van de structuurschets
zeggen wat je wil, maar dit sloeg

werkelijk alles. Wanneer je die drie

lolbroken hun gang liet gaan! Doods-
til bleef het en je kon de autochto-
nen bijna hardop horen denken: hier

trappen we niet in. We mijden de
speelautomaten - waar het allemaal
om begonnen was - en gaan stilletjes

ons weegs. Er viel zelfs geen bedank-
je richting 'opperstalmeester' te be-
luisteren. Die had zijn snor reeds
gedrukt. Nu de bolus nog.

.1.1'. Terborgh.
Kostverlorcnstraat !I2.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Voet gebroken in

donker Bentveld

ZANDVOORT - De opbrekin-
gen in Bentveld hebben een
57-jarige Zandvoortse zater-
dagavond een gebroken voet
opgeleverd. Toen zij een stukje
langs de Zandvoortselaan
moest lopen, gleed zij in een
greppel.

„Ik was op weg naar een restau-
rant aan de Zandvoortselaan om
mijn verjaardag te vieren. In plaats
daarvan heb ik de avond in het zie-

kenhuis doorgebracht." Voordat zij

het restaurant had kunnen bereiken,
gleed zij met haar voet in een grep-
pel.

De vrouw wijt haar ongeluk aan
het feit dat het trottoir totaal was
opgebroken en er geen voorziening
was aangebracht om op te lopen.
„Het was één grote zand- en blub-
bertroep. Bovendien was het pik-

donker. De verlichting deed het
niet." Over het wegdek van de Zand-
voortselaan lopen was volgens haar
levensgevaarlijk, omdat de auto's
dan vlak langs scheren. „Ik heb con-
tact opgenomen met de politie, maar
verklaart dat de schuld bij de wegen-
bouwer ligt."

De werkzaamheden hebben al tot

meer klachten geleid: de coördinatie
is ver te zoeken waardoor de overlast
erger is dan nodig was. Begin deze
week waren de woningen wel met
plankiers te bereiken. „Maar het is 's

avonds niet verlicht, dus je moet wel
heel goed uitkijken," bevestigt een
van de betrokkenen. De overlast zal,

zoals vorige week al in deze krant
gemeld, nog tot het eind van dit jaar
voortduren.

Niet geschoten
ZANDVOORT - De 22-jarige Zand-

voorter die vorige week een kogeltje
tussen zijn ooglid en zijn wenk-
brauw kreeg, heeft zelf niet meege-
daan aan het schieten. Dat blijkt ach-
teraf. Hij liep met zijn vriendin en
twee vrienden door de duinen. Deze
laatste twee waren in het bezit van
een windbuks. Toen een van deze
mannen struikelde ging het lucht-

drukgeweer af. Het slachtoffer is

overgebracht naar het AMC in Am-
sterdam. De kogel kon daar echter
niet verwijderd worden omdat dit te-

veel risico's met zich meebracht.

Kerkdiensten ]
Weekend 24/25 oktober 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, Viering Heilig Avondmaal
Kinderdienst in het Jeugdhuis

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mr. J.P. Bommel,
Overveen

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB:

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
hout. Uitgave Weekmedia BV Hoofdred.
J M. Pekelharing Hoofd commercie. J F
Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel

02507 - 18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bi| geen gehoor 020-

6451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mari-

anne Timmer.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan Boskel-
jon (chef), Paul Busse, Pieter Hendal

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166 Postadres
postbus 26. 2040 AA Zandvoort. Faxnum-
mer: 02507-30497. Kantoor geopend- maan-
dag 13-16 u., dinsdag 10-13, 14-16 u.,

woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-

17 u.; vrijdag 9-12 u.

Regiokantoor' Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51,

1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-
6475449. Micro-advertenties tel 020 -

562.6271.
Verkoopmanager: M. Christiaanse

Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;

ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6 68.13 00
Bezorgklachten: vrndag 9-12 u tel 02507 -

17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

1941.

Kontaktdag NPB-afdelingen uit de
regio. Aanvang 11.30 uur, eind plm.
15.30 uur.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur:
woord/communieviering
Zondag 10.30 uur: woord/commu-
nieviering, pastor Cl. v. Polvliet

Kerk v.d. Nazarener:
Zijlweg 218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst

Zondag 19.00 uur avonddienst

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur.

InL: E. van Rongen, L. Meesz-
straat 14, Haarlem, tel. 023-244553.

j Burgerlijke stand ]
Periode:
13 - 19 oktober 1992

Ondertrouwd:
Führhop, Erik en Koning, Brigitta

Jongkind, Gerrit Marinus en Hiele,

Geertruida Maria

Gehuwd:
Velletri, Marcello en De Groot, Lilia-

ne Jolanda
Konings, Michel Pierre Jeroen en
Dcvilee, Désirée Frédérique
Post, Edwin en Van Iersel, Cathari-
na Johanna
Van Hattum, Alexander Henrik en
Knottnerus, Ellen Beatrijs

Overleden:
Borsch geb. Voogt, Gerarda Charlot-
ta, oud 95 jaar
Alblas geb. Füzi, Vilma, oud 76 jaar

Cohen, Bertha Wilhelmina, oud 91

jaar

| Weekenddiensten ]
Weekend:
24/25 oktober 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In an-

dere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer 06-11.

Indien géén spoed 023-159500 of - voor
info overdag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen),

Centrale Post Ambulancevervoer
(CPA) Kennemerland.

DIERENAMBULANCE
scherming): 023-246899.

(Dierenbe-

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waarne-
mingsregeling: J. Anderson, B. van
Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Paar-

dekooper, H. Scipio-Blüme, F. Wee-
nink. Informatie daarover tijdens

weekend, avond/nacht vanaf 16.30 uur,

èn tijdens feestdagen via telefoonnum-
mer 30500. De spreekuren van de
dienstdoende arts zijn zowel op zater-

dag als zondag van 11.30 tot 12.00 uur
en van 17.00 tot 17.30 uur. Een af-

spraak is niet nodig. Inlichtingen om-
trent de diensten van dokter Flieringa

worden verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts
bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden (al-

léén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische infor-

matie over de regeling via tel. 13073.

Wijkverpleging:: Voor spoedgevallen is

het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's

avonds, 's nachts en in het weekend te

bereiken via de doktersinformatie-
dienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth de
Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Gombert,
Kochstraat 6A, Zandvoort, tel.

02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereniging
v.h. welzijn der dieren (02507) 14561,

Vermissingsdienst 023-383361, Asiel

Zandvoort (tevens pension)
02507-13888, Asiel Haarlem 023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverle-
ning: Voor informatie, advies en hulp
tel. 17373, op alle werkdagen van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort:
(voorheen Dienstencentrum) Konin-
ginneweg 1, tel. (02507) 19393. Spreek-
uur op dinsdag- en donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewo-
ners van 55 jaar en ouder) gebruik te

kunnen maken, dient men zich 24 uur
van te voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00

uur. De kosten per persoon bedragen
vanaf 1 juli 1991: ƒ1,50 voor een enkele
rit, ƒ2,- voor een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort:
Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Verder
volgens afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort, is gratis.

Tclef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders:
Gratis advies voor leden. Telefonisch
spreekuur elke dinsdagavond 19.00 -

21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM: Klach-
tentelefoonnummer technische
dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur:
iedere eerste dinsdag van de maand
van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreekuur
tijdens de 'even' weken op woensdag
10-12 uur, in Gemeenschapshuis, L.

Davidsstraat 17. Inl. 023-152152.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, dl. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u„ zat. 10-14

uur.

Achter de schermen
Ali Effern

'Ik blijf een ouderwetse gymjuf

'

ZANDVOORT - Ali Effern
(51) is geboren en getogen
Zandvoortse en - zoals ze zelf
zegt - 'nog altijd een ouderwet-
se gymjuf'. Sinds 1967 is ze als
leidster bijna fulltime in sport-
hallen te vinden. De laatste
tien jaar is ze vooral actief be-
trokken bij het Meer Bewegen
voor Ouderen.

door Everhard Hebly

Van haar 51 jaar bracht ze er -

samen met haar echtgenoot - vier

door in Heemskerk. „Ik ben toen
echt op mijn knieën teruggekeerd
naar Zandvoort en ik wil hier van
mijn leven niet meer weg." Ver-
spreid door de regio geeft ze naar
schatting aan tweehonderd mensen
gymnastiekles en conditietraining.
Voornamelijk aan 55-plussers, want
Ali Effern is leidster bij Meer Bewe-
gen voor Ouderen (MBvO) in Zand-
voort, Schalkwijk, Hoofddorp en IJ-

muiden.
Daarnaast geeft ze, voor eigen re-

kening, al vijftien jaar trim- en con-
ditietraining in 't Stekkie. „Dat be-
gon toen in Hummeloord, een peu-
terspeelzaal die nu met meer be-

staat. Het gros van de deelnemers is

tussen de dertig en veertig jaar en er

is een afwisselend programma, van
aerobic tot het werken met toestel-

len. Afgezien van de lessen tennis ik

drie keer in de week en trimmen we
met een klein ploegje wekelijks een
halfuurtje, want je moet zelf ook wel
wat doen."

Inleveren
„Ik moet eerlijkheidshalve beken-

nen dat ik het trimmen tegenwoor-
dig weleens oversla, mijn leeftijd

gaai zo langzamerhand meespelen.
Ik kan niet meer zoals vroeger vier

uur achter elkaar aerobicles geven.
Ik sta nu elke dag in de sporthal en
eigenlijk moet ik gaan afbouwen
omdat het weleens teveel wordt,
maar tegelijk wil ik mets inleveren
omdat ik het zo hartstikke leuk en
gezellig vind. Ik leef in de zaal."

Ze rolde als vanzelf de gymnas-
tiekwereld in. Als 16-jarig meisje be-
hoorde Ali Effern tot de keurturn-

Ali Effern: „Ik ben echt op mijn knieën naar Zandvoort teruggekeerd."

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de

'mens' achter bekende
personen uit deze gemeente.

Deze week gaat de rubriek weer
van start met een interview met

Ali Effern.

Zij geeft gymnastiek en
conditietraining aan bijna
tweehonderd mensen.

sters, de absolute turntop van Ne-
derland. Dat bleef ze zeven jaar.

Daarna werd ze verenigingsleider bij

OSS en ging ze keepfit-lessen geven.
„Dat werd op gegeven moment veel

te zwaar. Die meiden die je moest
helpen op de toestellen, werden ou-

der en zwaarder, het was met meer
te doen. Ik ben nu een echte
MBvO-er geworden."
Tien jaar geleden begon ze met het

Meer Bewegen voor Ouderen, het

sporthalgebeuren. „Het zijn sport-

en spelinstuiven voor 55-plussers.

Het is behoorlijk pittig, maar tege-

lijk moet iedereen mee kunnen
doen, ook de echte oudjes. De mees-
ten van hen zijn vrij mobiel en kun-
nen nog veel. Het leuke is dat je

weliswaar les geeft, maar ook zelf

actief mee kunt doen. Soms ben je

geen leidster, maar deelneemster.
Dan wil ik dus ook per se winnen.
Dat mag eigenlijk wel niet als leid-

ster, maar bij het MBvO wel. Ze zijn

soms zo fanatiek dat ik moeite heb
om te winnen als we gaan badmin-
tonnen."

Vrolijk
„Het is heel gezellig en de omstan-

digheden zijn optimaal. De mensen
zijn altijd vrolijk. Ze komen voor jou
en voor de sport. Het sociale contact
is bij het MBvO heel belangrijk. Als

een nieuweling te kennen geeft het
moeilijk te vinden om aansluiting te

krijgen, help ik zo iemand de eerste
keren. Dan zeg je 'jongens, dit is een
nieuwe die mee wil doen, kan dat?'

Het geeft nooit problemen. Waar ik

enorm van kan gemeten is wanneer
je deelnemers ook lichamelijk voor-

uit ziet gaan. Ik ken een voorbeeld
van een man die een verkeersonge-
luk had gehad en vrijwel mets meer
kon toen hij bij ons kwam. Als je

hem nu ziet... Hij doet overal aan
mee. Daar geniet ik dus van."

De muziek vormt een belangrijk

ingrediënt tijdens de lessen, want
zonder muziek werkt het niet, aldus
Ali Effern. „Als de muziek klinkt,

moet je iets doen door het ritme.

Zodra ik muziek hoor denk ik altijd

'wat kan ik hiermee'. Het gaat er in

dit vak om dat je deelnemers zoveel
mogelijk stimuleert meer te bewe-
gen en muziek is daarbij een hulp-
middel."

„Bij de ouderen draai ik net zo
gemakkelijk Michael Jackson als

Strauss. Waarom ook niet, als je het

maar leuk presenteert. Ik wil daar-

om eerst de muziek kennen, want
dan kun je er meer expressie in leg-

gen. Maar desondanks blijf ik toch
een beetje een ouderwetse gymjuf
die de deelnemers vooraf rondjes
laat lopen."



WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 22 OKTOBER 1992

GRATIS CD OF IC BIJ 'T OPENEN

Onder de naam 'YOUROP' presenteert

ABN AMRO een heleboel zaken die het

omgaan met je eigen geld gemakkelijk

Alles speciaal gericht op jonge

mensen van 7 tot 15 jaar. Maar
bepaald niet kinderachtig: 'n extra iSS~

hoge rente, overschrijvingsformulieren en 'n handige

opbergmap. En met een PIN-code kun je ook geld

opnemen bij de geldautomaten. Als je nu een YOUROP-
rekening komt openen bij ons kantoor kun je kiezen uit

de muziek-cassette 'Pump Up Your Ears' of CD
'A Shock For Your Shoes'. Met Europese hits van

wereldformaat.

VOUROP : VOOR IEDEREEN VAN 7 TOT 15 JAAR.

Grote Krocht 12-14
Kerkplein 7
Zandvoort.

f ABN AMRO

Glazenwasserij
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

presenteert

TINEKE FRANKEN
(Live music)

zaterdag 10 oktober
aanvang 9 uur

Tot ziens

f

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 ot 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

\SINGER i
NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7
t/o garage Versteege

nu

© 02507-20072 C
Maandags gesloten JT

RITSEN -

GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
KLEDINGREPARATIE^

ZSINGEKJ
P. E. M. Stokman
reparatie alle merken

Dagblad „De Telegraaf"

vraagt met spoed in

Zandvoort

BEZORGER M/V
Verdienste tussen ƒ 75,- en

ƒ 80,- p. week.
Uitbet. wekelijks + 4x p.

jaar bonus van ƒ70,-.

Bel voor meer
info tel. 023-328073.

Laatje vandaag nog door je intuïtie

naar Rinko sturen.

* W*t Wh

Renault introduceert de nieuwe Safrane.

Eindelijk is hij er. De Renault Safrane. Het kost ons

enige moeite om u niet uitgebreid te vertellen over de

nieuwe S^jjff

waanzinnige elektronische snufjes, de interessante

milieu-aspecten en het bijna overdreven comfort.

Want ons enthousiasme kent geen grenzen.

We weten echter uit ervaring dat zelfs het meest

boeiende verhaal in het niet valt bij een proefrit.

Als u in bent vooreen werkelijke topklasseren u

weet waar onze ontwerpers toe in staat zijn, dan hoeft

u slechts uw intuïtie te volgen. Die gaat dan immers

lijnrecht naar onze showroom.

Autobedrijven Rinko
Curiesiraai 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

RENAULT
GEEFT JE

LEVEN KLEUR

Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van lederen meubelen.

Een soort investering in de toekomst want uiteindelijk heeft u veel langer plezier van de
door u met veel zorg gekozen meubelen.

Door ons kwaliteitsbeheer wordt het Sanders-leer.

Tijdens onze leer-aktie kunt u zelf zien zitten en voelen waarom Sanders-leer zo populair is.

Bovendien zult u versteld staan) van de interessante aanbiedingen.

Onze leer-aktie duurt van zondag ;1 8 oktober t/m zaterdag 1 5 november. •

.

;

Zolang devoorraad strekt!

VOORDELEN VAM LEDEREN SANDERS-BEKLEDING:

• SANDERS LEER IS STERK

• SANDERS LEER IS MAKKELIJK IN ONDERHOUD
• SANDERS LEER IS TIJDLOOS

• SANDERS LEER IS VOORDELIGER DAN U DENKT

(LANGERE LEVENSDUUR)

Prijzen vanaf slechts F. 2.499,= 3+2 zits

'onze

en

'eer

showi

iïnbiedin,

10%

todsazfi

nddr

roonn

'n

60%

]3en

tot

van

kort:||Wj

Sanders

OVERTOOM 557 (HOEK AMSTELVEENSEWEG), AMSTERDAM.

BEREIKBAAR MET BUS 15, 171, 172 OF TRAM 1, 6, 17. TELEFOON 020-6184733.

DONDERDAG KOOPAVOND. GRATIS PARKEREN IN ONZE PARKEERGARAGE.

WEEMÏIMII\
Weekmedia b.v. is de lokale weekbladengroep
van Perscombinatie N.V., Weekmedia geeft
wekelijks een groot aantal nieuws- en
huis-aan-huisbladen uit in een totale oplage
van meer dan 500.000 exemplaren.

Ten behoeve van ons kantoor in Amsterdam zoeken wij op korte ter-

mijn een

TELEFONISCH
ADVERTENTIEVERKOPER

(M/V)
(± 18 uur per week)

Het takenpakket omvat telefonische acquisitie ten behoeve van' de
Weekmediabladen: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieu-
we Weesper, met als primair aandachtsveld de Personeelsmarkt en
Speciale objecten.

Van de juiste kandida(a)t(e) verwachten wij een opleiding op HAVO/
MEAO-niveau. Hij/zij heeft een commerciële achtergrond en beschikt
tevens over goede contactuele eigenschappen en een uitstekende uit-

drukkingsvaardigheid.

Een goede telefoonstem is een vereiste.

Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling, doch is geen
vereiste.

Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal

f 2.876,- en maximaal ƒ 3.593,- bruto per maand (full-time).

Nadere informatie omtrent deze functie kunt u vanaf heden inwinnen bij

de verkoopmanager, de heer Bas Berger, te bereiken onder telefoon-
nummer 020-5622618.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot en met vrijdag 30 oktober 1992
richten aan de afdeling personeelszaken van Perscombinatie N.V.,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer A.
Schermer, onder vermelding van AS/92.06.

Amsterdam*
Stadsblad

Buitonveldertie
Courant

Diemer
Courant

de Nieuwe
Bi|lmer

Nieuwsb'ad
Gaasperdam

da Nieuwe
Woespor

Amstelveen*
Weekblad

Uithaornsa
Courant

?a"tfionde
jAYèlSeT

Aalsmeerder
"iCèujrant

t^ónflvoort»
Nieuwsblad
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ZANDVOORT - Op het zesde
Raadsheer Rapid-toernooi in
Amsterdam is het eerste vier-

tal van Café Neuf/Chess Socie-

ty verrassend sterk voor de dag
gekomen. De Zandvoorters
eindigden op een fraaie vijfde
plaats in de zeer sterke
B-groep. Absolute hoogtepunt
was de 3-1 zege op het in de
landelijke tweede/derde klasse
uitkomende Sissa uit Gronin-
gen.

Na de tweede plaats van vorig jaar in

de 2e/3e klasse werd Café Neuf-
/Chess Society dit jaar zeer hoog in-

gedeeld. De oorzaak hiervan was dat
er werd gekeken naar de gemiddelde
KNSB-ratings van de teams. Daar
zowel Pred van de Klashorst, als

\ Olaf Cliteur over een hoge rating be-

schikken, werd het eerste vietal van
de Zandvoortse club ingedeeld in de

Sterk optreden Chess
zeer sterke B-groep, die bestond uit

top eerste klasse teams, promotiek-
lassers en zelfs de derde klasse van
de landelijke schaakbond. "

De hoge indeling bracht echter
ook nog en voordeeltje met zich mee
en wel dat het Zandvoortse team,
dat behalve Fred van de Klashorst
en Olaf Cliteur, ook Hans van Bra-
kel en Dennis van der Meijden in de
gelederen had, de eerste ronde tot de
geplaatste teams behoorden en der-

halve aan een zwakke vierde klas-

ser, Raadsheer 7 uit Amsterdam,
werd gekoppeld. Dit leverde Café
Neuf/Chess Society dan ook een
snelle 3-1 overwinning op. Deze over-
winning had echter wel tot gevolg

dat Chess in de tweede ronde hoofd-
klasser Philidor Leeuwarden als te-

genstander kreeg. Dit team behoort
tot de sterkste twintig van Neder-
land. De Zandvoorters verloren da-
nook kansloos met 4-0 ondanks ij-

zersterk spel van Cliteur en Van
Brakel.

Sensationeel
De derde ronde zou sensationeel

verlopen tegen het zeer sterke Sissa
uit Groningen. De Groningers, die in

de eerste ronde het tweede team van
Chess, dat bestond uit Peter van der
Beek, Mare Kok, Nico Handgraaf en
Ton Marquenie met 4-0 hadden ver-

slagen, dachten ook het eerste team
wel even op te knappen. Een klin-

kende 3-1 overwinning voor de Zand-
voorters was echter het gevolg van
deze onderschatting. De dag kon
voor de schakers uit Zandvoort niet

meer stuk.
Door met 2-2 gelijk te spelen tegen

Raadsheer 2 leek een goede eind-
klassering mogelijk. De vijfde ronde
leverde een 3-1 nederlaag op tegen de
reserves van Purmerend, maar de
zesde ronde werd met dezelfde cij-

fers in winst omgezet. In de laatste

ronde was het in de promotieklasse
uitkomende Dos/Nieuw West uit

Amsterdam de tegenstander. Dennis
van der Meijden won fraai maar de

goed in vorm zijnde Hans van Bra-
kel maakte zijn enige foutje en ver-

loor. Olaf Cliteur lanceerde een tac-

tische remiseaanbod waardoor Van
de Klashorst het karwei kon afma-
ken. Dit lukte hem echter niet en hij

moest met een remise genoegen ne-

men. Eindstand 2-2. Met acht
matebpunten en veertien bordpun-
ten eindigde Café Neuf/Chess Socie-
ty op een zeer fraaie vijfde plaats in

de B-groep, die in totaal uit twaalf
teams bestond.

Vermaak
Het tweede viertal slaagde er niet

in tot een winstpartij te komen,
maar vermaakte zich uitstekend.
Dit team heeft zich overigens met de
komst van Alexander Enthoven be-

hoorlijk versterkt. De sinds kort in

Zandvoort woonachtige Enthoven
heeft in zijn studententijd in Delft de
nodige schaakervaring opgedaan.

Marathonlopers zetten hun beste beentje voor
ZANDVOORT - Honderden lopers

deden zondag Zandvoort aan tijdens
de TROS-loop. Ook enkele bekende
Nederlanders hadden de trimschoe-
nen aangetrokken, zoals bijvoor-
beeld prins Willem Alexander. Hij
liep de trimtocht in 1 uur, 47 minu-
ten en enkele seconden. De TROS-
•loop wordt door veel atleten benut
als oefenronde voor de wereldbe-
roemde marathon van New York. Er
deden dan ook deelnemers vanuit al-

lerlei landen mee, zoals uit het GOS,
Kenya, Zimbabwe, Polen, Marokko
en Schotland. Eerste werd de Schot
IMike Caroll met een tijd van 1 uur,
drie minuten en 48 seconden. Caroll
had een ^voorsprong' op de andere
deelnemers, omdat het weer zondag
slecht was en hij dat wel gewend was
in de Schotse hooglanden. Tot aan de
Zandvoortse duinen werd de Schot
vergezeld door een tiental andere
topatleten, maar vier van hen slaag-

den er niet in de felle wind te trotse-

o Honderden marathonlopers trok-

1 ken zondag door het dorp.

Foto Bram Stijnen

Jongbloed houdt

het voor gezien

ZANDVOORT - Tijdens de al-

gemene ledenvergadering van
Zandvoortmeeuwen moesten
een paar nieuwe bestuursleden
gekozen worden, omdat een
aantal er mee stopt. Hans Jong-
bloed was n van de bestuursle-
den die het voorgezien hield.

Van de veertig jaar lidmaat-
schap diende Hans Jongbloed
Zandvoortmeeuwen dertig jaar

waarvan de laatste zeventien
jaar als penningmeester. Het be-

stuur heeft daarom besloten
Jongbloed een receptie aan te

bieden, die op vrijdagavond 20
november aanstaande gehou-
den zal worden. Als penning-
meester wordt hij opgevolgd
door Nanfred Bakels.

Door drukke werkzaamheden
was secretaris Otto van den
Heuvel genoodzaakt zijn func-
tie neer te leggen. Daarvoor
treedt Henk Kinneging in het
bestuur. Het bestuur kreeg te-

vens versterking van Ype Bru-
ne. Voor het eerst in de geschie-
denis van Zandvoortmeeuwen
neemt een vrouw zitting in het
bestuur. Liesbeth Willemsen
werd zonder tegenstemmen ge-

kozen door de algemene leden-
vergadering.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zaalhandbalstrijd

zondag van start
ZANDVOORT - De Holland Casi-

no-ZVM handbaltcams kwamen af-

gelopen zondag voor het laatst dit

jaar in het veld voor het spelen van
buitenhandbal. Aanstaande zondag
wordt een aanvang gemaakt met de
zaalhandbal competities.
Het besluit van de mannen van

coach Joost Berkhout was best rede-

lijk te noemen. In de lastige uitwed-
strijd tegen BSM hield Holland Ca-
sino-ZVM goed stand. Na een 8-8

ruststand werd het uiteindelijk
19-19. Bij de stand 18-19 in Zand-
voorts voordeel werd een strafworp
gemist. De daarop volgende break
out van BSM leverde de gelijkmaker
op.

De Zandvoortse dames besloten
de competitie met een nederlaag.
Tonido bleek met 10-6 te sterk. Aan-
staande zondagmiddag speelt zowel
het dames- als herenteam in de Pelli-

kaanhal de eerste zaalhandbalwed-
strijd. De dames komen om hall

twee tegen ZAP in het veld en de
heren treden om vijf over half drie

tegen Concordia in het strijdperk.

ZVM mist afwerker
In uitwedstrijden zijn de resultaten van het zaterdagteam van

Zandvoortmeeuwen nog niet groots geweest. Ook tegen RCH
kwam Zandvoortmeeuwen niet tot winst (3-1), al was het betere
voetbal van de Zandvoorters.

Ondanks het gemis van drie vaste
krachten door schorsingen, toog
Zandvoortmeeuwen van meet af aan
ten aanval. RCH werd met de rug
tegen de muur gezet en kon daar
weinig tegenover stellen. Na ruim
een kwartier werd het Zandvoortse
overwicht uitgedrukt in een treffer

van uitblinker Fred Ipenburg, 0-1.

De badgasten zaten goed in de wed-
strijd en het wachten was op een

Zandvoort'75 verliest

ook van Woudenberg
ZANDVOORT - Ook in de ze-

vende competitie wedstrijd is

Zandvoort'75 er niet inge-
slaagd tot winst te komen. Het
slim van uit de defensie spelen-
de Woudenberg hield de Zand-
voorters met 0-2 onder de
duim. Zandvoort'75 neemt zo-

doende de laatste positie in, in
de tweede klasse KNVB. Ko-
mende zaterdag wordt er niet
gevoetbald, doch in de daarop
volgende weken moeten de
broodnodige punten worden
behaald.

In het Zandvoortse team had trainer
Gerard Nijkamp Paul Longayroux
en Dennis Keuning aan de kant gela-

ten. Ondanks de goede bedoelingen
van deze zet kwam het er niet uit.

Zowel Zandvoort'75 als Wouden-
berg waren niet van plan alles op de
aanval te gooien. De Zandvoorters,
die de vorige week een ongelukkige
nederlaag leden, probeerden van uit

die gesloten verdediging de nul vast
te houden. In de eerste helft lukte
dat prima. Zonder tot echt goed
voetbal te komen, poogde Zand-
voort'75 middels de handige spits

Robin Castien voor het Woudenberg

doel te komen. Ondanks de straffe

mandekkingkwam Castien een paar
maal goed los, maar hij kreeg te wei-

nig steun. De Zandvoorters kwamen
in de eerste helft tot een gevaarlijk
moment. Een vrije trap, genomen
door Jan Willem Luiten, werd pas in

tweede instantie door de Wouden-
berg doelman gepakt.

Aanvallend kwam Woudenberg
ook niet tot grootse daden.Slechts
eenmaal lukte het de gasten een klei-

ne kans te scheppen. De lob ging
echter over het Zandvoortse doel. In
de tweede helft keek Zandvoort'75 al

Tennisweek
HAARLEM - Deelnemers kunnen

zich vanaf komend weekeinde in-

schrijven voor de Haarlemse Ten-
nisweek. De wedstrijden worden van
zaterdag 19 tot en met woensdag 30
december gespeeld, op Tennisclub
De Nieuwe Brug, 023-355599. Er
wordt in alle speelsterkten die de
KNLTB kent gespeeld. Er is ook
een categorie voor 'lopers en rol-

lers', waarin rolstoelers met valide

tennissers in de slag kunnen gaan.

Groenewoud en Smit
hebben goede avond
ZANDVOORT - Voor de leden
van de Zandvoortse Bridge-
club is er nog een wedstrijd te

gaan in de eerste competitie.
De spanning zal daarin behoor-
lijk groot zijn.

In de A-lijn hadden de heren Groene-
woud en Smit een goede avond, met
een score van 62,50 procent. Met dit

resultaat belandden zij op een veili-

ger plek in de middenmoot. Tweede
werd mevrouw De Leeuw met de
heer Braun. Na vijf wedstrijden is de
koppositie in deze A-lijn ongewijzigd
in handen gebleven van mevrouw
Spiers en de heer Emmen, terwijl de
nieuwe combinatie van de heren Po-
lak en Vergeest tweede staan.
In de B-lijn werd het juist van va-

kantie teruggekeerde echtpaar Pot-
harst eerste. Goede tweede werd het
echtpaar Gellekom. Onveranderd
aan kop blijven de dames Paap en
Verburg. Mevrouw De Kruijff en de
heer Kleijn handhaafden hun twee-
de positie.

Mevrouw Verhaaf en de heer Van
der Meer vormen een nieuwe combi-
natie in de C-lijn. Met eem regelmati-
ge scorelijst werden zij nu eerste
met 55,36 procent. De tweede en der-
de plaats werden gedeeld door de
dames Van Leeuwen en Slegers en
de dames Briejer en Rooijmans. De
dames Hagen en De Vries blijven
riant aan kop staan, met als goede
tweede de dames Van Leeuwen en
Slegers.

In de D-lijn zijn mevrouw Hooij en
de heer De Vries niet meer bij te

benen, ook in deze wedstrijd werden
zij eerste. De heren Stomps en Ver-

burg konden hen aardig bijhouden
en werden tweede. Het koppel
Hooij/De Vries gaat ongenaakbaar
aan kop, terwijl mevrouw Vis en de
heer Gageldonk de tweede plaats be-

houden.
Inlichtingen over de bridgeclub

kan men verkrijgen bij de wedstrijd-

leider de heer H.Emmen, telefoon
18570, alleen in de avonduren.

snel tegen een achterstand aan. Non-
chalant uitverdedigen gaf Wouden-
berg de gelegenheid de aanval over
te nemen. Doelman Ferry Nanai
werd omspeeld en na vier minuten
was het 0-1.

Ten aanval
Nu moest Zandvoort'75 meer ten

aanval trekken. Daardoor kon Wou-
denberg nog meer de snelle counter
toepassen. Die werden vooralsnog
slecht uitgespeeld. De fraaiste gele-

genheid op de gelijkmaker kreeg
Reinier Kreuger. Robin Castien
speelde zich prima vrij en zette voor
op de vrij staande Kreuger, die de
bal net naast het doel tikte.

Ook Ren Paap was dichtbij de ge-

lijkmaker. Zijn harde schot werd
ternauwernood door de Wouden-
berg doelman tot hoekschop ge-

werkt. Dat waren de enige wapenfei-
ten van Zandvoort'75. Er zat niets

meer in. Zo'n tien minuten voor het
einde viel de genadeklap. Een snel
uitgevoerde aanval werd besloten
met een rake kopbal, eindstand 0-2.

"Zorg eerst dat je achter de nul
vasthoudt", was de opdracht van
trainer Gerard Nijkamp voor deze
wedstrijd. Het kwam er echter niet

van. "We speelden te lauw, te mat.
Het tempo in deze klasse licht hoger
en daarin moeten we mee. De ko-
mende wedstrijden worden erg be-

langrijk. Dan krijgen we de teams,
die eveneens onderin staan. We rich-

ten ons erop om van de onderste
drie plaatsen af te komen. De moge-
lijkheden zijn er om hoger op te ko-
men, maar dan moeten ze er zelf

meer aan doen. In deze klasse moet
je meer dan n keer trainen, zoals de
meesten van ons doen. Ik sta klaar
voor ze, maar dan moeten we wel
minimaal tweemaal komen trainen,

zoals de andere teams wel doen an-

ders kom je te kort. We kunnen ons
er doorheen slaan, maar dan moeten
de jongens er niet te makkelijk over
denken".

ZANDVOORT
- Afgelopen za-

terdag hebben
de kunstzwem-
ster van de vere-

niging "De Zee-
schuimers" in

Purmerend een
uitstekende
prestatie gele-

verd. Vele limieten werden behaald
voor de Nederlandse kampioen-
schappen. Bij deze techniekwed-
strijd stonden kring Noord-Holland
em kring Friesland tegenover el-

kaar. Na afloop van de techniek wer-
den er ook nog enkele uitvoeringen
gezwommen, maar deze telden niet

mee voor de eindscore. Op categorie
I deed van de Zeeschuimers Wendy
van den Broek mee. Zij behaalde
met haar 7e plaats net niet haar CI-
-diploma, maar volgende keer zal zij

dit zeker halen. Op categorie II werd
er goed gepresteerd door de jonge
Zandvoortse zwemsters.
Natascha Bakker zwom heel net-

jes en behaalde een mooie bronzen
medaille en tevens haar limiet voor
de Nederlandse Jeugdkampioen-
schappen. Vlak daar achter kwam
Minke Kortekaas, die een goede 5e
plaats behaalde en ook haar limiet
voor de NJK. Monique van der Werff
werd 9e en behaalde eveneens de
felbegeerde limiet voor de NJK.

Bij de viertallen werden de gouden
en zilveren medaille in beslag geno-
men door de Zeeschuimers. Saskia
Wester werd Ie en behaalde haar 2e
limiet voor de Nederlandse kampi-
oenschappen senioren. Ditte Valk
behaalde heel fraai een 2e plaats en

NK-limieten voor

de Zeeschuimers
verdiende tevens met haar punten-
totaal een prestatiemedaille voor ju-

nioren en de 2e limiet voor de NKS.
Ingrid Kraaijenoord, die qua punten
niet ver achter Ditte Valk zat, eindig-

,de als 5e en behaalde tevens de 2e
limiet voor de NKS.
Vorige week werd er ook een In-

terkringen toernooi voor age-group
II in Katwijk gezwommen. Er deden
maar liefst 162 deelneemsters uit

heel Nederland
mee. De Zand-
voortse zwem-
sters scoorden
netjes en drie

meisjes behaal-
den zelfs hun CI-

I-diploma. Silvia

van der Donk
werd 33e en San-

dra Beugel volgde op een 35e plaats.

Natascha Bakker werd keurig 39e
em Monique van der Werff behaalde
een 66e plaats. Minke Kortekaas be-

haalde ook haar ClI-diploma en
werd 70e. Wendy van de Broek werd
128e en kwam helaas net niet in het
bezit van haar diploma. Marjolein
van der Meer, die buiten mededin-
ging mee deed, behaalde ook haar
C2-diploma.

tweede doelpunt. De mogelijkheden
daartoe waren aanwezig, maar ble-

ven onbenut.
RCH moest het hoofdzakelijk heb-

ben van snelle uitvallen. Een paar
hoekschoppen mochten de Heem-
stedenaren nemen. Uit een daarvan
ontstond de gelijkmaker. Pieter
Brune kreeg de bal ongelukkig op de
voet, waarna doelman Michel Win-
ter het nakijken had, 1-1.

In de tweede helft een zelfde spel-

beeld. Zandvoortmeeuwen een tech-

nisch overwicht en veel balbezit.

Ook nu kansen, maar Ferry van
Rhee werd node gemist. Schoten
van Ronald Halderman, Fred Ipen-
burg en Rob van der Bergh misten
net de juiste richting. Succes kwam
er aan de andere kant voor RCH.
Een RCH aanvaller werd in het

strafschopgebied tegen de grond ge-

lopen. De toegekende strafschop
werd onberispelijk verzilverd, 2-1. In
de slotfase volgde een alles of niets

offensief van Zandvoortmeeuwen.
Zoals reeds vermeld zat het in de
afwerking niet mee. Vlak voor het
einde counterde RCH snel via de
vleugels en werd het team van trai-

ner Teun Vastenhouw op een 3-1

achterstand gezet. Dat was tevens de
einduitslag.

Scoutingloop
IJMUIDEN - Scoutinggroep De IJ-

mondtrekkers houdt zondag 25 ok-
tober haar eerste Scoutingtrimloop.
Gestart wordt vanaf de clubhuizen
achter tennispark De Heerenduinen
aan de Heerenduinweg in Umuiden.

De rijroute is gemarkeerd met
bordjes 'Trimloop'. Inschrijven kan
vanaf de startplaats vanaf 9.30 uur,
waarbij gekozen kan worden voor de
afftanden: 2,5-5-10-20 kilometer. De
start is voor alle afstanden elf uur.
Het parcours voert via de Heeren-
duinweg naar het strand, Zuidpier,
Badweg, camping, duin naar de
startplaats.

Voorsprong Lions
weg in tweede deel
ZANDVOORT - De basketbal-
mannen van The Lions leden
tegen HOC een ruime 60-80 ne-
derlaag. Na n speelhelft leek
het zeker niet op een nederlaag
uit te lopen, omdat de Zand-
voorters toen nog een 38-32
voorsprong hadden.
The Lions speelde in de eerste helft

Fraaie partij bij Schaakclub
ZANDVOORT - In de interne
competitie bij de Zandvoortse
Schaak Club werd bij zowel de
jeugd als de senioren enige
fraaie partijen gespeeld. Ed-
ward Geerts en Rebbecca Wil-
lemse werden herfstkampi-
oen. De eerste wedstrijd in de
externe competitie ging voor
de Zandvoortse Schaak Club
niet door omdat het derde
team van Hoofddorp niet

kwam opdagen.

Door nog steeds onbegrijpelijke re-

denen, dus zonder enig bericht, bleef
het derde team van Hoofddorp weg.
Het was nog nooit eerder voorgeko-
men dat een bezoekende club ver-

stek liet gaan. Vermoedelijk, afhan-
kelijk van de reden, zal Hoofddorp
twee verliespunten krijgen. De com-
petitieleider heeft de Zandvoorters
laten weten dat de wedstrijd nu voor

donderdag 22 oktober op het pro-
gramma staat.

Doordat acht spelers niet beschik-
baar waren in verband met die niet

gespeelde wedstrijd tegen Hoofd-
dorp, werden slechts vijf partijen in
de interne competitie afgewerkt.
Daar waren enige goede partijen bij.

Edward Geerts bleef aan kop, on-
danks dat hij niet in actie kwam en
mag zich herfstkampioen noemen.
Uitslagen: Klijn-Berkhout 0-1, Mol-
lerus-El Monhem 0-1, Den Drijver-

-Schiltmeijer 0-1, Kok-Gorter 1-0,

Dambrink-Van Elk 1-0. De ranglijst

ziet er als volgt uit: 1. Edward
Geerts, 2. Louis Dambrink, 3. Joh
Ayress, 4. Lindeman, 5. Van Elk, 6.

Gude, 7. Mare Kok, 8. Jack van Eijk,

9. Pepijn Paap, 10. Walter Franck.

Jeugd
Bij de Zandvoortse schaakjêugd

werden tien partijen in de interne
competitie gespeeld. Rebecca Wil-

lemse werd herfstkampioen door
een zege op Martine Botman. Rebec-
ca Willemse staat met 6,5 uit 7 wed-
strijden omgeslagen aan de top van
de ranglijst. De uitslagen waren: Bas
van der Meij-Niels Filmer 1-0, Henk
Willmse-Marc Habets 1-0, Bart Tim-
mermans-Henry Hendriks 1-0, Bas
Geurts-Florian van der Moolen 0-1,

Rebecca Willemse-Martine Botman
1-0, Remco de Roode-Nanouk Mar-
quenie 0-1, Florian van der Moolen-
-Thomas Hesse 0-1, Jan Koning-Tho-
mas Hesse 0-1.

De partij tussen Sandra Beugel en
Shanna Paap werd afgebroken. Uit

de vierde ronde werd de afgebroken
partij uitgespeeld tussen Jan Ko-
ningen Bart Timmermans. De partij

eindigde in remise door herhaling-

van zetten.

In verband met de herfstvakantie
wordt er vanavond niet geschaakt
door de leden van de Zandvoortse
Schaak Club.

een lekkere partij basketbal. Met
snel en goed opgezette aanvallen
werd de basket van HOC onder vuur
genomen. Verdedigend zat het even-
eens puik in elkaar zodat de 38-32

voorsprong bij de rust niet verwon-
derlijk was.
Meteen in het begin van de tweede

helft ging het echter geheel mis met
Lions. Vijf minuten lang werd er niet

gescoord en daar zette HOC elf pun-
ten op rij tegenover. De Zandvoor-
ters kwamen deze klap niet meer te

boven. Het verschil liep op naar tien

punten. Lions kreeg best kansen om
het nadelige verschil weg te werken,
maar de vrije worpen werden te veel

gemist en ook de diverse lay-ups
werden niet afgemaakt.

HOC kon zodoende gemakkelijk
de voorsprong uit bouwen naar uit-

eindelijk 60 tegen 80. Bij de Zand-
voorters kwamen Ton van der Veldt,
met 13 punten, en Vincent Telling
met 12 punten, in de dubbele cijfers.

Meer verwacht
De voor het eerst dit jaar aan het

bewind zijnde coach Edwin Borger
had van deze wedstrijd meer ver-

wacht. "Ik had verwacht deze wed-
strijd te kunnen winnen", aldus Bor-
ger. "Er is hard gewerkt, maar het
team is jong en onervaren. Het is

bovendien een nieuw team, waar
wat andere spelers ingepast moeten
worden. Het vergt nog wat tijd om er
een team van te maken, maar de
jongens zijn erg enthousiast en dat
is een goede basis om verder te gaan.
We baalden er wel flink van dat het
vooral in de tweede helft mis ging".

>**> j. Tteifli '•kik.

• De laatste race van het seizoen.

Uitsmijter

raceseizoen
ZANDVOORT - Als uitsmij-

ter voor de raceliefhebber is op
zaterdag 31 oktober een Inter-
land Nederland-België georga-
niseerd.

Voor tien gulden worden auto-
sportliefhebbers deelgenoot van de
laatste wedstrijd van het racesei-

zoen. Ze moeten dan wel genoegen
nemen met een plaats in het duinge-
bied of de hoofdtribune. Wie in het
rennerskwartier de wagens van heel
dichtbij wil bekijken, moet nog vijf-

tien gulden extra bijleggen. Kinde-
ren tot twaalfjaar krijgen vijftig pro-

cent korting op de kaarten.In totaal

worden veertig ronden gereden. Nog
nooit vertoond is de endurance-race
(uithoudingsrace, red.) over dertig

ronden, die de Formule racewagens
zullen rijden. Om negen uur 's mor-
gens komen de Nederlanders op de
baan voor de eerste training. Daarna
komen de Belgen en vervolgens de
Formule-wagens. Om twaalf uur be-

gint het racegeweld.

SPORTAGENDA
VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen - THB
14.30 uur, complex voormalige cir-

cuitterrein.

Overbos - TZB 14.30 uur, te Hoofd-
dorp.
ZAALHANDBAL
Zondag: Holland Casino ZVM da-

mes - ZAP 13.30 uur in de Pellikaan-
hal.

Holland Casino ZVM heren - Con-
cordia 14.35 uur in de Pellikaanhal.
HOCKEY
Zondag: ZHC dames - Reigers 12.45

uur, Duintjesveld.
ZHC heren - Weesp 14.30 uur, Duint-
jesveld.
ZAALVOETBAL
VrijdagEiVond in de Pellikaanhal:
19.00 uur Zandvoort'75 2 - TT Ajewe
C jun., 19.45 uur Zandvoort Noord 2 -

Sèkura 2. 20.30 uur TZB - Kenne-
merland vet. 21.15 uur TZB 3 - Con-
cordia 3, 22.00 uur Zandvoort Noord
- Hillegom vet.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Zandvoortmeeuwen - Goli-

ath, 21.40 uur Nihot/Jaap Bloem
Sport dames - Schoten, 22.20 uur
Zandvoortmeeuwen 5 - NAS 2.

m^ CO Weckmeilu'JH

Topscorers
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LITERPAK
ELDERSjk2Ö BIJONS:

IN ALLE FILIALEN VAN

DIRK VAN DEN DROEK
LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhof

NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185, OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaftplein,

VOLENDAM Hyacintenstraat 14, ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21,

ZWANENBURG Dennenlaan 19, HOOFDDORP centrum en Toolenburg.

DIT WEEKEND

CHIPOLATA SCHNITT 9,75
. R00MB0TER

c& AMANDELSTAAF ö cn
SS? 200 gram 73U

HOGEWEG 28. TEL. 12989

1 JAAR
1 KAARSJE

1 FEESTJE
+

3 DAGEN
23 OKTOBER 1992

LA BASTILLE
VIERT VERJAARDAG

vrijdagavond 23 oktober live-muziek

zaterdagavond 24 oktober ? Feest

zondagavond 25 oktober ? Nazit

KORTOM FEEST IN LA BASTILLE
haltestraat 58, zandvoort

02507 - 15111

IKZIEJEINLABASTILLE

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekeden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

In de showroom van

Autobedrijven Rïnko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

kunt u naast de nieuwe Renault SAFRANE
ook alle andere nieuwe Renaults
bewonderen.

Verder hebben wij

* Autotelefoons (off. P.T.T. Telecomdealer)
* Handheld telefoon

* Philips radio's/cass.recorders, CD's
* Pioneer radio's/cass.recorders, CD's

Er is een aparte luisterruimte om dit alles zelf

te ervaren.

* CASIO AUTO K.T.V., volledig ingebouwd
en meeneembaar v.a. ƒ699,- incl. BTW

* SPECIALE videoruimte om de nieuwe
Renaults nog beter te kunnen observeren.

Een bezoek aan onze showroom is zeker de
moeite waard.

RENAULTGEEFT
JE LEVEN
K L E U R

DIRK VAN DEN BROEK
Deze onderneming behoort tot de Samenwerkende Dirk van don Broek

Bedrijven en exploiteert een 21 -tal supermarkten in de regio Amsterdam.

maar ook daarbuiten zoals Hoofddorp, Nieuw Vennep, Oostzaan, Volendam,

Zandvoort en Zwanenburg terwijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen.

Voor ons filiaal in Zandvoort vragen wij:

SCHOLIEREN m/v
(vanaf 16 jaar)

die van 16.00 tot 19.00 uur winkelwerkzaamheden willen verrichten.

ZATERDAG HULPEN m/v
(leeftijd vanaf 15 jaar)

voor kassa- en winkelwerkzaamheden van 8.30 tot 17.00 uur.

Wij werken met scanningskassa's en

voor een interne opleiding wordt gezorgd.

Belangstelling?

Stuur dan onderstaande bon op, een postzegel is niet nodig.

Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

s<

BON Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V.

Antwoordnummer 15570

1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr. W.E. Kool

Ik ben geïnteresseerd in de funktie van

O (middag)hulpkracht O zaterdag hulp

Naam: M/V
Adres:

Plaats/Code:

Telefoon:

Geb. datum:
Zandvoort

GEEF DE KOU GEEN KANS!!

Een Eskimo bouwt
zijn iglo vóór dat de

winter valt.

Deynique alöe vera

winter vitamines zijn
de bouwstenen voor
de veeleisende huidf!

Beauty Instituut

Joke Drayer
Kosterstraat 13,

tel. 14975

LEEGVERKOOP bij

in zijn

oude zaak

SPORT
KERK-
STRAAT

alle schoenen Vi prijs

alleen zaterdag en zondag

mm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1 . Lijsterstraat 2-26, (Kerkmanflat), huur ƒ 501 ,74 per maand (excl. stook-

kosten)
2-kamerseniorenwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens van 55 jaar en
ouder.
Het bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.835,- zijn.

2. Lorentzstraat 246,.huur ƒ712,06 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv..

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
'

minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.455,- zijn.

3. Brederodestraat 15-27, huur ƒ686,23 per maand.
4-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk bruto-maandinkomen voor deze woninq mag max.
ƒ 4.340,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het ge-
velkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
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Hij/zij zocht
Herintredenden m/v opgelet
Voor een cateringbedrijf in Zandvoort zoeken wij een

gemotiveerde medewerker die op oproepbasis wil helpen bij

het klaarmaken van eenvoudige maaltijden. Tevens bent een

verantwoordelijk voor het schoonhouden van de keuken. Per

maand zult u voor ca. 32 uur opgeroepen worden.

Werktijden: 16.00-00.30 uur.

MTS'er elektronica m/v
Met ruime werkervaring in het onderhouden van

elektronische zendsystemen. De werkzaamheden vinden

plaats in het buitenland, met name Hong Kong en Singapore.

Na een korte inwerkperiode wordt u geacht zelfstandig deze

systemen bij een zendstation te installeren en te

onderhouden. Dit project gaat zo spoedig mogelijk van start

en zal 6 maanden duren.

Bejaarden-/

ziekenverzorgenden m/v
Ter ondersteuning van verzorgings-, en/of verpleging

behoevende oudere religieuzen.Een voltooide opleiding als

bejaarden- of ziekenverzorgende is vereist. De baan is voor 20

uur per week en is voor lange tijd.

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,

Heemstede, Binnenweg 49.

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,

vakantie en sociale verzekeringen geregeld.

Ik vond
-ir randstad uitzendbureau

Geniet van onze

herfsttinten

ook voor buiten

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw bloemwerken

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

WEEKEND AANBIEDING

Gevuld

speculaastaartje

10 minibollefjes

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

NIEUW IN ZANDVOORT

NAIL-STUDIO

Heeft u al eens gehoord van kunstnagels
(hars, gel, gel + zijde)? Wilt u gratis

kennismaken? Dat kan!

Tot eind november kunt u langskomen
voor een demonstratie op wo., vr., zat.

U zult versteld staan van het resultaat,

vooral de echte nagelbijter.

Tot ziens in Daphne's nail-studio.

Gevestigd in Beauty Instituut

Joke Drayer
Kosterstraat 11-13 tel. 02507-14975

of na 18.00 uur 02507-18489

Het begint weer

elke vrijdagavond

KRAKEN
(klaverjassen)

in het gemeenschapshuis

Aanvang 20.15 uur

inl. 02507-14085 of 19652

qiwam '*M{jnM\aMi

Weekmediao^microfiche.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant

Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam

Telefoon 020-562.2485

Zandvoorts Nieuwsblad
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ELEKTRONISCHE

GAS-AANSTEKER
met ophangsysteem

ELDERSjS^BIJONS

BEELDIGE

SCHILDERIJTJES
met houten lijst, diverse

afbeeldingen, ca. 12 x 17 cm

PER STUK

ELDERSJJ^BIJONS

GEBLOEMDE
SIERKUSSENS

in diverse modieuze tinten voor

elk interieur, ca. 35 x 35 cm

PER STUK

ELDERSjSrfÖ' BIJ ONS

AARDEWERK-
FIGUREN ALS

DOSEERPOMPJE
voor zeep, mayonaise of

ketchup, leuk voor op tafel

KUNSTSTOF
HUISHOUD-
MANDJE

in diverse uni-kleuren, handig
voor allerlei kleine spulletjes

PER STUK i PER STUK
eldersj5ï?5'bijons ; elders^ts' bij ons
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LICHTGEWICHT
STATIEGELD Fl.1,-

PEP9

PEPSI
COLA

FLES

V/2
LITER

Iflutioin8 W™ LjU^v.>«« «^ .V^S^VS^VS^.V^SV.V

: HEERLIJK ï

; VAN ï

J SMAAK

. 'S ï KOEL ENj*

ELDERS
22$ BIJ ONS

NUTROMA
HALFVOLLE
KOFFIEMELK

voor veel lekkere kopjes koffie

PAK 500 GRAM
ELDERSM& BIJ ONS

OUD HOLLANDSE
WIJNZUURKOOL
bereid met echte witte wijn,

voorverpakt

HEEL POND

ELDERSJ}^ BIJ ONS

» * ^N 7_ Njii tas wk • tï2C
'

BLUE BAND
MARGARINE

ze zijn er groot mee geworden

PAKJE 250 GRAM
ELDERS ^7ST BIJ ONS

GALA KOFFIE
roodmerk, snelfiltermaling

GROOT PAK

500 GRAM
ELDERS ££& BIJ ONS

IGLO GEHAKTE : MERCI
SPINAZIE : GROBE VIELFALT

vriesvers, • luxe gesorteerde chocolaatjes
dus verser bestaat niet * in 8 verschillende smaken
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)ansfestijn in

^ieuw-Unicum
ANDVOORT - In Nieuw-Unicum
indt op vrijdag 30 oktober weer een
lansfestijn plaats. Koepelzaal De
3rinck wordt dan omgevormd tot

lisco. Motto van de avond is: 'Let's

lance!'. De organisatie duikt terug
n de 'goeie ouwe tijd' en belooft veel
ock & roll en soulmuziek te draai-

n. Ook zijn er optredens van de
.angeres Shannah en zanger Gerard
3orst. De toegang tot het evenement

Bs
gratis. Aanvang acht uur, sluiting

il.OO uur.

Expositie van
LA. Jong Visser
{ANDVOORT - Van 20 oktober tot

n met 29 november exposeert de
Iaarlemmer J.A. Jongh Visser in de
ipenbare bibliotheek in Zandvoort.
)e tentoonstelling toont aquarellen
net als onderwerp landschappen en
tillevens.

3e werken zijn te bezichtigen tij-

lens de openingsuren van de biblio-

heek aan de Prinsesseweg 34.

Tekeningen en
)ronzen beelden

ja ZANDVOORT - Louise Lensen

I
naakt schilderijen en tekeningen,

I -lappa de Boer maakt bronzen.
< .Verken van de kunstenaressen zijn

e zien in het Cultureel Centrum aan
iet Gasthuisplein. De expositie

; luurt tot en met zondag 25 oktober
>n is dagelijks te bezichtigen tussen
ialf twee en vijf uur. Een klein deel
an de tentoonstelling is te zien in
iet kantoor van de Verenigde Spaar-
bank aan de Grote Krocht 38.

I CZkeur Ot
tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

ZANDVOORT - In La Bastille
lindt vanavond, 22 oktober, de halve
'inale plaats van de talentenjacht.
Aanvang negen uur. Het belooft een
lubbel interessante avond te wor-
ien, want het etablissement aan de
Haltestraat 58 bestaat inmiddels
irecies een jaar. Entree gratis.

Èobbybeurs

Talentenjacht

Uit eten op zijn Scandinavisch
ZANDVOORT - Restaurant Queenie aan het Kerkplein start

vrijdag met het Scandinavisch Buffet. "De Scandinavische keu-
ken onderscheidt zich van andere keukens, doordat er heel veel
met vis en vlees door elkaar gewerkt wordt. Iets wat mensen
soms vreemd vinden, maar goed samen gaat," weet Dorothé van
Houten, cuisinière bij restaurant Queenie. Het restaurant ser-
veert ook een wild-menu, waarbij zij niet schroomt om het wild
met paling te vullen.
De Scandinaviërs kruiden het eten met dille en citroen. Enkele gerechten

die geserveerd worden op het Scandinavisch buffet zijn: gemarineerde
soorten haring, diverse paté's, crudité's (dat zijn salades, red.), roastbeef,
gepocheerde vis in brood, een groot assortiment Scandinavische kazen en
verschillende desserts.

"Als restaurant moet je continu iets nieuws brengen, anders blijven de
klanten weg," vertelt de heer Van Houten, eigenaar van Queenie en vader
van de kokkin. Hij is er trots op dat zijn zaak al tientallen jaren bestaat. Het
restaurant organiseert naast het Scandinavisch buffet verschillende andere
attracties voor de gasten, zoals wijnproefavonden en Weense avonden. Het
Scandinavisch buffet wordt vanaf aanstaande vrijdag elke vrijdag geser-
veerd, tot en met 11 december. Kosten 37,50 per persoon. De wijnproefavon-
den zijn op dinsdag 3 november en woensdag 9 december. Badische wijnen
staan klaar om geproeft te worden, evenals een Bourgondische Table d'

Höte. De prijs is 32,50 per persoon. Zaterdag 28 en zondag 29 november is er
de Weense avond. Gekozen kan worden uit een Oostenrijks menu van vier
gangen, begeleid door het Operette ensemble Nelly Byrma, met Tonny
Engel aan de vleugel. Diverse liederen van Robert Stolz worden gebracht.
Prijs 57,50 gulden.
Cuisinière Dorothé van Houten heeft diverse internationale stages gelo-

pen, bij fameuze restaurants, zoals Tantris in München, Sonnenalp in
Sonthoven, Het Bosch in Amsterdam, Bocuse in Lyon, Le Petit Columbier
in Parijs en 'diverse etablissementen in Amerika.

"*2K*-a..s.,_ »-

HAARLEM - Komend weekeinde,
bp 24 en 25 oktober, vindt in de
3choter Scholengemeenschap aan
ie Sportweg 9 in Haarlem (tegen-
over het Haarlemstadion) weer de
aobbybeurs plaats. Aanvang elf uur,
luiting vijf uur. Alle mogelijke hob-
iyisten laten zien waar zij mee bezig
rijn. Een van de aanwezigen maakt
vliegers en is bezig een speciale vlie-

er voor de beurs te vervaardigen.
e vlieger wordt tijdens de opening,
;aterdag om elf uur, opgelaten. Hij
.vordt 2,5 meter breed. De Cycling
and HHK zal al fietsend de beurs
et muziek omlijsten.

«%'
PM5 -i

• Dorothé van Houten in Queenie.

(ADVERTENTIE)

ioscoopprogrammering van 22 t/m 28 okt. 1992

De meest maffe filmkomedie

sinds 1895!

S I E D il R NE Y

; ;W E A l/ E R

In 1979 kwam 't van binnen.

In 1986 was 't voorgoed weg.
";'" ïn1992wordt
je ergste angst waarheid.

.'•' Hetisterug. '-..'

mm

Za/Zo/Wo

3.30 en 15.30

PARAMOUNT PIOURES f(eükis * LORNE MICHAELS koduohh

* FENELOPE SPHEEKISfilu

HIKE MÏERS OANA CARVEÏ «n BOB LOWE

A.L

Do/Vr/Ma/Di

13.30

Dagelijks

19.00

12 jaar

Do/Vr/Ma/Di

15.30

Dagelijks

21.30

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,

Franse Frites, en Frisdrank ) bij Mc Don al ds, minimaal 6 personen;

voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie b'j

Cinema Circus tel:18686 of bij Mc Donalds tel:16001.

~
Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Verkeerde boom op
verkeerde plaats
BENTVELD - Het beleid van de

gemeente is het om 'de juiste boom
op de juiste plaats' te planten. Soms
mislukt dat wel eens. In de Parnassi-
alaan in Bentveld zijn bijna alle bo-
men dood gegaan. Dat komt omdat
hier de Oriëntaalse Japoniums ge-

plant zijn. Een Oosterse boom, die
het volgens de boekjes zou moeten
doen in deze regio, maar het toch
vertikt. Als het experiment geen suc-

ces is, zal de gemeente ze na verloop
van tijd vervangen door een ander
boomtype, waar meer succes mee
valt te behalen.

Bentvelders willen

bord 'tot weerziens'
niet meer terug
BENTVELD - De Bentvelders wil-

len dat het bord 'Tot Weerziens', dat
nu verwijderd is in verband met de
reconstructie van de Zandvoortse-
laan, niet meer terugkomt. "Het is

een lelijk bord en bovendien willen
we die motorrijders die zo hard over
de Zandvoortselaan scheuren en zo-

veel lawaai maken, niet meer terug,"
liet een Bentveldse wethouder van
Caspel maandagavond weten. Een
andere aanwezige op de informatiea-
vond over het groen in Bentveld er-

gerde zich aan het reklamebord op
de Zandvoortselaan. "Zo'n bord past
niet in het bomenbeleid van de ge-

meente, bovendien zie je daardoor
het aankomend verkeer vanaf Zand-
voort niet," aldus de Bentvelder.
Ook al poogde de wethouder vragen
over het verkeer telkens de kop in te

drukken: TWe zouden ons tot het
groen beperken', toch waagden de
Bentvelders af en toe een poging de
verkeersperikelen aan te kaarten.
De heer Van Vilsteren vroeg zich af

of het niet mogelijk was dat er vijftig

kilomteer over de Zandvoortselaan
gereden werd, in plaats van zeventig.
"In Aerdenhout is dat ook de maxi-
mumsnelheid." In het verleden was
het de provincie, die tegen een snel-

heidsbeperkende maatregel was ge-

weest, maar wethouder Van Caspel
sloot niet uit dat de vijftigkilometer-
beperking nu weer bespreekbaar
zou zijn.

60-jaar samen
ZANDVOORT - Het echtpaar Co-

hen-Van der Pijl uit de Zr. D. Bron-
derstraat in Zandvoort, hoopt maan-
dag 26 oktober zijn 60-jarig huwe-
lijksfeest te vieren. Burgemeester
Van der Heijden en zijn echtgenote
zullen het echtpaar 's morgens ge-

luk komen wensen.

Huurverhoging
ZANDVOORT - De huurders van

woningen krijgen volgend jaar te

maken met de 'huursombenade-
ring'. Dat is een nieuwe systematiek
voor huurverhogingen. Deze biedt
de verhuurders de mogelijkheid om
een meer 'marktgericht huurbeleid'
te voeren. Dit kan door verschillen-
de percentages huurverhoging te

hanteren. Dat moet binnen de gren-
zen die door staatssecretaris Heer-
ma zijn bepaald.

>Tips«

• Gallery Art Images - Zaterdag 17

oktober opent Gallery Art Images,
Kleine Houtweg 13, 2012 CA Haar-
lem. Er zijn werken van prominente
kunstenaars, zoals: Appel, Corneille,

Rooskens, Brands, Heerup, Alechin-
sky, Lucetaert, Arman, Ben, Spoerri,
Ting, Bogart, Brood, Niemeijer, Kri-

ki, Mesnager en Van Es te bekijken.
De werken kunnen gekocht en ge-

huurd worden. Informatie
023-328408.

• Liefdesbrieven - In de Stads-
schouwburg Velsen is op 27 oktober
de toneelvoorstelling 'Liefdesbrie-

ven' te zien, met in de hoofdrollen
Petra Laseur en Andriaan van Dis.

Entreeprijs 22,50 gulden. Pashou-
ders krijgen tien gulden korting.

• .lazzex - Het Nederlandse dansge-
zelschap Dzjazzes heeft een eigen
stijl. Woensdag 28 oktober brengt de
groep 'Light's Shadow', een uit vier

dansstukken bestaande voorstel-

ling, in de schouwburg in Velsen.
Prijs 22,50 gulden; pashouders tien

gulden korting.

• Bluesbrothers - 'A Tribute To The
Blues Brothers' trok volle zalen in

Londen. 29 oktober zal de schouw-
burg in Velsen dus wel uitverkocht
zijn. Dan vertolken Engelse acteurs-
/zangers de Blues Brothers, samen
met musici en achtergrondzange-
ressen. Voor veertig gulden wordt
men deelgenoot. Informatie via
02250-15789.
• Boekenrups - Voor mensen vanaf
zes jaar is de voorstelling Boeken-
rups, door theaterdansgroep Weer-
werk. Rita de Rups knaagt aan de
boeken van de professor. Als de pro-
fessor ingrijpt komen de boeken in

opstand en proberen hem in een an-
dere wereld te voeren. Wie wil weten
of dat lukt en hoe het met de volge-

vreten Rita afloopt, moet op 25 okto-
ber naar de Toneelschuur in de
Smedestraat in Haarlem.
o Herman Brood - De band Herman
Brood & His Wild Romance komt
op 23 oktober naar het Patronaat in

Haarlem. Entreeprijs 17,50 gulden,
cjp-ers betalen 15 gulden. Aanvang
21.45. Voorverkoop bij de
VVV-Haarlem en de Toneelschuur
in Haarlem.
• Folkpunk - De Engelse folkpun-
kers Cropdusters treden zaterdag 24
oktober op in het Patronaat in Haar-
lem. Entree tien gulden, cjp-ers en
Patronaters betalen 7,50 gulden.
Aanvang kwart voor tien. Cropdus-
ters maakt muziek vergelijkbaar
met the Pogues. Folkpunk dus.
• Architect Röling - Tot en met 25
oktober is werk van de Haarlemse
stadsarchitect Röling te bekijken in

het Architectuur en Bouwhistorisch
Centrum Haarlem. Dinsdag 27 okto-
ber geeft architect Thijs Asselbergs
een lezing over Moderne Japanse Ar-

chitectuur en Stedebouw. Om vijf

uur. De tentoonstelling is open op
dinsdag tot en met zaterdag van
twaalf tot vijf uur en zondag van een
tot vijf uur.

Zo gauw Har-
rie zijn neus in

het dorp laat

zien, weet ik

weer hoe laat

het is. Met Har-
rie bedoel ik dit-

maal, Harrie
Faasen. Beter
bekend als onze
plaatselijke
oliebollenboer.
Ieder jaar, rond
deze tijd, zoekt
hij weer zijn

stek op aan het
Raadhuisplein.
Zijn aanwezig-
heid is voor mij
het sein, dat de winter weer in aan-
tocht is. Voor veel van mijn dorps-
genoten betekent dit een periode
van veel huiselijke gezelligheid. Ik
weet het, ook de zomer heeft zo
zijn charmes. De zee en het strand
zijn onlosmakelijk met Zandvoort
verbonden. Waarschijnlijk zijn

deze attributen een van de redenen
waarom mij dit dorp zo dierbaar is.

Deze week was het precies 25 jaar
geleden dat ik mij voorgoed in deze
plaats vestigde, 't was eigenlijk toe-

val. Destijds kwam ik hier op va-

kantie. Als zuiderling trok ook mij
de wijdse blik van de zee en de
ongereptheid van het omliggende
duingebied. Opgegroeid in het
'brons-groen eikenhout' raakte ik
ogenblikkelijk gecharmeerd van
wat nu mijn mede-dorpsgenoten
zijn geworden. Nu, na een kwart
eeuw moet ik bekennen, dat ik van
deze 'uitgelopen' vakantie nog
steeds geen spijt heb.
In de afgelopen periode heb ik de
mensen in deze plaats aardig leren
kennen. Ze zijn mij dierbaar ge-

worden. Vooral opoe. Door haar
ben ik veel over deze plaats te we-
ten gekomen. Haar anecdotes zijn

een lust om naar te luisteren. Voor-
al als zij verhaalt over de tijd van
vroeger luister ik met veel belang-
stelling. Opoe is van niet te schat-
ten leeftijd. Ze leeft alleen. Haar
humor houdt haar nog steeds op
de been.

Deze week sprak ik met haar en
zoals gewoonlijk ging het gesprek
weer over vroeger. Ondanks haar
hoge leeftijd herinnert zij zich deze
tijd nog goed. Het was arrnoe troef
destijds. Met het eten was het nave-
nant. Om de provisiekast gevuld te

houden, teelde ook zij in de duinen
haar aardappels én ook het strik-

ken van een konijn werd door haar
niet geschuwd. Nu het buiten weer
wat kouder wordt gaan onze ge-

sprekken vaak over de maaltijden
die destijds werden genuttigd. Het
was daarbij duidelijk dat men
moest roeien met de riemen die

men had. Even naar de super-
markt lopen was er in die tijd na-

tuurlijk niet bij. Als je het over eten
hebt, kom je al snel tot de manier
waarop je het moet bereiden. Opoe
voorziet mij dan ook regelmatig

Met oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

van een 'receppie'. Deze week
kwam de hutspot ter sprake. Deze
oer-Hollands kost was natuurlijk
ook in het Zandvoort van vroeger
al bekend. Het recept van hutspot
op z'n 'Sanfers' wil ik u dan ook
niet onthouden. Hier komt opoe:

Sanfcrsc hutsepot
In dese barre taije mot jeloi goed

voor 't mansvolk sorrege, opdat 't

gien hinnetasters of gortetelders
worre. En opdat jeloi daer in slaege
sal opoe weeres ien best oud recep-
pie an juloi verklappe. Jeloi hebt
van node knainvleijsch, waeter,
cleijn 'ehakte en in beste butter
eroeste agnun (uiten, red.), die ju-

loi niet mag laete verbrande, se
motte goudbroin 'esmorre worre.
winterpeene, groove look (prei) no-
tepoer (nootmuskaatpoeder),
greijnpoer (kardemonpoeder), lau-

werblad en soiker en sout.

Juloi stelt de pot met waeter op 't

vuur en 't knainevleijsch veursie-

de, met lauwerblad en teerlincxe-

waise esneje speek. As 't sooi mor-
ru is (gaar is) hael je 't vleijsch

deroit. De eroeste agnun, de ehakte
look, de clain esneje peene en ien

kwak beste doinaerpels in de pot
en laetet verwarremrrie. Nae
'nklain hallef uurtje de sooi afgiete

en doormekander hussele, de note
en grainpoer derbai asook de soi-

ker ende sout, 'n klodder reuzel
derbai en effies laete smorre, 't

knainvleijsch klain snaije. De hut-

sepot op ien skael kwakke 't knain
derop en neemt maer van opoe an,
asdat jeloi 'n beste knuffel kraige.

Tevergeefs
Straatnamen zeggen soms veel

over het oude Zandvoort. Menig-
een weet waarschijnlijk wel het
Wagemakerspad te vinden. Het
loopt vanaf de achterkant van het
Dorpsplein naar de Burgemeester
Engelbertstraat. Langs restaurant
Esplanade om precies te zijn. Ook
de Strandweg, het Ezelspad, het
Kerkdwarspad, het Schelpenplein
en de Tolweg weet u natuurlijk te

vinden. De Bodeweg loopt vanaf de
Kerkstraat naar het Dorpsplein.
Ook dat weet u waarschijnlijk.
Naast deze Bodeweg, bestaat er

in Zandvoort
ook nog een Bo-
deslop. Op de
plattegrond van
Zandvoort zult

u tevergeefs
naar dit kleinste

straatje van ons
dorp zoeken.
Hij staat er na-
melijk niet op.

Ik ben be-

nieuwd hoeveel
Zandvoorters
mij kunnen ver-

tellen waar dit

straatje zich be-

vindt en hoe het
aan die naam

gekomen is. Uw oplossing wacht ik

met veel belangstelling af. Gooi
hem maar in de brievenbus van de
redaktie van het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein num-
mer 12. Volgende week maak ik

dan bekend wie van u het bij het
rechte eind heeft. En onder de goe-

de inzenders verloot ik een aardig
boekje over het Zandvoort van
'toen'.

'Upgrading'
Soms reik ik wel eens een sym-

bolisch bosje bloemen uit naar
deze of gene die dit in mijn ogen
verdiend heeft. Vorige week was
dit voor de familie de Vreng aan de
Zandvoortselaan. Dit voor de rond-
vlucht boven Nederland aan onze
bekende dorpsgenoot Arie van
Duijn. Nu zijn de bloemen bestemd
voor onze gemeentelijke dienst Pu-
blieke Werken. Deze zomer heb ik

mij mateloos geërgerd aan de
slechte staat van onderhoud, waar-
in de trappen van de Rotonde ver-

keerden. Zoals ook u hebt kunnen
constateren brak je zowat je nek
over de losliggende traptreden. Op
sommige plaatsen bleken die zelfs

in zijn geheel verdwenen. Als je be-

denkt dat er gemiddeld over een
heel seizoen vele honderd-duizen-
den strandbezoekers van deze
trappen gebruik maken, kun je in

dit geval rustig spreken over een
anti-reclame voor ons dorp. Het
valt mij nog mee, dat er daar ter

plaatse, afgelopen zomer nog nie-

mand zijn nek gebroken heeft.

Vorige week ging ik er weer eens
een kijkje nemen. Wie schetste
mijn verbazing, toen ik zag, dat de
traptreden weer gerepareerd wa-
ren. Professorisch weliswaar. We
geven in deze badplaats tonnen uit

aan allerlei plannen om Zandvoort
te 'Up-graden'. De meest simpele
oplossingen, zoals een fatsoenlijke
entree naar het strand blijft echter
achterwege. Maar goed: De trap-

pen zien er weer enigszins toon-
baar uit. Dit dankzij onze gemeen-
telijke dienst. Beter laat dan nooit
zullen we maar zeggen.
Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

Eerste Georgische dochter gevonden
ZANDVOORT - Maria de

Graaf van het Georgië Kontakt
heeft naar aanleiding van de
tips van Zandvoorters een
dochter van in Zandvoort gede-
tacheerde Georgiërs opge-
spoord. Volgens informatie
zijn er in de Tweede Wereld-
oorlog minstens acht kinderen
door Georgiërs in Zandvoort
verwekt. Maria de Graaf
brengt ze graag weer in contact
met hun vaders in Georgië.

Via het door de KRO uitgezonden
programma 'Adres Onbekend' heeft

• Ivane Kakiasjwili heeft een doch-
ter die in Zandvoort moet wonen, of

gewoond heeft.

een Zandvoortse, die anoniem wil
blijven, contact gezocht met Maria
de Graaf.
Volgens de Zandvoortse waren er

in de Tweede Wereldoorlog een stuk
of acht meisjes zwanger geworden
van Georgiërs. "Zo gek was dat niet.

Immers onze Zandvoortse jongens
waren weg. Ze moesten öf voor de
Duitsers werken, öf waren onderge-
doken. Bovendien waren het gezelli-

ge mannen. En ze namen nog eens
wat te eten mee. Heel wat mensen
hadden ze over de vloer," aldus de
tipgeefster.

De zoon van Nikolaj Khaindrava,
waarover eerder in het Zandvoorts
Nieuwsblad is bericht, is nog steeds
niet opgespoord. Mogelijk woont hij

in Den Haag. Zeker is wel dat de
dochter van Ivane Kakiasjwili in
Zandvoort woont. Ivane had een re-

latie met een getrouwde vrouw die al

een zestienjarige dochter had. Ivane
is in 1951 gestaft voor zijn 'oorlogs-
tijd' en werd verbannen naar Ka-
chastan. Toen Stalin overleed kwam
hij vrij. In 1984 overleed Kakiasjwili.

Geen resultaat
Zijn familie heeft tijdens zijn ziek-

te geprobeerd contact te leggen met
Holland, maar dat heeft niet tot re-

sultaat geleid, omdat de familie
bang was voor de KGB. Ook had een
brief uit Nederland de Rus bereikt,
maar om dezelfde reden heeft de fa-

milie daar niets mee gedaan. Ivane
Kakiasjwili heeft onder andere een
dochter Mary. Zij heeft Maria de
Graaf een brief meegegeven, waarin
zij schrijft dat ze dolgraag haar
Zandvoortse halfzusje wil ontmoe-
ten. Ook staat er in dat de brief uit

Holland, die in 1983 gestuurd is 'con-

stant in haar gedachte is'. Volgens
de anonieme Zandvoortse tipgeef-

ster moet de geliefde van Ivane zich
op grond van deze informatie her-
kennen. Indien zij, of haar dochter
dat wenst, kunnen zij in contact tre-

den met het coördinatieteam van

het KRO-programma 'Adres Onbe-
kend', Postbus 9000, 1201 DH Hilver-
sum, 035-713313. Ook voor andere
tips kan men daar terecht. Maria de
Graaf van het Georgië Kontakt is

momenteel niet bereikbaar, omdat
zij zich in Georgië bevindt om hu-
manitaire hulp te verstrekken.

;>afr»j* **j„^

• Nicolaj Khaindrava in het ziekenhuis tussen zijn Georgische vrienden.

• Nicolaj Khaindrava en zijn vriendin.

• Khaindrava en twee vrienden met een hond. Vermoedelijk is/was de
rechter man Zandvoorter.
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WeekMedia Reizen

Wintersport

KERST/NIEUWJAAR Vorarlberg, Schwarzenberg, Tirol,

Fugen, Pains, Ischl, Kappl. app. 2 t/m 10 p. 05910-22293.

CHATEL-skireizen: chalets
met hotel-service al va. / 329.

Bijv. in Fiss, Chatel (Fr.) en
Sankt-Anton. 030-340358.

Skien-snowboarden Ie

Alpbach-Axams-Soll, 3-5 of

6 hele dagen in de sneeuw
staan! Dec t/m april v.a.

ƒ 220, = incl. reis per luxe bus.
veblijf H/P. Korte reislijd.

Euronoord winteractiviteiten

Groningen
Tel. 050-127512/05905-94306
Fax 05905-95854.

De leukste Pluto

jeugdskikampen
Bel voor de gratis folder

020-6140418 (SGR).

SKIËN?? Studenten- en jon-

gerenreizen. BEL G2-reizen
van de Stichting Sportieve
Aktiviteiten. Sinds 1977
specialist van skireizen.

Tel.: 03417-51225.

Bij Winterberg 2-6 pers. luxe
appartementen op helling.

Info. Rekrea: 05780-13992.

Limburg

Hotel DE LINDENHOF,
Valkenburg. Herfst-aanbie-

ding: 3 overnachtingen + ont-

bijt / 100. Combinatie met be-
zoek aan Thermae 2000 mo-
gelijk. Lindenlaan 27, Valken-
burg. Tel.: 04406-16291.

Wandel- en fietsarrangem.
aangeb. in mooie grensstr.

België-Z.Limb.
04409-1475,

"•VALKENBURG""
3-5-8 dgs. Thermae arr.

na 27 okt. v.a. ƒ 130,- p.p.

all in. Incl. 316 uur Thermae
2000 + toegang casino +
vele extra's. Gratis parking.

Hotel Hermens A.N.W.B.**'
Bel nu!!! Tel.: 04406-13020.

Waddeneilanden

TEXEL is genieten van bos,

zee en duinen, 3-daags arr.

ƒ144, 4-dgs. ƒ216, 5-dgs.

ƒ 288, midweek ƒ 280 op ba-

sis van HP, kamers douche/-
toilet, incl. fietsen. Hotel de
Weal. Tel.: 02220-13282.

Kampeerauto's

Grootse Najaars

Camper Show
van 2 t/m 7 november bij A-

POINT, Amsterdam-Zuidoost.
Tel.: 020-6964964.

Indonesië

19 dgn. reizen naar Bali

v.a. ƒ2.560,-
- incl. KLM-retourvlucht
- incl. luxe hotels met ontbijt

- incl. transfers

RAMA TOURS HOLLAND
020-6734773

Geleenstraat 3, Amsterdam
Lid Stichting Garantie Fonds

Portugal

Najaar, winter, voorjaar.

ALGARVE: 4 weken naar de
zon al v.a. ƒ 695; 8 weken al

v.a. ƒ975. V.a. 23 okt. weke-
lijks vertrek. Incl. vliegreis,

appartement en reisleiding.

PRIMAVERA REIZEN
(lid SGR). Tel.: 079-426350.

• Uw rubrieksadvertentie

kunt u zowel schriftelijk als

telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnum-
mer de colofon op de adver-
tentiepagina van deze krant.

r;Een dagje met de boot

naar de Zwarte Markt
I

I

in Beverwijk...
!...met Rederij Naco vanuit Amsterdam elke

zondag om 10.00 uur naar dit gigantische festijn.

I Vertrek vanaf de De Ruyterkade steiger 7, achter het

. Centraal Station te Amsterdam. Kosten inclusief entree

I
normaal ƒ 17,50,

WEEBMMBIIS geeft u meer!

HERFSTTOCHT
In samenwerking met Rederij Naco organiseert Weekmedia
een sfeervolle tocht met een heerlijk centraal verwarmd
luxe salonschip.
Onder leiding van een gids vaart u over het IJ om via het
drukbevaren Amsterdam Rijnkanaal bij Smal Weesp de
Vecht op te varen. U vervolgt de tocht door het prachtige
Weesp naar Uitermeer. Daarna vaart u door Nigtevecht,
waar u de Vecht verlaat om via het Amsterdam Rijnkanaal,
naar de Steiger achter het Centraal Station te varen.

U vertrekt om 11.00 uur vanaf de Ruyterkade Steiger 7
(achter het Centraal Station in Amsterdam). Bij het vertrek
wordt u een kopje koffie met gebak aangeboden en onder-
weg wordt een kopje soep, een heerlijke uitgebreide koude
lunchschotel en een nagerecht geserveerd. Omstreeks 16.00
uur meert u weer af achter het Centraal Station.

U kunt aan deze tocht deelnemen maandag 26, dinsdag 27,
donderdag 29 en vrijdag 30 oktober en op maandag 2, dins-
dag 3 en donderdag 5 november.

Deze volledig verzorgde dagtocht inclusief vaartocht, een
kopje koffie met gebak en lunch kost normaal ƒ 47,00 per
persoon. Tegen inlevering van onderstaande volledig inge-
vulde bon ontvangen onze lezers een korting van ƒ 7,50 en
betalen slechts ƒ 39,50 p.p.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze herfsttocht is alleen mogelijk na telefo-

nische reservering, tel. 020-6262466. U dient deze bon inge-
vuld in te leveren aan de kassa van Rederij Naco, de
Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam op de dag van vertrek.

De kosten bedragen ƒ 39,50 p.p.

Nrrnm-

Adrps-
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Honing is geen
geneesmiddel

Honingzoet: het is een begrip.
En dat wij mensen, zoetekau-
wen als we in het algemeen zijn,

honing zo lekker vinden, is dan
ook niet zo verwonderlijk. Het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding meldt in deze bijdrage
dat bijna alle honing die in ons
land op de markt komt slinger-

hong is.

Dat honing zo aangenaam
zoet is, komt doordat het voor
tachtig procent uit suiker be-
staat en wel uit de zogenaamde
invertsuiker, een mengsel van
glucose (druivesuiker) en fruc-

tose (vruchtensuiker). Sommi-
gen beweren dat deze invertsui-

ker andere eigenschappen bezit
dan 'gewone' suiker. Het zou
onder andere minder schade-
lijk zijn voor het gebit en wat
lichter verteerbaar.
Dit valt niet te bewijzen, im-

mers gewone suiker of sacharo-
se valt in het lichaam al snel
uiteen in dezelfde glucose en
fructose die honing bevat. Ook
de opname door het lichaam
van deze suikers is gelijk. Voor
het gebit is invertsuiker (lees:

honing) even slecht als suiker.
Honing bestaat verder voor ne-
gentien procent uit water, ter-

wijl één procent wordt ge-

vormd door vitamines, minera-
len en eiwitten. Bij dit ene pro-
cent gaat het om stoffen die in
veel grotere hoeveelheden
voorkomen in groente, fruit en
melk. Daarvoor hoef je dus
geen honing te gebruiken.

Enzymen
Bovendien bevat honing een

kleine hoeveelheid enzymen.
Hierdoor zou honing een ge-

neeskrachtige werking hebben.
Vooral het enzym inhibine (glu-

cose-oxydase), dat sommige
bacteriën remt in hun groei,

zou een gunstige werking heb-
ben. De hoeveelheid inhibine in
honing is echter zo gering dat
deze anti-bacteriële werking
verwaarloosbaar klein is. Die
heeft het lichaam niet nodig om
goed te functioneren.
Honing heeft wel een enigs-

zins slijmoplossende werking
doordat ze vocht aantrekt en
dat is gunstig bij verkoudheid.
Een geneesmiddel kan men ho-
ning echter niet noemen. Vol-
gens het Honingbesluit in de
Warenwet mag honing uitslui-

tend een produkt zijn dat door
bijen wordt gemaakt. Er mag
niets aan worden toegevoegd.
In het Besluit staan als ver-
plichte aanduidingen omschre-
ven: honing, raathoning en
brokhoning.

Staat er honing op de verpak-
king, dan is dat honing die ge-

wonnen is uit raten. De raat zelf

komt niet meer voor in het pro-
dukt dat de consument koopt.
Raathoning is afkomstig uit de
raten die bijen geheel zelf ma-
ken. Deze wordt met raat en al

verkocht. Brokhoning is vloei-

bare honing waarin brokken
raathoning voorkomen.
Het is toegestaan op de ver-

pakking te zetten op welke wij-

ze de honing is gewonnen. Het
gaat daarbij om de volgende
aanduidingen: lekhoning: ho-
ning die verkregen is door het
laten uitlekken van de raten;
slingerhoning: honing die is ver-

kregen door het centrifugeren
van de raten; pershoning: ho-
ning die is verkregen door het
samenpersen van de raten,
eventueel bij matige verwar-
ming.
Bijna alle honing die in Ne-

derland te koop is, is slingerho-
ning. Is honing zodanig verhit
dat daardoor de enzymen gro-
tendeels zijn vernietigd, dan
moet de aanduiding bakkersho-
ning op de verpakking staan.
De termen honingdauw, bloe-

men of nectar mogen gebruikt
worden als de honing hoofdza-
kelijk van deze produkten af-

komstig is. Als de bloemen-
soort met name wordt ge-

noemd, betekent dit niet dat de
honing uitsluitend van die
soort afkomstig is, maar wel
dat hij hieruit voor het grootste
deel bestaat.
De meeste honing is van ver-

schillende bloemen afkomstig.
Alleen als bijen nectar verzame-
len op uitgestrekte velden van
één en dezelfde bloem kan men
spreken van een min of meer
zuivere soort bloemenhoning.
De bloemensoort bepaalt de
smaak, de kleur en de consis-
tentie van de honing. Bekende
honingsoorten zijn fruit- en
koolzaadhoning, acaciahoning,
klaverhoning en heidehoning.
Recept (voor twee personen)

:

3 walnoten, 1 eetlepel olie, 2 eet-

lepels azijn, 'h eetlepel honing,
zout, peper, tijm, 50 g gedroog-
de vijgen, slabladen, 100 g kal-

koenfilet, 10 g margarine of bo-
ter.

,jHak of wrijf de noten fijn.

Maar een dressing van de wal-
noten met de olie, de azijn,

zout, peter en tijm. Snijd de vij-

gen in reepjes. Was de slabla-

den en dep ze droog. Bestrooi
de kalkoenfilet met peper en
zout en snijd ze in dunne repen.
Bak de kalkoen in de hete mar-
garine in vijf minuten bruin en
gaar. Leg op de twee borden sla-

bladen en verdeel er de nog
warme kalkoen, de vijgen en de
dressing over. Per portie: 470 kJ
(110 kcal), 6 g eiwit, 6 g vet, 9 g
koolhydraten.
"ïMenusuggestie: Kalkoensala-

dë; met notendressing, mine-
strone met stokbrood.

Voor vragen over voeding kunt u op
Werkdagen van twaalf tot vter uur de
Voedlngstelefoon van liet Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding raadplc-
Ken: 070-351 08 10.

ZON EN WIND zijn
onuitputtelijke

energiebronnen waar
nog maar sporadisch,
veelal experimenteel,
gebruik van wordt

gemaakt. Ze zijn gratis en
liggen voor het oprapen.

Pioniers gezocht.

Leven van wind en

Vrije tijd
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door Evcrhard Hebly

Op een dag, ergens ver weg in
de 21ste eeuw, draait een van
uw nazaten de douchekraan
open. Slechts het rode stipje op
de knop herinnert nog aan de
tijd dat de mens onderscheid
maakte tussen warm en koud
water. Uw nazaat heeft er in de
geschiedenisboeken van gele-

zen hoe in de 20ste eeuw het
water met behulp van gas ver-
warmd werd. Het gas was
rechtstreeks afkomstig uit de
bodem van de Noordzee en met
behulp van allerlei technieken
en via een ingenieus buizenstel-
sel stroomde het gas naar de
woningen van die tijd.

Maar de mens van die eeuw
had er onvoldoende bij stilge-

staan dat het gas wel eens op
zou kunnen raken zoals ook de
steenkool op goede dag opge-
stookt was. En zo gebeurde het
dat men in een toekomst hier
ver vandaan dagelijks een kou-
de douche over zich heen kreeg
en de aardappelen ongekookt
en koud consumeerde. Men be-
studeerde de zon en wind en
hekelde de voorvaderen die te

weinig aandacht hadden gehad
voor deze twee onuitputtelijke
energiebronnen.

Subsidies
„Er komt beslist een dag dat

de energiebronnen die we nu
gebruiken, uitgeput zijn of dat
we ze niet meer kunnen aan-
wenden omdat ze te vervuilend
en schadelijk zijn. Dan moeten
we de zon en wind wel gebrui-
ken. Een modelwoning in Cas-
tricum levert het bewijs dat we

• Windmolenpark bij Het Zand 'Er komt beslist een dag dat de energiebronnen die we nu gebruiken, uitgeput z jn.' Foto Bram de Hollander

met uitsluitend zonne-energie
hetzelfde levenscomfort kun-
nen realiseren," aldus Frank
Wiezer van de Vereniging Orga-
nisatie voor Duurzame Energie
(ODE). De ODE maakt zich

(ADVERTENTIE)

BESTEL
^^^ «De best verkocht*» rd's

:
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'MWftttovy

De best verkochte cd's

•Binnen 2 dagen gratis bezorgd
•Met je eigen toegangscode

•LIONELRICHIE
:Back to front f36,95.:

•ELTONJÓHN
•;. The One f36,95 v' ';.

•MARIAH CAREY
/Unplugged 'f29,9:5

'/

•HOUSE PARTY III

...'D/V. Artiesten f34,95
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: U
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'
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;Usf36,95
/
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•EXTREME'
X IllSidés to Every 'Story f36,95

•FOREIGNER V
}The;- Best O f. f36,95 -v.-/.

;
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•SINEAd'o: CONNER
• Am I NotYovr Girl? f36,95, ./•

sterk voor de ontwikkeling en
toepassing van zon en wind als

energiebron. Ze stimuleert, on-
dersteunt en adviseert met
name particulieren.
Zon en wind bieden voldoen-

de mogelijkheden die echter
nog maar nauwelijks benut
worden. Misschien ook wel lo-

gisch, want het ongemak dat
duurzame energiebronnen nu
nog hebben, weegt niet op tegen
het gemak dat gas en elektra

bieden. De overstap op zonne-
of windenergie vraagt een flin-

ke investering die pas na ver-

loop van soms vele jaren wordt
terugverdiend.
Wiezer: „Er zijn verschillen-

de elektriciteitsmaatschappij-
en en provincies die subsidies
beschikbaar stellen, naast de
subsidie die het ministerie al

geeft. Als je alleen spreekt over
een zonnecollector in combina-
tie met zonneboiler-installatie

moet je ervan uitgaan dat de
zon jaarlijks voor vijftig pro-
cent van het warme water
zorgt. Dat bespaar je dus op je
gasrekening. In Nederland be-
schikken naar schatting zes-

duizend huishoudens en een
aantal zwembaden over een
dergelijk systeem, dat dus geen
elektra levert. In het jaar 2010
moeten 300 duizend huishou-
dens voorzien zijn van een zon-
necollector."

Een zonnepaneel is een ge-

heel ander verhaal, want dat le-

vert elektriciteit. Een paneel
van een halve vierkante meter
levert net genoeg stroom voor
een paar lampen. Wie gedeelte-

lijk of zelfs helemaal van de zon
of wind hoopt te kunnen leven,
moet er rekening mee houden
dat hij ook speciale energie-zui-

nige apparaten aanschaft. Een
normale koelkast gebruikt te-

veel stroom voor panelen. Maar
energie-zuinige apparaten wor-
den weinig gefabriceerd en zijn

dus prijzig. Voorlopig vraagt
zonne-energie, zeker elektra uit

zonlicht, een offer van de pio-

niers.

Wiezer: „Wij streven er naar
dat zonnepanelen op grote
schaal op daken komen te

staan. De energiemaatschappij-
en krijgen dan in eerste instan-

tie bijvoorbeeld de aldus opge-
wekte energie tegen een spe-

ciaal teruglevertarief van de
particulier. Voor de installatie

van een zonnepaneel kun je

echt zeer forse subsidie krijgen.
Ze worden nu voornamelijk ge-

bruikt bij tuinhuisjes, stacara-

vans, woonboten en in de agra-

rische sector."

Windenergie
Voor windturbines is slechts

een kleine particuliere markt,
die zich grotendeels beperkt tot

afgelegen boerderijen. „Of je

een zonnepaneel of windturbi-
ne installeert, hangt natuurlijk
ook van de plaatselijke situatie
af," zegt Wiezer. „In de Sahara
bijvoorbeeld ligt een windturbi-
ne minder snel voor de hand,
maar hier aan de Noordzeekust
weer wel. Ze worden, veelal uit

idealisme, door een windmo-
lencoöperatie gebouwd. Neder-
land telt er daar 28 van. Dene-
marken loopt in dit opzicht ver
voorop, gevolgd door respectie-

velijk en Amerika."

De verenigingen luisteren

naar betekenisvolle namen als

Frisse Wind, Meerwind of Ken-
nemerwind en leven letterlijk

van de wind, want de opgewek-
te energie komt tegen terugle-

vertarief terecht bij de plaatse-

lijke energiebedrijven.

De Vereniging ODE is voor informa-
tie over duurzame energie bereikbaar
via telefoonnummer 03()-7(i!l224.

Strictly Ballroom is start

van Filmdansen in Tuschinski
KOMT DAT ZIEN!

Sterker nog: komt
het meemaken! Iets

volstrekt nieuws:
Filmdansen in Tuschinski.
Voor het eerst te heieven

op zondagmorgen 1

november.
In tal van films speelt de dans

een grote rol. Ouderen kunnen
zich ongetwijfeld de onnavolg-
bare Fred Astaire voor de geest
halen, jongeren denken eerder
aan Dirty Dancing van Patrick
Swayze. Kijken naar een dans-
film is aardig, nog aantrekkelij-

ker is het om aansluitend aan
de voorstelling zelf aan het
zwieren te slaan. Dat kan dus.
In Nederlands top-bioscoop
Tuschinski.
De Australische film Strictly

Ballroom die aan een succes-
volle 'toernee' over de wereld is

begonnen en recentelijk in Am-
sterdam zijn première beleefde,
draait zondagmorgen 1 novem-
ber in Tuschinski op deze eer-

ste aflevering van Filmdansen.
De film krijgt lovende kritie-

ken, ook in de internationale
pers.

Talent
Scott Hastings is een 21-jarig

veelbelovend danstalent, maar
een conflict met de machtige
dansfederatie slaat zijn hoop

Scott

op het winnen van de Pan Paci-

fic Grand Prix de bodem in. Tot
overmaat van ramp keert zijn

danspartner Liz hem de rug
toe.

Scott ziet beginnelinge Fran,

(ADVERTENTIE)

Huping is géén chinese munt. .

.

De kritische en goed geïnfor-

meerde relaties van

Van Reeuwijk weten wel beter.

Toch is Auping een waardevol-

le investering. En dat Auping
gezond slapen betekent be-

hoeft geen betoog. Informeert

u maar eens bij Van Reeuwijk,

ze weten er alles van.

van eeuwijk
Sniep 7, Tel.: 020-69941 11.

Meubelboulevard Diemen. In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

o Fran

die zich als nieuwe partner aan-
dient, aanvankelijk niet zitten.

De samenwerking verloopt in

het begin dan ook tamelijk
stroef. Daarin komt verande-
ring wanneer Fran haar part-

ner Scott inwijdt in de warm-
bloedige Latijns-Amerikaanse
dansen. De zakelijke samen-
werking groeit uit tot een per-

soonlijke relatie. De aanvanke-
lijk onhandige Fran ontwikkelt
zich tot een sensuele danseres.
Zoals dat in de film, én in het

harde leven van alledag, toe-

gaat, doemen er evenwel nieu-
we problemen op. Zo is er
Scotts moeder die weinig ge-

charmeerd is van zijn samen-
werking met Fran. Ook van an-

dere kanten komt Scott onder
druk te staan om Fran aan de
kant te zotten.

Het duo zet echter door en
ontwikkelt uit de Latijns-Ame-
rikaanse traditie nieuwe dans-
passen voor de Pan Pacific

Grand Prix. Op de avond van de
Grand Prix zorgen Scott en
Fran voor een spetterende fina-

le, waarin een heel nieuw harts-

tochtelijk ritme het publiek tot

groot enthousiasme voert.

De film duurt anderhalf uur.
Baz Luhrmann die voor de di-

rectievoering' tekent, zegt dat
Strictly Ballroom wat doet den-
ken aan David en Goliath. Ball-

roomdanser Scott die het als

David opneemt tegen Goliath,
de machtige dansfederatie.
De hoofdrollen worden ver-

tolkt door Paul Mercurio als

Scott en Tara Morice als Fran.
Paul Mercurio is als het ware in

de theaterwereld opgegroeid.
Hij is momenteel een van de
beste dansers en choreografen
van Australië. Tara Morice
speelde de rol van Fran op het
toneel en heeft zo het karakter
van Fran twee jaar kunnen vor-

men, voordat de filmopnamen
begonnen. Ze heeft in haar op-

treden iets van het lelijke een-

dje dat zich uiteindelijk ont-

plooit tot een kampioensdanse-
res.

Wie zich zondagmorgen 1 no-
vember in het Filmdansen
stort, hoeft niet per se de dans-
passen van het illustere film-

duo te zetten, want er wordt na
de film een heel scala aan dans-
muziek gespeeld. In de foyer
van Tuschinski wordt voor de
danslustigen een plankier neer-

gelegd. Tot één uur is er vrij

dansen.
Wie het evenement mee wil

maken, kan met bijgaande bon
een kaartje kopen voor zeven
gulden (de normale entreeprijs
bedraagt een tientje). Per bon
kunnen zich hoogstens vier be-

zoekers aanmelden.
Het idee van Filmdansen is

ontstaan uit een samenwerking
tussen Weekmedia en Cannon
Cinema (Tuschinski). Om met
de spreekstalmeester van het
vroegere circus te spreken:
„Hooggeëerd publiek, komt dat
zien."

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Milieuvriendelijk

tuin bemesten
Onder het motto 'Ge-

zond milieu... begint in ei-

gen tuin!' geeft het Alge-

meen Verbond van Volks-
tuinders in Nederland
(AVVN) tuinbemestings-
adviezen geven aan ama-
teurtuinders. Zaterdag 24
oktober komt het AVVN in

Amsterdam. Van kwart
over één tot kwart over
twee staat de vereniging sa-

men met de Vereniging van
Amateurtuinders te Am-
sterdam op het parkeerter-
rein aan de Amsterdamse
Sloterweg 1267.

Bij de volledig ingerichte
AWN-wagen kunnen ama-
teurtuinders voor dertig
gulden een persoonlijk
evenwichtsbemestingsad-
vies voor hun tuin krijgen.

De actie van het AVVN
wordt gesteund door het
ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.

Kattenshow
In de Oosthal van het

RAI-gebouw is zondag 25

oktober de jaarlijkse Feli-

kat kattententoonstelling.
Ruim 650 katten uit bin-

nen- en buitenland laten er
zich bewonderen. Dit jaar
staat de Britse korthaar ex-

tra in de aandacht. Verder
vinden er keuringen plaats
van onder andere de Sia-

mees en de lang- en kort-
haar.
De tentoonstelling duurt van

tien tot zes uur. De entreeprijzen
zijn zes gulden voor volwassenen
enƒ 3,50 voor kinderen tot 13 jaar
en houders van 65+ Pas.

Tocht van motoren
Op zondag 1 november

start om 's morgens negen
uur de Motortocht 'Am-
sterdam vanuit het zadel'.

Deze tocht wordt dit jaar
voor de vierde keer gehou-
den in samenwerking met
het Koninklijke Neder-
lands Motor Verbond, het
weekblad Motor en de Ge-
meentepolitie Amsterdam.
Het voorterrein van het
RAI-complex is het vertrek
en het eindpunt van de on-
geveer anderhalf uur du-
rende tocht. De route gaat
onder meer langs het Mu-
seumplein, de Dam en via

de Oosterburgergracht
weer terug naar de RAI.
Vanaf half negen kunnen
alle motorrijders zich bij

de RAI verzamelen. Deel-
name is gratis.

Artistieke Handen
In de Expohal van Hil-

versum wordt op zondag 1

november de amateur-
kunstmanifestatie 'Artis-

tieke Handen' gehouden.
Van aquarels tot sieraden,
van keramiek tot Fries aar-

dewerk is te zien tijdens
deze beurs. De openingstij-
den zijn van elf tot half zes.

De toegangsprijzen bedra-
gen voor volwassenen zes
gulden. Kinderen tot en
met 15 jaar mogen (onder
begeleiding) gratis naar
binnen. Een kaartje voor
65+ers kost vier gulden.
Voor meer Informatie, tel.

011(>3-1T)0.

WEKEMMMIfi geeft u meer!

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de automatische reserveringslijn van
Tuschinski, tel. 020-626.2633 betaalt u in plaats van ƒ10,- slechts

/ 7,- per persoon voor het Filmdansen in Tuschinski op zondagoch-
tend 1 november om 1 0.30 uur. Na de film kan er onder andere op de
originele filmmuziek in de foyer (met speciale houten vloer) worden
gedanst.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

.

Aantal personen (max. 4 per bon):

Bon voor onze lezers
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Kunst en antiek

• Veilingebouw Amstelveen *
Veilt weer

veel echte inboedels o a antieke meubelen, klokken,

schilderijen, kleingoed tapijten |uke box enz enz

Op maandag 26 en dinsdag 27 oktober aanvang 19 30 uur

Kijkdagen zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 00 16 00
uur Frans Halslaan 33 Amstelveen 020 6 47 30 04

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 Amsterdam Tel 020 6125558

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEllfE makelaars o.g.

Tel. 02507-12614 NVM

Oproepen - Mededelingen

MODELTREINBEURS te DIEMEN /nt 24 oM '0 16 uui

Ruilpn en kopen verkopen Tevens ta<atn ounn Iipiiu,'! mrt
bcmidd van verkoop Gebouw Do Srhakc. Burg Rick -mi,!*

(Centrum achter postkant Diemen) Cnlroe /2 50 I md / 1

50 lange MAILSTRIPPER
biedt zich aan voor feest en
partijen Tel 02507 15200

* Al namen jullie de wekker
mee ondanks dat word het

toch nog half twee De gang
makers

• Chm Ind rest Fong Lie

bedankt voor de grandioze
avond
Zeovisvereniging Zandvooit

* CONCERT Zandvoorts
Mannenkoor 21 Nov Herv
Kerk 20 00 uur

Fam Minkman bedankt voor

lullie hulp ,De Trosloop uit

Zandvoort'

Grote vlooienmarkt
24'10 Uithoorn, Sporthal De
Scheg van 9-16 00 uur toe

gang ƒ2,50 8 nov Lands
meer sporth en theater hot

dorpshuis (alleen oud) 14

nov Blancum sporthal de
Grenspaal Inl 020 6140616

HAPPY HOUR op zaterdag
24oktvan 17 00 tot 18 00 uur
Tgv Abraham-Henk leder

een welkom
P Leffertsstraat 34

• Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket 1 Geen
adres7 Dat hebben wij voor u'

Inl tel 02907 5235

* Henk, hartelijk gefelici

teerd met je veertigste ver

jaardag
Groetjes van meisjes A

• Henk Holsteijn wordt 50 jr

Van harte gefeliciteerd na
mens de gehele familie

• Rob en Meta bedankt voor
de culinaire avond ZVZ

• Schaken doet iedereen op
donderdagavond bij de Zand
voortse schaakclub in het ge-
meenschapshuis Voor info

02507-13781 of 14120

VLIEGENDE SCHOITLAARS
wodeiopnchtiiin /at.-rdag 24
okt van 10 tol 1 1 uur Tgv
Abrahan Mcnl
P Leffertsstraat 3-1

Voor onze MOOI OPGE
MAAKTE SCHALEN hoeft u

geen boodschappjn meer in

huis te halen

BROODJE BURGrR
Schoolstraat 4

Tel 0250/ 18789

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

Weet u dat u elke /njclag

avond lekker kunt kraken ('ma

verjassen) in het cremcen
schapshuis Tol 14085

Weet U waai Abraham de
mosterd haalt'

1 Op zaterdag
24 okt a s de hele aag It,

Henk Ho ! stoijn

P Leffertsstraat 34

• Wie wil er zijn btuivcro k.vijt

of ruilen tegen dubbeltjes
Tel 02507-2042

• WIM en LIANE gefelici

teerd met jullie ondertrouw
Kees, Annemane on Davo

9 Wij behouden ons het

recht voor zonder opg3ve van
redenen teksten te wijz'gen

of niet op te nemen

Verloren en
gevonden

• Beloning voor degene die

mijn zwarte portemonnaie
met inhoud terugbrengt Tel

02507-16456 (na 18 00 uur)

• Verlorend d 16 10 school

tas (rosé rugtas) omg v Len
nepweg Mobiisiation Svp
terugbezorgen 02507 18388

Verloren d d 16 10 huissleu

tel met sleutelhanger merk
Opel omg Gr Krocht Terug
bezorgen bij Zandvoorts
Nieuwsblad Tel 17166

* Wie heeft dinsdag 13 10

per abuis mijn groene Levis

trui meegenomen uit het

zwembad van GranDoRado
tel 02507-16202

Weggelopen of

gevonden dieren

Vermist sinds 22 sep ± 4 jr

oude cyperse poos witte

neus bef en voetjes Rood
vlooienb m aareskokertje

Inl svp tel 15235 16391

voor de particulier

5-pprfplo (iliA 'ÏI s MICRO'S worden
1 CgClö «i-plaiitst onder de

f navolgende voorwaarden:

• ® inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) © aan balie kantoor
zijn opneuevi-n ® verloi on/bevonden •
vu% aan komen lopen/v liei>cn 9 maximaal 5

reuels © Uk'en vont partieuliei gehiuik
® het aangebodene man niet boven / :3I)0

uitkomen

(iebiuik bi| hel invullen van uu tekst de coupon
en voor iedere letter, punt. komma ol ei|ler een
vakje Laat na icdei «muil. punt ot komma een
vakje vi ij S(hii|| pei ie»el hele woorden ol'

lel (ei m epen

Indien uw advertentie een betaalde Micio is kunt

u bi| uw teksi een neuai, indeorde

(min)l)efaalclie(|ue bi|sluiten ol u ontvangt van
ons een aiceptunnkaail

Uil zijn niet aansprakelijk voor (ouien ontstaan door onduideli|k handschrift
\\i| behouden mis het reihi voor /.onder opgave van redenen teksten te wijzigen ot mei <>n ie nemen

Gratis .Micro's en betaalde Micro's moeten «orden iri{,'ele\er(l bij een aanleveradres uiu-rliJK
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 1-1.00 uur.

Brieven onder nummer kosten / f>.:)(> e\tra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr .. bur. v d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt )

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen tliankeien als

brief) met vermelding van uw posiiode. naai ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

01 afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

(iusthuisplein 12.

2(141 .I.M Zandvooit
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1 regel ƒ 4,01

2 regels ƒ 4,01

3 regels ƒ 4,01

4 regels f 5,34

5_regejs / 6,68

6_regels ƒ 8,01

7 regels ƒ 9,35

8 regels ƒ10,68

9 regels ƒ12,02

1 0regels ƒ13,36

Zonder vermelding viaagpii|s (artikelen tezamen niet boven ./' :!()()) kunl u niet gratis adv ei leien \lle

pri|/.en nul ü', BTW

\a,un.

Wies: .

Postcode:

Telefoon

Plaats:

S v p. in rubriek:

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en

woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naarde

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156

1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

Mw. A. W. Fontijne - Amsterdam

D Terwijn - Diemen

Mw G. v. Vliet -De Hoef

Mw. C. D. Steenman-Piël - Amsterdam

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 4 in 1 haarstyler .

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4

Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Hoofddorp, Kruisweg 1061

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Correspondentie- en contactclubs

UITGAAN?..MAAR DAN NIET ALLEEN !

Een probleem
-

' Welnee, wordt lid van Twogether Datmg
Agency en ontvang het blad Twogether met daarin o a de
rubrieken Theater, Dineren Uitgaan Iets voor jou'?

Stuur een kaartje met je naam en adres voor informatie naar

Twogether Datmg Agency, postbus 2344, 1180 EH A'veen

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh

,
oa met Aramis-Davidoff

Tel 02507-16123

Pedicure voor uw complete
voetverzorging en voetmas-
sage Behandeling bij u aan
huis is mogelijk
Tel 02507-12698

Vanaf 24 oktober is kapsalon
TOOTJE weer op zaterdag
geopend Op dinsdag en
woensdag zijn we dan geslo-

ten Belt u even voor een af-

spraak, Amstelveenseweg
157 Adam 020-6640793

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr hulp in de huishouding

in Noord 1 x per week Br o

nr 710 77937 vd blad

Divers personeel
gevraagd

Fotomodellen gevraagd (m/v)

voor Fashion en Glamour
bladen Bravoure Modellen-
bureau 013 425402

Wij zoeken gemotiveerde
studenten en scholieren voor

m de herfstvakantie of daar
buiten Hoge beloning (f 70-

ƒ 130 p d ) en eigen indeling

dagen Mm leeft 17 jr Info

uitsluit tussen 16 17 uur

03469 2065

p'éöpënd dagelijks van
^i3iÖöai:;00;uül-}é:>fe' :s

premièrefilms, tevens

keuze in Zandvoort.

gfiy,ei;huür;van,fer-&;i;:

^^rfpit^l&rsirtra
:

at'-'2Bi;>i

'
:

?Videotheek ? ; M-

giÖMBOli
{;ï-":helé

: -

::wèëk9-iK

•fcorri. Slegersstraat 2b
':;

,

v-;ï:;;.v
!

teJ/12Ó7Q;:-;
:;:j^

Geopend dagelijks
I' ' 13.00-21.00 üur is

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Salon Manou 100 x 100

ƒ 175,- Teltafel/lamp manou
/ 75,- Tel 02507 19536

* Te koop kinderledikantje

met hemel, matras, dekbed
met overtrekken, hoofdbe-

schermers, lampje en kap-

stokje, ƒ275 02507-19827

Te koop moderne witte wand-
kast incl glazenkast met ver-

licht , 500,- Tel 19225

• T k nieuwe Dru gashaard,

ƒ300,- Tel 02507-19606

T k prima gebruikte gashaar-

den en ronde kachels, alle

kleuren 1 jr voll garantie

Van Woustr 224, Tel

6623260 Ink , mr , rep

* T k a eethoek, W zwart,

afm 90 x 160 cm, 6-12 pers

Prijs ƒ 200,- 02507-20021

j

Computerapparatuur
en software

Te koop Commodorecompu-
tor A 2000 met kleurcnmoni-

tor en muis bndgeboard (Ms
Dos) Incl software w o

tukst Teken -Dbaso, pro-

qramma s on veel spelletjes

Nieuw pr ƒ3995, Vr pr

ƒ1250 Tel 02507 14119

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

* T k Sony radiocass recor-

der Spatwaterdicht z g a n

/.oqcns overcompleet ƒ 125
TH 12856

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

SINGER
NAAIMACHINES

reparatie alle merken
PEM STOKMAN

Prinsenhofstr 7, Zandvoort

Tel 02507-20072

Voor wie de spijker niet op de
kop slaat de gereedschaps-
verbandkist Alles-m-1 Nu t k

bij elke iizerwarenapotheek

Bijna iedereen in

Zandvooit huurt
zijn videofilms =

> bij videotheek

DÖMBÖI
v

;V,>:-i/' Gom;.:"
'';"

'Slegersstraat 2b '

tel. 02507-1 2070V

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto s aan huis

Grote Krocht 26
Tel 13529

Muziek-
instrumenten

Dirk Witte
50% KORTING op de THE
HERITAGE jazzgitaren en
20% korting op PASTE bek-

kens Zolang de voorraad
strekt Alle bekende merken
keyboards, dig piano's, ver-

sterkers, gitaren Hoofddea-
ler van Roland, Technics,

GEM, Yamaha, Hammond,
Kawai. Alesis, Fostex, Mars-

hall, VOX, Rickenbecker, Gib-

son, Fenderen Fernandez Di-

verse demo-modellen en oc-

casions Bel 020-6264655
Bezoek onze nieuwe afdeling

piano's en keyboards Vijzel-

straat 45-53 Amsterdam

Hobby's en
verzamelingen

Gevraagd oude ansichtkaar-

ten, wil kopen of ruilen voor

Zandvoortse 02507-12354

Bloemen, planten

en tuinartikelen

Hoveniersbednjf TONI Tuin-

aanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën 023 338823

Lessen en clubs

Dansles alleenstaanden

CHEZ ANDRE
Info 02510 50092

• EHBO herhalingslessen

start op 22 okt om 22 00 uur

in het Rode Kruis gebouw,
Nic Beetslaan 14, Zandvoort

Inschrijving eerste avond

Lessen in tekenen en aqun-

relleren in kleine groepen
Tel 02507-15416

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel 02507- 15705 b g g 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

• Rubrieksadvertentie op-

geven? Zie voor adres en/of

telefoonnummer de colofon

in deze krant

Te koop
aangeboden
diversen

Te koop naaimachine, in goe-
de staat (geen zigzag),/ 65
Tel 30543

• T k 3 ivoren biljart(pot)bal-

len, + 100 jaar oud, ƒ285,-

Tel 02507-13781

* T k nieuw waadpak mt
44 + nw garnalonnot kleine

kroo ± 2 mtr ƒ 250, ook apart'

Voorstoeltjo fiets ƒ 15 kmder-
fietsmandie ƒ 25, 17421

Weg verh n bej huis te k

z g a n Bosch ijskast m
dicpvr vak, Mielo wasmach

,

2 zitsbank kl huish art Tel

14553 Lijsterstraat 2'10

Te koop
gevraagd
diversen

*Tk gevr Kinderstoel Tel

17794

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

T h gevr woonruimte met ei

gen opgang + keuken

Tel 02507 19313

Woningruil

800 RUILADRESSEN in

A'dam GRATIS informatie bij

Hot Oosten, 020 5882255

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

• Tekoopherenfiets3versn
met verlichting ƒ 150,-

Tel 02507-13391

• Tk Opoefiets, Saturnus,

28 inch 17794, prijs ƒ 125.
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Auto's en
auto-accessoires

FIAT Panda 1000 Clre zwart

z g a n ,
'89, veel ass

Prnotk Tel . 02507-14166
na 18 00 uur.

Renault 5 Paris 1 4i, 1990, zw.

sunroof, zeer zuinig, nw.st

ƒ11950 Tel 02507-30147.

Te koop MINI 1978,

opknapper, geen APK, extra

motor en veel onderdelen
Tel 02507-12029

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361

Diverse clubs

Allemaal leuke meiden
zoeken z s m een vriend

06-320 330 77 75c pm

Als het klikt willen deze
meiden vaker sexkontakt 1

06-320 320 55 75c pm

BETTY'S ESCORT
First Class Na 19 00 uur

020 - 6340507 - 6328686

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

een lekkere jongen van 18

06-320 330 87. 75c pm

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT
06-320 326 66 75c pm.

PARTNERRUIL privelijn,

direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.

06 320 330 91 75c pm

VIDEOTHEEK
DOMBO

De nieuwste films

Hook

Timescape

GAY PRIVÉ Ben je op zoek
naar 'n afspraakje met en lek

kere jongen van 18' Of voor

een opwindend gesprek met
'n hete knul 06-9613 75c pm

Genoeg ondeugende meisjes

van 18 Ben jij ook op zoek'
|-Bel 06-9602 75c pm

Gewillige meisjes van 18 en

huisvrouwtjes zoeken jou

06-320 330 45 75c pm

""HARDCORE"* 75 cpm
06-320 322 76 Rijp en Ruig
06-320 323 13

06-320 324 04
06 320 324 34
06-320 326 18

Hardlesbi

.Onderdanig
Top S&tvi

Meesteres

The doctor

PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje van
18 aan de lijn 06-9570 100cpm

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje

06 320 321 44 75c pm
Sabrma en nog veel meer
meiden willen direkt apart
06-320 322 88 75c pm
SchoolMeisjes (18 jr) 75 cpm
LesbiTiener 06-320 323 37
2 Peertjes

Straatmeid
Onschuldig
Sexles 18+35

06-320 323 78
06-320 326 17

06-320327.47
06-320.328 27

Schoolmeisjes van 18 willen

ervaring opdoen Datmg
06-320.330 43 75c pm
SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden/jongens
(18) en huisvrouwtjes
06-320 330 46 75c pm
SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje van 18 Vraag naar
haar tel nr 06 9502 75c pm
Slippertjeslijn, meisjes van
18 zoeken sexkontakt
06-320 320 36 75c pm
Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-
vraagd voor escort en/of club

Haarlem Bel tussen 13 00 en
22 00 uur 02507-16141 of

023-400130

WILDE MEIDEN 75cpm
06-320.326 77 Ruige Sex
06-320 326 63 Sexkast
06-320.326 19 .Effe Vlug
06-320.325 54 Volle Bolle

06-320 327 06 Grieks Standje

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 18 00
tot 03.00 uur Telefoon
02507-16141

*""ZAPPSEX****'
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, 't lekkerste

kun je blijven herhalen 75cpm
Schooljuf

Sexclub
Effe vlug

Rijpe vrouw
Meisjes (18 jr)

Frans standje

Vrouwtjes
S&M Club .

TOPSEX 25+
Hardcore

06 95 09
06 96.91

06 96.92

06 96 94
06 96 40
06 96.46

06.97.11

06 97 91

06 97.92

06 97 94

Zoek jij tel.nrs van echte hete
meiden? Gewoon voor 'n op-
windende sexafspraak'
06-320.330.42 75c pm
Zoek jij wulpse meisjes van
189 Bel Supersexkontakt
06-320.320.44 75c pm
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

De allerleukste meiden bellen

met de FLIRTBOX
Bel 06-9501. 75c pm

DEBBIE's Sexdating maak 'n

afspraak met haar vriendin-

nen 06-320 222 41 75c pm

DIREKT apart met een meisje

of een lekkere jongen van 18,

voor een live heet sexge-

sprek 06-320 330 81 75c pm

Direkt een leuk meisje van 18

aan de lijn Vraag naar haar

tel nr voor 'n avondje uit

Direkt apart 06-9510 75c pm

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje van 18 Bel snel

06-320.330.21 75c pm

Direkt kletsen met 'n leuk

meisje van 18 06-9757 en
maak 'n afspraakje öOcpVim

Direkt kontakt met een meisje

van 18 Druk op de nul voor

meer meisjes 06-320 322 05.

75c pm

Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN

06-320.320 32 100c pm

DUIK in bed met 'n lekkere

meidi Vraag haar el nummer
Bel 06-9511 75c pm

Heet huisvrouwtje is op zoek
naar 'n avontuurtje

Bel nu 06 9663 75c pm
Hete meisjes van 18 willen

echt snel Sexkontakt Nu met
tel nr 06-320 330.66 75c pm

Hete MEISJES van 18 willen

sexkontakt Nu met nummer
Bel nu 06-9665 75c pm
HOMO Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.

06-320 327 01 75c pm

Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje' l

06-320 330 18 75c pm
Homojongens van 18 onder
elkaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06-320 330 88 75c pm

HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy"'' Bel

nu 06-320 330 95 75c pm
IK WACHT DAT JIJ ME BELT
Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres en telefoonnummer.

069-789 (100 cpm)

KOM LEKKER MET ME (
.

)

mijn adres, mijn telefoonnum
mer en hoe ik eruit zie, vertel

ik je als je belt. 06-96 80
100c/m

ünda en nog veel meer meis-

jes van 18 zoeken sexkontakt
Bel 06-9664 75c pm

LIVESEX PRIVEi 75cpm
De madam verbindt je door
voor een privé gesprek!
Grieks standje

Erox live

Rijpe vrouw
S&M live . .

Tieners (18) live

Topsexbox 25+
Frans standje .

06 95.05

06.95 06
06 96 09
.06.96.26

06.96.36

06.97.22

06 97 33

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens van 18 voor

sex. info 06-9766 75c pm.

Meer dan 400 meisjes van 18

willen een afspraakje met jou

06-320.32211 75c pm
NATASJA doet het met 2

hete buurjongens van 18
06-320.324 11 75c pm
Onderdanige jongens van 18

bellen met strenge meesters
S M voor 2 (direkt apart)

06-320 32999 75c pm

ONDEUGENDE huisvrouw-

tjes en schoolmeisjes van 18

zoeken voor straks sexkon
takt, vraag naar hun tel.nr.

Bel nu 06-9661 75c pm.

Eerst wilde EVELIEN niet

maar toen ze haar rokje liet

zakken i 06-9530 75c pm
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen

Luister op 06 9603. 75c pm

ERVAREN Vrouwen 75cpm
06-320 323 63 . Rijp Ordi

06-324 324.54 Rijp Chique
06-320 327 70 Negerin 35-
06-320.328.99 Rijpe Dikke Vr

06-320.329 30 Verpleegster

Diversen

X Y Z BV verhuizingen en

kamerverhuizingen Voll verz

Dag-nachtserv 020-6424800
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ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

ÜlffitfE LEER EN SÜEDE eOLLEGTII
II DE GROOTSTE VAN NEDERLAN0|

10.000 STUKS
LEDEREN KLEDING[

100,- KORTING

IEDERE KOPER ONTVANGT
GRATIS EEN LEUKE ATTENTIE !

Inruil leder/boni moge-
lijk Gespreide betaling

mogelijk Reiskosten

worden bij aankoop
vergoed Niet geldig bij

speciale aanbiedingen.

ZONDAGS 0PE,
ZAMDV00RT-SLUIS
HULST -PUTTE

NOGRDWIJKAANZEE ,

VALKENSWAARD/LOMfiflEL
BAARLE NASSAU •

KOOPAVOND GEOPEND;
HELMOND KOOPZONDAGITALIA

v/h Dankers

LKATHFR WEAR BV
. ALMERE-HAVEN, HOUTSTRAAT 8, (BIJ QUICKINETTE)

,..«. „«..„„„ „„„„ore™ o. NOORDWIJKAANZEE, DAMPASSAGE/HOOFDSTRAAT 8B
JNFO: HELMOND, HURKSESTR.21, BAARLE-NASSAU, WEVESTRAAT4. .

TEL: 04920-22923
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Aulorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave

\an Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-665632 1.

Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kon ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B ; Weesp, Nieuwstraot 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

Alle opdrachten (zowel telefonische ols schnfteli|kel die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ11 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Alfa Romeo

Alfa 75 1.6 IE kat., b.j. 7/'90,

rood, ƒ17.950. Auto Bakker.

Tel.: 075-177864

BMW

31
Niet

allee"
t

ASMOGO B.V. <e RingtJi]kstraat 39

0lm
fITeT'

e
' Tefo?0.6943093

Te koop: BMW 316i, 1988,

110.000 km, cirrus blauw, APK,
i.z.g.st. Tel. overdag: 02503-

62161.

• De autorubriek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

• „SHOWROOM":
De autorubriek voor

Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.

Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA,

Tel. 020-6658686

HH tegen inruilprijs.

CX 2.5 GTI, aut., zwart, 7/86,

ƒ 10.500.- CX TRD Turbo II, zil-

vergrijs met, 8/87, ƒ 12 500.-

CX 2200 TRS, zwart, LPG, 3/87,

ƒ7950.- BX 16 RE, LPG, wit,

1/89, ƒ 12.500 BX 14 RE LPG,
1/86, ƒ6750- BX 16 RE, LPG,
wit, 1/89, ƒ11750. BX 14 T,

rood, 5 versn., LPG, 6/89,

ƒ10.250. BX 14, LPG, 4/87,

ƒ7250. BX 1.9 D, 4/86, ƒ7250.
BX 14 TGE, LPG, lichte scha-

de, 1/90, ƒ 13.950.

BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am-
sterdam, 020-6627777.

OTO/ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
Tel : 02940-16661

BIEDT AAN-
AX 1.0 RE 87 ƒ 7.700

AX 14 TG Diesel .91 ƒ19 900
BX Diesel 90 ƒ 26.900

BX Break Diesel .87 ƒ 13.950

BX 14 TE 90 ƒ 15 900
BX 1.6 TGI LPG .92 ƒ29 900
BX 1.4 LPG . .87 ƒ7 250
Seat Marbella GL .88 ƒ6.950
Nissan Micro 1 .0 DX.88 ƒ 9 950
Ford Fiesta 1.4 CL
5 drs 89 ƒ 15.950

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Voor een occasion

of nieuwe CITROEN:

XM, BX, ZX, AX of

GSA.
AUTOBEDRIJF

Wim van Aalst,

uw Citroen-specialist

MIJDRECHT-

02979-84866

XM Turbo Diesel 90 ƒ 37 500
XM20i Amb. ...90 ƒ29 900
BX Turbo Break D90 ƒ27.500
BX Turbo Diesel 89 ƒ17 500
BX 19 RD Break 89 ƒ15 000
BX 19TZD .... 90 ƒ16 500
4x BX 19 TRD 89 ƒ 13.500

BX 19 TRD . . .87 ƒ 9.950

BX 19 TRD . . 84 ƒ 5.500

BX 19 TD .. . .89 ƒ12900
BX 19 GTI, LPG 90 ƒ19900
BX 19 TRS, LPG 89 ƒ14 500
BX 19TZI, LPG .90 ƒ15.500
BX 16 TRI, LPG .89 ƒ14 500
BX 16 RE, LPG 90 ƒ15 500
BX 16 RE, LPG .89 ƒ13.500
BX 16 TRI, LPG, 89 ƒ15 500
BX 16 Montreux.89 ƒ14 500
BX 14 TE, rd, LPG90 ƒ 14.500

BX 14 Palm. LPG89 ƒ12 500
BX 14, wit, LPG 89 ƒ11500
BX 14 TE ...89 ƒ11.900
AX 11 TRE, 5drs88 ƒ 8.950

Visa Club
40 000 km .... 87 ƒ 3 950

VISA GARAGE,
voor reparatie & onderhoud
Houtmankade 37, Amsterdam,

Tel: 020 6278410

Daihatsu

Charade Sedan autom
, 3000

km, 3 mnd. oud. Charade 1 3 i

TX, wit, 30.000 km, 10-90

Cuore TS, rood, 50.000 km, 10-

88. NIEROP-Daihatsu, Vancou-
verstr. 2-12, A'dam-West, 020-

6183951.

Hyundai

Over garantie gesproken i

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij.

AUTOKROOY
T.T Vasumweg 32

(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
Tel. 020-6310615

Fiat

Rat Uno 605, b j
'87, l.m. vel-

gen, l.bl met., in perf. st., pr.

ƒ 8 250. Tel. 02975-66530.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Fiat Uno 45, b.j. 1984, APK 11-

'93. ƒ2250. Tel. 02975-63530.

Rat Uno 45, orgm. '86, blauw,

nw. st , rijdt perfect, ƒ4750
Tel.: 020-6105478.

Rat Uno 55 S, b.j '85, APK,
i.pr.st, ƒ3.950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

Ford

Escort 1.6CL, diesel, '87, APK
3/93, 95000 km, zwart, ƒ9.500.
Tel.: 020-6170578 (Antwapp.).

• „SHOWROOM",
de autorubnek in

Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel

Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.

Tel. 020-6658686.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Naast de uit voorraad te leveren Chevrolet Pick-Ups,

Full Size en S10, Vans, Blazers en luxe wagens,
kunnen wij u diverse door inruil verkregen occasions aanbieden:

Chevrolet Astro 4.3, grijs kenteken bjr. 1989.

Chrysler Voyager LE 3.0, alle opties, 7 zitpl . . . bjr. 1990.

Oldsmobill Cutlass Suprème, alle opties bjr. 1989.

Ford Mercury Sable LE stationwagon, alle opties bjr. 1990.

Rover Sterling 825, V6 veel extra's, LPG bjr. 1988.

Toyota Dyna 100 Dsl Pick-Up, dubb.cab., gr. kent.bjr. 1988.

Alle zeer mooie schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp. Tel.: 020-6670121.

Chevrolet Corsica LT, '90,

4 drs., blauwmet., zeer mooi,

/ 19 750, 020-6313427.

• De autorubriek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

Citroen

Div. Citroen's BX 1.4 RE, uit '83,

'84 en '85, v.a. ƒ2450 tot

ƒ4950, n.w APK, 020-6105478.

T.k. van med. Citroen, BX16TGI
Break, 6/91, 30.000 km, grijs

met. + garantie. Prijs ƒ 27.500,-

Tel.: 020-6439290.

Ford Escort 1.6 bj. '83, blauw
met., striping, i.zg st. ƒ4.500.-

Expocar Trading

Tel.. 020-6153933.

Ford Escort 1.6 Diesel, 67.000

km, b.j. '88, ƒ 16.750. RIVA
A'DAM NOORD, 020-6361153.

Ford Resta Cheers 1.1, zwart,

03/91, 22.000 km, ƒ 16.500.

Tel. 02990-48009.

Ford Sierra 2.0 CR, okt. '87,

grijs met., 90.000 km. Pr.

ƒ7800. Tel: 02979-72423.

Honda

Honda Civic 1 .3, luxe S 6, orgin.

'87, wit, nw. APK, i.n.st , rijdt

perfect. Tel.: 020-6105478.

HH. h ,
tegen inruilpnjzen

Ford Sierra 2.0i CLX 4-drs , zil-

ver metall., zonw. glas, 9-'90,

35.000 km, ƒ22.500. Scorpio

2.0 CL d.rood met., 5-drs.,

LPG, 3/89 ƒ15.950.- Scorpio

2.4i CL 4-drs, 1-'91, ƒ25000.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777.

Te koop: Ford Sierra, 5-deurs,

automaat, bj okt '84, metallic

blauw, APK t/m nov 1993, vr.pr.

ƒ5 750. 02990-28748.

T.k. Ford Taunus 1.6 bj '81,

APK i z.g.st., ƒ1250 Tel.

02990-25740 na 18 uur.

Innocenti

Innocenti 1000, wit, m.'80, zeer

nette auto, n.w. APK, i.z.g.st.,

ƒ 1650, tel. 020-6105478.

Mazda

Mazda 626 Diesel Sed , ongin.

'84, nw. APK, iz.gst, ƒ3950.
Tel 020-6105478.

T.k. MAZDA 1,5 GLX '89,

17.000 km. Z.g onderh., aut +
stuurb. Pr. n.o.t.k. 020-6629876.

Mercedes-Benz

Mercedes 190, m. '84, Autom.,

nw. APK, ƒ12950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825

Mercedes 200 Diesel, uitv. 300,

m. '89, i.pr.st., ƒ29 950 Inruil

mog. Tel. 02990-37825.

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX 020 - 665.63.21

Mercedes 200 T, station,

93.000 km, '88, rood, sportvlg.

verl. Nippon: 02503-16679.

•SHOWROOM", de autorubriek

in Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.

Oplage 750.000 ex. Tel 020-6658686

Mitsubishi

Mitsubishi, Tredia GLS, bj '85,

4-drs„ LPG, ƒ 4 750.-

Sapporo '81, Lpg, ƒ2500-
Expocar Trading

Tel. 020-6153933

Mitsubishi Galant, m '88,

i.z g st., ƒ 7.950. Inruil gar. fine.

Tel 02990-37825.

• „SHOWROOM":
De autorubriek voor

Amsterdam en omgeving

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions Tel 020-6433733

MG
MG B Cabrio 1977, wit, uit USA,
geheel in nieuwstaat o a nwe
kap en stoelen/ 16 500- Tel.

020-6278410 of 6596264

Nissan

CHERRY 1.5 GL, autom, 1985,

ƒ 7500, BLUEBIRD 2.0 L, 1988,
97 500 km, ƒ12.500
Tel 02977-20044.

Nissan Lawel 2400, dec '84,

brmet., i n st., LPG, ƒ4450
Tel.: 020-6105478

Peugeot 205, XAD, sept. '91,

45.000 km, rood, / 13.900 -

VISA Garage, tel. 020-6278410

Te koop wegens omstandig-
heden NISSAN SUNNY 14 SLX
24000 km grijs/wit ƒ 14 000,

in prima staat Half jaar garan-

tie Tel 020-6412995.

Opel

Opel Corsa Van, grijs kent , b.j.

'86, ipr.st., ƒ5.950
Tel 02990-37825.

OpelKadett 1.4 i, Sedan, LPG,
54.000 km, b.j. '90, ƒ20.750.

Opel Astra 16 i, GLS, 5 drs.,

17 000 km, LPG, ƒ 30.950. Opel
Kadett 1.8 S,GT, 3 drs., 85.000

km, b.j. '88, ƒ 17.500. RIVA
A'DAM NOORD, 020-6361153.

Opel Kadett, b j. '83, punt gaaf,

nw APK, ƒ2450
Tel. 02990-37825

Opel Omega 1.8 GLS, LPG, m.
'88, i.pr.st

, ƒ 10.950. Inr. gar.

fine. Tel. 02990-37825.

Opel Rekord diesel, 5/82, Tra-

veller-uitv. APK. '93, ƒ 1950 -

Expocar Trading 020 6153933.

T k Opel Ascona bj. '78, APK
4/93, nwe banden, rijdt goed.
Vrpr. ƒ950 020-6831031.

T.k. Opel rekord 1.8S, b.j '83,

gas, station, 100%. Vr pr.

ƒ3500. Tel.: 020-6941540.

Flitsende Opel Ascona 1 6,

APK 23/1/93, ƒ850,- Tel.

020-6750658 of 6634535.

HH. hand., tegen inruilprijs-

Omega 1.8 LS, 6-
'87, ƒ9750.

Omega 1.8 LSi Autom., LPG,
met lichte besch ,

5-'90,

ƒ11.500 Vectra 1.8 GL, 5-drs.,

rood, LPG, 12-'89, ƒ 16.500. Ka-

dett 1.6 D Van, 10-'86, ƒ 5950.
Kadett 1.8 LS 4-drs cv.,

schuifdak, LPG, 2-'89, ƒ 13 950.

Kadett 1.6 D, 5-drs Station, 8-

'87,/9750.Kadett1.2LS3-drs.
Station, LPG-o.b

, 1 -'83, ƒ 3950.
Prijzen incl. BTW Autobedrijf

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777

OPEL ASCONA E.'80, ig.st.,

apk, okt. '93, ƒ1500.
02503-14692

Opel Corsa LS 1.2. S, 11/85,

4 drs, Sedan i.zgst ƒ6250.
02946-3446.

Peugeot

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930

heeft voor u rijklaar staan.

205 GRD '90, rood . ƒ 20.250.

205 GLD '89, rood . ƒ 16.750.

205 XLD '87, wit ...ƒ11250.
verder nog-

205 XS '90, zwart . . ƒ 19.300.

205 Look '92, rood . ƒ 18.900.

309 XL 1.4i '90 ....ƒ17.600.

100% Garantie Inruil mogelijk.

COBUSSEN
PEUGEOT-DEALER
Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg

Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

MHhlVJJiH
PEUGEOT-DEALER

:

AMSTERDAM-ZUID

NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE

KIJK en VERGELIJK I"!

div. types 205 v.a. ..ƒ 6950
205 XSi 1 4, zwart, 2/90

59.000 km ƒ18.950
205 GTI, 1.6, wit, 7/85,

67.000 km ƒ 14.500

div. types 309 v.a. ..ƒ11950
405 GLX 9/91, d.blauw/ 27.500

605 SR 3.0 1/92,

blmet ƒ57.000
WAT U ZOEKT

HEBBEN OF KRIJGEN WIJ!!

BEL ONS NU .. \
OF KOM LANGS!!

Minervalaan 86, 020-6629517

Peugeot 305 GL, orgin '84, bei-

ge, n.w. APK, als nieuw, rijdt

perfect, ƒ 2750, 020-6105478.

T.k. Peugeot C5 diesel, b.j

APK gek. Vr.pr. ƒ 13.000.

Tel.. 020-6136990.

T.k. Peugeot GL, Break, '84,

LPG, 155.000 km, uitst. st., vas-

te pr ƒ 1500. 020-6158829.

' 0f ,u nu zelf een s&owroom heeft"-6£'ixm.. iato. blinkend voor de «Jsör-zet; met een advertentie in
SHOWROOM zet u uw auto pW;ecfar -nrile' schijnwerpers. SHÖWJtOÖM is de speciale * - \\ -

autorubriek van Het Parool en alle nieuws- 'en huis-aan-huisbladeri\vad~,Weekmedia in het..gel>ied\

Groot-Amsterdarm Üw "advertentie verschijnt in een enorme oplage;*,^i %ca;;:?5Ö.000 exemplaren
van "VXSy^n -'rrtr- T'AftArrtinrt .

* 'v \;t--
:

*
!\^ "",»,., \

s
' "\ •# „van Wee!

sp -tot, Zandvoort,,-
%>vi;

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
|

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
|

Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
[

advertentie in. I
**«**

I

p^md
i t

6%B.T.W. 6%13.T.W. '

Schnjf hier in bloklcttcrs

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven.

Aan tic hand van tle daar-

naast geplaatste tarieven

kunt u zelf uitrekenen

wat uw advertentie kost.

^ l\
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SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trinit-

ron beeldbuis, euroscart, ste-

reo, teletekst en afstandbe-
diening Adviespnjs'2000.-

I»1299.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

»1249.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

SONY 70 CM KVC27TD
STEREO TELETEKST

SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1
SONY48CMKVM19
LUXE TELETEKST

999 '

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

LIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, m-lme, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening, Adv.*2075.-

^1395.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

,»1295.-
t$ 63 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.m 1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

,»1095.-
2 PHILIPS 21GR2550

J 55 CM TELETEKST
ft

M U

885.-
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

485.-
37 CM KLEUREN-TVm 365.-

SONY CAMCORDER
F450, Topper' 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-
diend var, sluitertijd. '2550.

»1679.-
SONY CAMCORDER
F375, Luxe, 8x zoom, hi-fi

autofocus Adviespnjs.*2220.-

IP1299,

TOPMERKCAMCORDER
E1 0, 8mm systeem, 4 lux, 6x

zoom, HiFi stereo. '2799.-

1579.-
JVC CAMCORDER
VHS, Super kompakt' Auto-

focus, inkl. accessoires. '2099.-

1399.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi stereo. "1 599m 899.-
JVC HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' VHS-HQ,
Hi-Fi stereo geluid. '1899

1099.
BLAUPUNKT HI-FI

RTV740; 3 koppen VHS-HQ
HI-FI stereo geluid. '2095m 1149.-
PANASONIC HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. *1 894.-

1299.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, shuttle, ab. '1990.-

f?£M399

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, in-

gebouwde TELETEKST + PDC
(nw.prog.systeemi). *1599.-m 749.
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
302; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. *1 295.-m 699.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. *825.-

549.-
ARISTONA VHS VIDEO
2SB01 ; HQ, afstbed. Adv.'l 095.

ARISTONATELETEKST

HSH 798--
H GRUNDIG 51 CM TEKST

STONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviespnjs'2275.-

1398.-
BLAUPUNKT 70 CM

g--, STEREO TELETEKST

ÉmvM.-
GRUNDIG 63 CM TEKST

^1098.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

998.-
1 BLAUPUNKT55CMSTUNT
SUPER TELETEKST

' ARISTONA 51 CM

H§ 698.-
BLAUPUNKT PM3741

498.-mm

529.-
JVC VHS-HQ VIDEO
Van de uitvinders! '1099.-

STUNT! VHS HQ-VIDEO
Inkl. afstandbediening'm 449.-

SONY VHS-HQ VIDEO
3 KOPPEN' Perfekt beeld, LCD-
afstandbediening. Adv.*1220.-

849.
SONY VHS-HQ VIDEO
V2 1 0; afstandbediend. •1110.

649.
HITACHI VHS VIDEO
M720;LCD-afstandbed.*999.m 669.-
SHARP VHS-HQ VIDEO
VCA1 0; Afstandbediend. *799.-

549,
PANASONIC VIDEO
J30; VHS-HQ, 3 koppen '1157.-

699.
BLAUPUNKT VIDEO
RTV570; VHS-HQ, 3 koppen,

afstandbed.+leespen. '1445.-

SONY MIDI SYSTEEM
INKL CD-SPELER EN BOXEN
NEWSD105, 2x40Watt + regelbare Surround-Sound, digitale

tuner met 30 voorkeuze zenders, dubbel cassettedeck met
Dolby-B, CD-speler 1 Bit-Pulse, Shuffle Play, Sony luidspreker

boxen 2-weg systeem Infrarood afstandbediening
Adviesprijs"1000.-

TOPMERK KONDENSDROGER
Super kondensdroger voor een unieke prijs 1 Kapaciteit 5-kg
droog wasgoed, speciale toets voor tere weefsels,
signaallampje als aanduiding dat filter moet worden
schoongemaakt, ventilatie programma, reverserende trommel,

simpele bediening en formica bovenblad Adviespnjs'1199 -

699.
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF1 5, VHS-HQ, perfekt beeld,

afstandbediening. Adv.*988.m 649.-
AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend *768.'

549

PHILIPS WINKEE
MATCHUNE KLEUREN-TV
70cm «f ©DUAdvies^

| ^^J^^
55 CM <4*%nn
Adviesprijs I AÏJÏJ n
"1995.

DAtlS

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs '2199.

WKMCs
SIEMENS WM3380
1 000 toeren. Adviespnjs'1 878.-

1345.-
WASDROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine

EHEr 1395.'
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u

van deze AEG/BCC stuntaan-

bieding ? Adviesprijs*1549.-m 1245.
PHILIPS /WHIRLPOOL

865.-
BAUKNECHT WA6500

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuin ig. Adviesprijs* 1 299.-m 949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. *11 99.-

899."
HOLL 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI WASAUTOM.

699.-
STUNT! 550 TOEREN

599.-
INDESIT PROMOTIE.
Type 2596; Adviesprijs.*799.-~~

499.-

1 imlIIIIH""""

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombi-
natie. Koelruimte op "oog-

hoogte". Adviesprijs*979

479
ZANUSSI K/V (OJ)

"

779.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

819.-
MIELE KOEL/VRIES

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.m 209.-
SAMSUNG RE570

229.
MOULINEX FM1115

239.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. *769.

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

399.-

BAUKNECHT K/V

èHet 869.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs '848.-

395.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; iweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

595.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. Adv.* 1495.-

899.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs/1375.-

caër 999.-
1000 TOEREN RVS BL

1099

ZANUSSI WASDROG
TypeTD50;Adviesprijs*649.-

Ot"«I.-
RVS REVERSERENDW 499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

üta.599.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

649.-
I CONDENSDROGER

\\êm 799.-
iMÈM SIEMENS CONDENS

I ïiiiiftJ I&i«l9.-
[MIELE DROGER

MERKCENTRIFUGE

ETM SD5J-"

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

BAUKNECHT 2304

745.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs* 1 1 99.-

W\lM*

BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening

en draaiplateau. Adv. *899.-m 449.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
-t- hete-lucht oven + grill.

549.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750 Watt + draaiplateau.

699.-
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.

SIEMENS KS2648

95,

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.m 265.
160 LTR. KOELKAST
1 60 liter, 2-sterren vriesvak.

365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.m 395.-
ZANUSS1 140 LITER

455.-
PHILIPS 160 LITERm 495.-
BOSCH KTF1540

575.-
BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs*869.» 645.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. *595.-

IM§ 348.
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

498.
BAUKNECHT LUXE

548.
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. *848.-

598.-
STUNT !! VRIESKIST!!

E3ET 348.-

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849.-m 548.
ETNA FORNUIS „14.00

648.
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. '1049.-m 698.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 OIV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs* 1425.

958.-
ATAG ELEKTRISCH
FE052A/EFF225/234.*1 445.-

1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs* 1735.-

ESM398.

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

198.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

üü 108. 1

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts

en geruisarm: Adv. *1099.- IlfëW 699.-
BAUKNECHT VW 3PR |§

799

H
4
H
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n

n
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*
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n

n

n

*

4

5"

ï!

BOSCH VW PS2100 im 849.-
MIELE VW G521

1479.-

'

I

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag .'.....

dinsdag t/m vrijdag .

.1 tot 5.30 uur
. 9 tot 5.30 uur

ij BCC kunt u electronisch betalen met HAARLEM :'':''.
de PIN-code van uw bank- of giropas Winkelcentrum Schalkwijk
(zonder extra kosten). BCC gemakt Rivièradreef 37

BEVERWIJK
I Winkelcentrum De Beverhof
I Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETERWOUDE :

BADHOEVEDORP I LEIDSCHENDAM
HILVERSUM I MAARSENBROEK I

zaterdag .............9 tot 5 üur.KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag ......... ...;.. 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag :.. 7 tot .9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9/uur;
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Wellicht opheffing van
irie openbare scholen

ZANDVOORT - Drie Zand-
voortse basisscholen, dreigen
onder de opheffingsnorm van
77 leerlingen te komen. Daar-
om moeten de scholen op kor-
te termijn fuseren. Een ander
alternatief is de scholen op te
heffen en een nieuwe te bou-
wen. "Als er lang gewacht
wordt met het nemen van een
besluit, is er vanuit het Minis-
terie geen geld meer beschik-
baar," vrezen de raadsleden
Kuijken en Flieringa. Ook de
Gertenbachmavo wordt met
opheffing bedreigd.

"Er moeten snel spijkers met kop-
pen geslagen worden," is de mening
van GBZ-politicus Flieringa met be-
trekking tot fusieplannen van de
Zandvoortse basisscholen. Om te
mogen blijven voortbestaan moet

een school 77 leerlingen hebben. In
het vorig schooljaar hadden de Van
Heuven Goedhartschool, Plesman-
school en Hannie Schaftschool res-

pectievelijk 94, 69 en 85 leerlingen.

De cijfers voor het nieuwe school-
jaar zouden nog ongunstiger zijn.

"Dat de scholen niet met elkaar
willen samengaan is duidelijk," stel-

de Flieringa. "Die komen er toch
nooit uit. Daarom moet de raad kei-

hard zijn. Gewoon een heel nieuwe
school neer zetten op een andere
plek en die drie scholen opheffen.
De scholen moeten weg omdat de
ene school te klein is, de andere ge-

bruik moet maken van noodlokalen
en de derde zich in het centrum be-

vindt, waar al een school is," aldus
Flieringa. Hij ziet de nieuwe basis-

school gebouwd in een ander deel
van het centrum, samen met een
multifunctioneel centrum.
Wethouder Ingwersen vindt ook

dat er snel een besluit genomen
moet worden over de fusie, zodat
ouders en leerlingen weten waar ze
aan toe zijn.

Twee scholen
Eerder was er een plan om de Ples-

manschool en de Hannie Schaft-
school te laten fuseren. Dan zouden
er in het dorp twee openbare basis-
scholen zijn, namelijk een in Noord
en een in het centrum. Volgens de
nieuwe prognose waarin het leerlin-

genaantal nog meer daalt, zou er
zelfs geen ruimte zijn voor twee
openbare basisscholen. De gemeen-
te onderzoekt nu de nieuwe moge-
lijkheid om drie scholen te fuseren
en/of een nieuwe school te bouwen
en de prognosecijfers.

Behalve de openbare basisschool,
moet ook de Gertenbachmavo knok-
ken om te kunnen voortbestaan.

Stekkie streeft naar tarief

van cursus naar draagkracht
ZANDVOORT - Activiteiten-

centrum 't Stekkie wil graag de
tarieven van de cursussen hef-
fen naar draagkracht. In dat
geval zouden de tarieven inge-
deeld worden in drie catego-
rieën, voor hoge, gemiddelde
en lage inkomens. Een ander
streven van 't Stekkie is meer

samen te werken met andere
organisaties op het gebied van
welzijn en educatie.

't Stekkie heeft voor het eerst een
beleidsnota uitgegeven, waarin de
beleidsuitgangspunten en een meer-
jarenplanning staan. Het plan reikt

(ADVERTENTIE)

. . . Spectaculair . .

.

Dat winkelen in een supermarkt een aangename be-

zigheid kan zijn, bewijst mevrouw Heideman. Enke-

le keren per week is ze dan ook bij Dirk van den

Broek te vinden. „Ik kom hier toch zeker 3 a 4 keer

per week. Nu woon ik op een steenworp-afstand, dat

wel, maar als ik het niet naar m'n zin zou hebben,

zouden ze me hier echt niet zien. Er zijn mensen die

eens per week alles halen. Ik vind het leuker om
beetje bij beetje te halen. Dan ben je er ook altijd op
tijd bij als iets in de aanbieding is," legt mevrouw
Heideman uit.

Prijsbewust, vragen we? „Ja, prijsbewust ben ik.

Ik Iet ook altijd goed op de koopjes, want die zijn hier altijd spectaculair. Een ander woord

kan ik er niet voor bedenken. Gewoon spectaculair. Dat je soms geneigd bent een artikel

mee te nemen, niet omdat je het nodig hebt, maar omdat het zo goedkoop is! Dan moet

een winkel toch echt ver gaan, vindt u niet? Neem nou de Spa-Orange. Die kost hier

f 1,49. Ik weet zeker dat je bij andere supermarkten gauw enkele dubbeltjes duurder uit

bent. Zo neem ik ook altijd het vloeibaar schuurmiddel van het merk Dit's. Kost hier maar

ƒ0,79 én . . . even goed als de bekendere schuurmiddelen. Die kun je hier trouwens ook

krijgen, maar waarom zou ik meer uitgeven als dat niet nodig is? Mensen die zeggen dat

goedkoop duurkoop is, moeten maar eens boodschappen komen doen bij Dirk van den

Broek . . .

!"

Mevrouw Heideman: „ . . . waarom zou ik

meer uitgeven als dat met nodig is"

de uitvoerders slechts enkele hand-
grepen aan. Het daadwerkelijke be-
leid wordt uitgevoerd naar aanlei-
ding van het werkplan, dat jaarlijks

uitgegeven wordt.
Een van de aandachtspunten is

het heffen van cursusprijzen naar
draagkracht, zoals dat bijvoorbeeld
ook in de gemeente Heemstede ge-

beurt. Daar kennen de buurthuizen
de A-, B-, en C-categorie, voor hoge,
gemiddelde en lage inkomens.
Momenteel zijn de activiteiten

voor volwassenen kostendekkend
en wordt er geld toegelegd op het
jeugd- en jongerenwerk. De 25 pro-
cent van het jeugd- en jongerenwerk
wordt betaald uit subsidies en winst
afkomstig van de volwassenenacti-
viteiten. Het heffen van cursustarie-
ven naar draagkracht is nog slechts
een streven van 't Stekkie dat, in
overleg met bijvoorbeeld de gemeen-
te, nog uitgewerkt moet worden.
Een ander plan dat het activiteiten-

centrum heeft is 'extra aandacht be-
steden aan activiteiten voor echte
minima'.

Samenwerken
't Stekkie hoopt in de toekomst

ook meer samen te gaan werken met
andere organisaties op het gebied
van jongeren-, ouderen- of educatief
werk.

Lees verder op pagina 3.

Verplaatsen camping kan
leiden tot faillisement
ZANDVOORT - Om het cir-

cuit te kunnen laten groeien,
zodat het met grotere raceba-
nen de A-status kan behalen,
moet camping 'De Duinrand'
verplaatst worden. De exploi-
tante mevrouw G.H. Pomper-
-Gebben vreest dat de camping
na de verplaatsing niet meer
rendabel is.

Volgens de exploitante kan het
verplaatsen van het kampeerterrein
de doodsteek betekenen voor net de
camping. Het gaat nu al minder
goed met de camping, omdat er cara-
vans leeg blijven staan. "De mensen
weten niet waar ze aan toe zijn. Voor
ze een caravan kopen, gaan ze infor-

meren bij de gemeente. Daar verne-
men ze dat het circuit moet uitbrei-

den en het kampeerterrein ver-

plaatst moet worden. Omdat ze niet

weten waar ze aan toe zijn, wachten
ze liever af en kopen ze dus geen
caravan," aldus mevrouw Pomper.

Op camping 'De Duinrand', opge-
richt in 1948, staan stacaravans, die
recreanten kunnen kopen. In het
verleden stonden er driehonderd ca-

ravans en campers. Omdat er vol-

gens de Kampeerwet niet zoveel ca-

ravans op de grondoppervlakte van
'De Duinrand' mogen staan, is het
aantal caravans ingekrompen tot
270 caravans.

Volgens de gemeente mogen er
slechts 250 caravans staan op het
terrein. Daarom krijgt de huurster
van het terrein, mevrouw G.H. Pom-
per-Gebben, slechts toestemming
om op het nieuwe terrein, achter de
hoofdtribune van het circuit, 250
stacaravans neer te mogen zetten.

Hoge rente
Omdat dit een nadelig effect heeft

op de exploitatie van de camping
zullen de banken mogelijk moeilijk
doen bij het verstrekken van een le-

ning, of moet er een hogere rente

betaald worden. Hoge rente leidt er
toe dat er nog minder winst gemaakt
wordt en het nog moeilijker is

TDe
Duinrand' te exploiteren.

Daarnaast verwacht mevrouw
Pomper nog andere bijkomende las-

ten, zoals de stijging van de onroe-
rend goed belasting en investerin-
gen die gedaan moeten worden voor
de verhuizing en het installeren van
het kampeerterrein.

De gemeente stelt dat de exploi-

tante ook nu zou moeten investeren,
omdat de camping in zijn huidige
vorm niet aan de norm voldoet. De
huurster zou over een tegemoetko-
mende schadevergoeding, of uit-

koop kunnen onderhandelen met de
exploitant van het circuit.

?öl£ËM=ei
André Dekker
Hij maakte van gewone au- *%
to's politiewagens Na ze- O
ventien jaar chef Technische Dienst

geweest te zijn, neemt hij afscheid

van het korps
André Dekker in de rubriek Achter

de Schermen

3
Lokale omroep
De lokale omroep ZFM wil

haar programmering meer
op de doelgroep richten en heeft

serieuze plannen "We maken fou-

ten, daar leren we van We worden
steeds beter," meent Lennaard
Groot.

Bodeslop
Wie heeft de prijsvraag over q
Bodeslop gewonnen? De op- 5?
lossing staat vermeld in de rubriek

Met Oog en Oor de Badplaats Door

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur tel. 17166

Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648
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Geen subsidie

Zandvoortpromotie
ZANDVOORT - De meeste leden

van de commissie Financieën voe-
len er niet veel voor de stichting

Zandvoort Promotie dertigduizend
gulden subsidie te verstrekken. "Dat
geld wordt misschien wel weer te-

rugverdiend, echter niet door de ge-

meente, maar door de onderne-
mers," is de mening van CDA-raads-
lid mevrouw Bosman.

De PvdA, D66 en GBZ sloten zich bij

haar opvatting aan. Wethouder Ing-

wersen (CDA) stelde 'iets positiever'

te denken over de subsidiëring,
maar beloofde het college op de
hoogte te brengen van de mening
van de commissie.

(ADVERTENTIE)

Kijk in de
toekomst

zie pag.

BoeteZFM
1250 gulden
ZANDVOORT - De boete

voor de lokale omroep ZFM
valt mee. Het Commissariaat
voor de Media heeft 2500 gul-
den boete opgelegd, waarvan
de helft voorwaardelijk.

ZFM moet het Commissariaat
voor de Media een boete van 1250
gulden betalen. Daarnaast is er nog
1250 gulden voorwaardelijke boete
opgelegd voor een jaar. Indien de
lokale omroep in dat jaar opnieuw
reclame maakt, moet de resterende
1250 gulden overgemaakt worden.
Een lokaal radiostation mag wel

aan het eind van de uitzending ver-

melden welke bedrijven een pro-
gramma sponsoren, of prijzen be-
schikbaar stellen. Maar een station
mag niet per prijs vermelden wie
hem beschikbaar heeft gesteld, "In
het laatste geval is er sprake van
reclame, in het eerste geval wordt er
slechts vermeld wie er een program-
ma betaald heeft," legt Joke Molen-
dijk van het Commissariaat voor de
Media uit. ZFM maakte sluikrecla-

me, onder andere door reclame te

maken voor ondernemers die ca-

deaubonnen beschikbaar stelde.

De lokale omroep is gestopt met
het uitzenden van reclamebood-
schappen en heeft de fout toegege-
ven.

ZFM start volgende maand met
een nieuw programma, speciaal
voor ouderen, op vrijdagmiddag tus-
sen een en twee. Er zijn ook plannen
om een politiek café uit te zenden,
met forumdiscussies.
Zie ook pagina 3.

Waterstanden ]
Datum
29 okt
30 okt
31 okt
1 nov
2 nov
3 nov
4 nov
5 nov
6 nov

HW
05.15
05.59
06.46
07.25
08.15
09.05
10.35

00.35

LW
01.15
02.00
02.45
03.25
03.45
04.40
05.35
07.15
08.24

HW
17.31

18.15
18.56
19.45
20.50
22.04
23.50
12.15
12.54

LW
13.20
14.10
14.45

15.26
15.55
16.45
17.55
19.04
20.25

Vaanstand:
EK maand. 2 nov. 09.10 u.

Doodtij 4 nov. 10.25 u. NAP+45cm

4We kunnen niet slapen vanwege
de herrie van vechtende ratten'

«*n

ZANDVOORT - Twee
bewoonster uit de Wil-
lem Draaierstraat doen
's nachts geen oog meer
dicht. "Op de vliering
stikt het van de ratten.
Ze rennen, vechten, rit-

selen en knagen," ver-
telt mevrouw Van de
Velde. Er zijn al diverse
maatregelen genomen
om de ratten te bestrij-

den, maar tot nu toe
heeft niets geholpen.

Mevrouw van de Velde
woont zes jaar in de Willem
Draaierstraat. "En al die zes
jaar zitten de ratten hier.

Mijn buurvrouw woont hier
dertien jaar en die zegt dat
de knaagdieren nog langer
hier vertoeven," aldus een
gespannen bewoonster. Me-
vrouw van de Velde heeft
geprobeerd de bewoners
van de straat te bewegen
een lijst met handtekenin-
gen te verzamelen, om die

de gemeente te overhandi-
gen. "Maar niemand wilde
tekenen. Ze willen gewoon
niet weten dat die beesten
er zijn. Omdat ze bang zijn

dat ze dan voor viezerik

worden aangezien."
Behalve dat de ratten lawaai

maken, brengen ze stank in het
huis. Op de vliering barst het van
de rattekeutels en er hangt een
penetrante geur van urine en ka-

davers. Mevrouw Van de Velde
vreest dat de gezondheid van de
bewoners in de straat in het ge-

ding komt en schreef daarom, sa-

men met een andere bewoonster
op 25 september een brief naar de
gemeente, EMM, de GMD en de
huurdersvereniging. Eerder had
zij ook al contact gezocht met de
gemeente en de woningbouwver-
eniging.

Vallen
(

>

"De gemeente heeft vallen neer-

vliering te open was en dat
het voor de beesten mogelijk
was via het dak naar binnen
te komen. In afwachting van
het dichten van de vliering,

heeft het bedrijf in de
schoorsteen, wc-ruimte, op
de vliering en andere strate-

gische plaatsen zakken gif

neergelegd. EMM stuurde
een timmerman die de vlie-

ring zo dicht gaat timmeren.
De bewoonsters betwijfelen
echter of de maatregel helpt.
"Eerder is er ook al hout
aangebracht. Maar ze vreten
zich er dwars doorheen. En
ze persen zich door de klein-
ste gaatjes."

In de afvoer
Mevrouw Van de Velde is

niet de enige bewoonster van
de Draaierstraat die klaagt
van overlast van ratten. "Een
paar huizen verderop hoor-
de iemand een plof. Die
dacht dat er een kat vanuit
de dakgoot op de serre was
gevallen. Later zagen we een
bloedende rat wegrennen."
Een andere buurvrouw vond
een rat in de afvoer van de
wasmachine.

• Mevrouw Van de Velde toont een vers gevan-
gen rat. Foto Bram Stijnen

gezet. Regelmatig zit er een in. Ech-
ter in het voorjaar bleef de val leeg.

De controleur kwam daarom niet

meer langs. Van de zomer hadden
we enorme last van stank. We heb-
ben alles laten doorlopen, want we
dachten dat het riool verstopt zat.

Maar wat bleek na de zomer, toen de
tuinstoelen weer naar boven ge-

bracht werden? In de klem lag een
kale, bleke, in ontbinding verkeren-
de, rat te rotten. Zijn haren lagen in
een kring rondom het lichaam,"
gruwt de bewoonster, die 'voor geen
goud' de vliering meer opgaat.

EMM stuurde het bedrijf Rento-
kill langs, om het huis te inspecte-
ren. Rentokill constateerde dat de

Rentokül vermoedt dat er
een ergens rattenesten moe-

ten zitten in de wijk. Daarnaast
moet het voor de dieren prettig
toeven zijn in de omgeving. Blijk-

baar is er genoeg te eten. "De vos-
sen zie je hier over de straat lopen.
Er zijn mensen die dat leuk vin-

den en de vossen en kraaien voe-
ren. Die staan er niet bij stil dat
ook de ratten gek zijn op oud
brood," weet mevrouw Van de Vel-
de. Andere bewoners menen dat
de ratten afkomstig zijn uit vijvers
in de duinen, of uit Bentveld ver-

jaagd zijn nu de riolering daar aan- 3

gepakt wordt.
jf

"Het kan mij niet schelen waar ii

ze vandaan komen, als ze maar
Jj

definitief bestreden worden," is de %
opvatting van Van de Velde.

"j

Vuil ophalen
goedkoper voor
alleenstaande
ZANDVOORT - De gemeente

onderzoekt op het ogenblik of
het mogelijk is om alleenstaan-
den een lager tarief te laten be-
talen dan gezinnen en kamer-
verhuurders.

Raadslid Annema (D66) zou nog
een stap verder willen gaan en een
gedifferentieerd tarief willen invoe-
ren. Het tarief zou dan afhankelijk
moeten zijn van de productie van de
hoeveelheid afval. Ook de PvdA
voelde wel voor een verandering in

de wijze van heffen van kosten voor
het ophalen van het afval. "Mensen
die in flats wonen betalen nu hetzelf-

de als degenen die in gewone huizen
wonen. Dat is vreemd, want de flat-

bewoners hebben geen rolemmer en
moeten bovendien hun afval zelf de-
poneren in een container. Terwijl ze
ooit betaald hebben voor de verwer-
king van het afval via een stortko-
ker. Die kokers worden niet meer
gebruikt, maar deze voorziening zit

wel verwerkt in de huur en die is niet
omlaag gegaan," aldus de politicus.
Volgens hem is dat des te onredelij-

ker, omdat de vuilnisman minder
moeite zou hebben met het ophalen
van het verzamelde afval van de
flats, dan met het legen van indivi-

duele rolemmers.
De gemeente voorziet een kosten-

stijging van het ophalen van het af-

val, onder andere doordat de verwer-
king van het afval duurder wordt.
Daarnaast brengt ook het geschei-
den ophalen van het huisvuil extra
kosten met zich mee. Het ophalen
van vuil gaat volgendjaar 256 gulden
kosten, dat is een verhoging van 28,2
procent. Met het gescheiden opha-
len van het afval, wordt de rolemmer
verplicht gesteld. Nu mogen de
Zandvoorters nog zakken buiten
zetten. Flatbewoners moeten het ge-

scheiden afval in speciale contai-
ners deponeren.
Zie ook commentaar, pagina 3.

I ZANDVOORT - Als vervolg op de
actie 'Zuinig Stoken' introduceert
het energiebedrijf een nieuwe jaar-
meterkaart. Op de kaart kunnen
elke week de standen van de gas-,
electriciteits- en watermeter worden
ingevuld, zodat de bewoner een goed
inzicht krijgt van het energie- en wa-
terverbruik door het jaar heen.

NEEM NU EEN ABONNEMENT!

HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
TOT 1 JANUARI 1994 VOOR MAAR ƒ 54,00

Het Zandvoorts Nieuwsblad houdt u iedere week uitgebreid op de hoogte van

de dagelijkse gebeurtenissen in uw omgeving. U leest er in wat zich in uw
woonplaats afspeelt, de voornemens en politieke beslissingen van uw
gemeentebestuur en achtergrondinformatie. Bovendien bevat het Zandvoorts

Nieuwsblad veel nieuws over de lokale sport en winkeliers.

Allemaal zaken die u niet mag missen!

Een abonnement is nu extra aantrekkelijk.

Als u nu een abonnement neemt ontvangt u het Zandvoorts Nieuwsblad tot

eind 1 993 voor maar ƒ 54,00.

Het Zandvoorts Nieuwsblad:

Wie hem leest weet meer!

r
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Natuurlijk, die krant moet ik Hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt, maak ik gebruik van deze actie en ontvang het

Zandvoorts Nieuwsblad
tot 1 januari 1994 voor maar ƒ 54,00

ZonciwoorfeB
ü (Nieuwsblad

\
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* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
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Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 l'A

Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Op nniandug L
) luncmner I992

/i|ii on/c ouders

Ria en Jan Molenaar
25 |aar getrouwd

.lohan en Arjen nodigen vrienden, ken-

nissen en hekenden uit om hen vanaf
10.30 uur te feliciteren onder het genot
van een drankje.

I leniumstraat 250
2041 VP Zandvoort

\ v

(
'v

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, delen wij U met droefheid
mede, dat na een zeer liefdevolle verzorging in

het „Huis in het Kostverloren" te Zandvoort,
toch nog onverwacht, op 23 oktober 1992, van
ons is heengegaan onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Wilhelmina Seijsener-Meeuwenoord
weduwe van Jacobus Cornelis Seijsener

op de leeftijd van 86 jaar.

Zandvoort:
Jan en Mia

Zandvoort:
Fok en Hetty
Jack
Mirella

Zandvoort, 28 oktober 1992
„Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan 1

Correspondentieadres: J. Seijsener
Quarles van Uffordlaan 27, 2042 PP Zandvoort.

De Eucharistieviering en de crematie hebben
heden plaatsgevonden in de parochiekerk van de
H. Agatha te Zandvoort en in het crematorium
„Velsen" te Dnehuis-Westerveld.

Voor ons is toch nog onverwacht overleden mijn
man, onze vader en schoonvader

Ton
Antonius Maria Versteege

14 oktober 1916 22 oktober 1992

Tet Versteege-van Huffelen

Bart en Marjan

Mare en Nina

26 oktober 1992
Lorentzstraat 288
2041 SM Zandvoort

De Uitvaartdienst en de crematie hebben heden
plaatsgevonden in de parochiekerk van de H.
Agatha te Zandvoort en in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Ons bereikte het bericht dat de heer

Wout Bosch Evers

op 21 oktober jl. is overleden.

De heer Bosch Evers, die de leeftijd van 89 jaar

bereikte, is vele jaren een zeer verdienstelijk be-

stuurslid geweest van de ANBO afdeling Zand-
voort.

Gedurende lange tijd is hij betrokken geweest bij

onze zwemafdeling en de verspreiding van het

blad Samen op Weg.

Wij zijn hem daarvoor dan ook zeer erkentelijk.

Zandvoort, oktober 1992.

ANBO afdeling Zandvoort

De crematie heeft reeds plaatsgehad.

Y Y Y \

Hiep Hiep Hoera
s

Jan en Gerda
zi|n 3 november

25 jaar bij elkaar

Van harte gefeliciteerd

Tonny - Eslher ~

Sylvia - Marcel

Bedroefd geven wij U kennis dat op 89-jarige
leeftijd na een kortstondige ziekte van ons is

heengegaan mijn vader en onze vriend

Wout Bosch Evers
weduwnaar van Christina Geertruida Busman

Mevrouw J. Bird

vrienden en kennissen

Zandvoort, 21 oktober 1992
Mevrouw J. Bird
P.O.Box 17758
Sunward Park
1470 Transvaal - Zuid-Afrika

Correspondentieadres:

J. de Vries
Koningstraat 77
2042 VH Zandvoort

De crematie heeft maandag 26 oktober plaatsge-
vonden in het crematorium Velsen te Driehuis
(Westerveld).

Enige en algemene dankbetuiging

Wij zijn diep onder de indruk van de overweldigende be-

langstelling die wij kregen na het overlijden van mijn
man en onze lieve papa

Piet d'Hont

Heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij de begra
fenis, uw lieve kaarten en brieven, maar vooral voor de
schat van bloemen.

Uw waardering en medeleven is voor ons een grote
steun.

Ellen d'Hont-Groot
Martijn

Marleen

oktober 1992
Secr. Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort

ADVERTENTIES

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hammmga/G. Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekeden
Uw adres voor.

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

JONS DOMMECK en ERNA MEIJER

gaan op vrijdag 6 november 1992 /rouwen

De heer Roel van Dijk, lid van de gemeenteraad van Vcnlo, zal bet huwelijk

om 16. 00 uur sluiten ten skidhuizc van Vcnlo, Markt 2.

Ook daarna bent u van 17.00 uur tot 18.30 uur welkom in hotel-restaurant

Wilhelmina, Kaldcnkerkciwcg 1, 5913 AB Vcnlo (t.o. NS -station)

om het glas met ons te heffen.

II Geeststraat 25 Lorentzstraat 222
5911 JA VENLO 2041 SK ZANDVOORT

HEYST

SCHILDERWERKEN
gespecialiseerd om
uw bezittingen in de
kuststreken vak-
kundig te bescher-
men.

Vraag vrijblijvend

ons advies. .

Tel. 02503-1351 5.

DIT WEEKEND

BOSBESSEN-
TAARTJE 9,-

^ GEVULBE

t SPECULAASKOEK
van 1,70 voor I ,OU

-ScAte CEBcxkk^r SBczik
HOGEWEG 28. TEL, 12989

Vrienden en vriendinnen

bedankt voor de onvergetelijke

avond die jullie mij bezorgd hebben
voor mijn vertrek naar de West.

Tot over 7 1/2 maand.

Ron

Alan Michael
congratulations

with

„One for a while"

THE BEST

Iedereen

héél hartelijk

bedankt

Adriaan Paap
(Rossi)

tonnehoefe

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-Z52280

DIVERSE
WILDGERECHTEN

o.a. wildzwijn, hazerug, eend

Tevens presenteren wij u:

2 keuze menu's van 3-gangen

voor

ƒ29,50 en ƒ39,50

Daarnaast kunt u een keuze maken uit

onze uitgebreide menukaart met vele
vlees- en visgerechten.

Wij zijn iedere dag geopend en beschikken
over een ruime eigen parkeergelegenheid.

baar ligt onze belangrijkste

taak :èn dienstverlening.

? Daarnaast kunt u bij ons
^;:terecntvoor:.;V:

inschrijvingen

Uitvaartverzekering

• een Natüfa-
uïtyaartovèreenkomst

Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Te huur:

GEM. KAMER
m. bad, toilet +
keuken, aparte

opgang, v. 1 pers.

ƒ 600,- incl. + borg.

Tel. 12063.

VFRÏKOWD

ggonsnni] e
mg wj

El

023^315855

^ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-31S855 (DAG EN NACHT)

WOONRUIMTE
GEZOCHT

Omg. Zandvoort

Huur niet hoger dan
500- incl.

Tel 020-6274994
of

055-223285

Te huur
gem. studio

tot 1-4-'93

k.d.t. ƒ 675,- p.m.
incl. g.l.w.

Tel. 18280.

Te huur
gevr.

per 15 nov. a.s.

liefst gestoft, kl. flat

m. bad.
Boul. of centr.

Tel. 03406-22005.

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

organiseert

vrijdag 30 oktober

„KARAOKE"
Aanvang 21.00 uur

You don't have to be a pro
to steal the show

Aan Balletstudio 118
Connie Lodewijk

Huppedepup Hoera!!

Conny is 1 november
in Zandvoort 7 jaar

Van Harte Gefeliciteerd

Je (oud)leerling Karim

Ontdek de wereld

van de toekomst

met de ALOË VERA VITAMINE van Deynique
voor de man en de vrouw die in de toekomst geloven.

Beauty Instituut

Joke Drayer
bestaat al 12% jaar zowel voor huid als haar.

Zat. 7 nov. open huis

Kosterstraat 13, tel. 14975

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:

dinsdag 3 november 1992 20.00 uur Cie Maatschappelijk Welzijn

woensdag 4 november 1992 20.00 uur Cie Bestuurlijke Zaken
donderdag 5 november 1992 20.00 uur Cie Ruimtelijke Ordening

In verband met de raadsvergadering over de begroting is de reguliere

commissievergadering Financiën verplaatst van maandag 9 november
1992 naar maandag 16 november 1992.

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij de bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda
beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens een commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Identificatie honden niet van gemeentewege
In het kader van de campagne 'Bent u er vandaag alweer ingetrapt? Vies hèl'

tegende overlast van hondepoep, is een gelijknamige folder verschenen. In

deze folder worden de regels zoals deze in de Algemene Plaatselijke

Verordening staan, verkort weergegeven.

Eén van deze regels is dat binnen de bebouwde kom honden niet zonder
identificatie op de openbare weg mogen zijn.

Er zijn nogal wat misverstanden hieromtrent gerezen.

Veel mensen denken dat van gemeentewege een dergelijk identificatiemerk

wordt verstrekt. Dit is niet juist!

Eigenaren van honden dienen zelf voor identificatie te zorgen; hetzij door
middel van een penning, een naamrolletje of iets anders.

Verkeersbesluiten
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve

bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, hebben burgemeester en wethouders besloten:
- tot het creëren van een laad- en loshaven aan de westzijde van de Bm.

Engelbertsstraat, ter hoogte van de percelen 1 2 t/m 1 6, door middel van het

plaatsen van het bord E7 van het Reglement verkeersregels en verkeer-

stekens 1990
- en de werkingssfeer van bovengenoemd bord te beperken tot de uren

tussen 08.00 en 1 8.00 uur, doormiddel van het plaatsenvaneen onderbord,
waarop deze uren worden aangegeven.

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voorde geschillen van bestuurvande Raad van State,

postbus 20019, 2500 EA Den Haag, binnen 30 dagen na publikatie van het

besluit.

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,-

aan griffierechten verschuldigd.

Wijziging legesverordening koninklijk

goedgekeurd
De wijziging van de Tarieventabel van de Legesverordening 1 992, zoals door
de raad vastgesteld in zijn vergadering van 26 mei 1 992, is bij koninklijk besluit

goedgekeurd.

Dit is gebeurd op 1 oktober 1992 onder nummer 92.009194.

De wijziging treedt conform de procedure in werking op de eerste dag van de
maand volgend op de goedkeuring.

De datum van inwerkingtreding is 1 november 1992.

De verordening ligtvanaf heden gedurende 3 maanden terinzage bij de sector

Grondgebied, afdeling Algemeen Bestuur, Raadhuisplein 4.

De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Afkondiging brandbeveiligingsverordening
De Brandbeveiligingsverordening, vastgesteld door de raad in zijn vergade-
ring van 26 mei 1992, zal met ingang van 30 oktober in werking treden.

Op deze datum vervalt de Brandbeveiligingsverordening, vastgesteld bij

raadsbesluit van 28 augustus 1973, met inbegrip van latere besluiten tot

wijziging van deze verordening

De nieuwe verordening ligtvanaf heden voor eeniedergedurende 3 maanden
ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Algemeen Bestuur, Raadhuis-
plein 4.

De afdeling is geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
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ii mm uitvaartverzorging
\v~// kennemerlancTbv

" -

" Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT MET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

Huisvrouw
gevraagd

voor

verstelwerk en
wolwas

voor bejaarde
staarblmde dame.

Tel. 02507-30141.

250,- BELONING
Tara, grote poes + 4 jaar, grijs gestreept

(Cypers) witte neus, borst, buik en voet-

jes. Draagt (droeg) rood bandje met
adreskoker.

Ik mis haar vreselijk!

Heeft u haar opgenomen of gezien in uw
buurt wilt u mij dan a.u.b. opbellen.

An Kramer, Kerkdwarspad 5

tel. 15235 - 16291

JUPITER-SPORT
KINDER-

TRAININGSPAKKEN
halve prijs

92 t/m 176

KINDER-
TENNISRACKETS

Rucanor
nu

Raadhuisplein 15 Zandvoort
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ZFM gaat zich meer op doelgroep ric
ZANDVOORT - De Zandvoortse lo-

kale omroep, de ZFM, gaat zich meer
op de doelgroep richten. Daartoe wor-
den onderzoeken gehouden die moe-
ten uitwijzen welke leeftijdsgroep op
welk tijdstip de radio aanzet. Omdat
Zandvoort veel oudere inwoners
heeft, wordt binnenkort gestart met
een programma voor senioren. Ook
liggen er plannen voor een 'politiek
café', waarin forumdiscussies wor-
den gehouden.

door Marianne Timmer

"We hebben slappe tijden gekend en we
hebben fouten gemaakt," constateert Len-
nard Groot, bestuurslid van de Zandvoortse
Omroep Organisatie. "Maar we hebben ook
een goed team met enthousiaste program-
mamakers, die uit het hele land komen om
hier een programma in elkaar te zetten,"
vervolgt hij.

De lokale radio zender is bijna twee jaar in

de lucht. Het Zandvoortse station dreef over
woelige baren. De programmamakers van
Zandvoortse Zaken maakten vorig jaar be-
kend dat zij het niet eens meer waren met de
programmering. Ze vonden dat de omroep
te veel muziek bracht en te weinig lokale
informatie.
"Er knapte iets bij mij, toen ik die zater-

dagmorgen naar de radio luisterde en hun
kritiek hoorde. Ik vond die actie nogal on-
sportief. We zijn een heel open team. Er was
genoeg gelegenheid om de grieven te bespre-
ken. Zoiets slinger je niet zomaar de ether
in," vertelt een verbolgen Groot. De mede-
werkers van Zandvoortse Zaken hadden het
met die actie voorgoed verpest bij het be-
stuur. "Eerlijk gezegd waren we toch niet zo
tevreden over die club. Naar mijn idee wa-
ren ze niet objectief. Politici van steeds de-
zelfde partij kwamen aan het woord. De re-

dactie hield te weinig afstand. Ik vind dat dit

niet kan. Een lokale omroep moet absoluut
objectief zijn. Daarnaast liep de groep wat
naast de schoenen. Omdat deze program-
mamakers actualiteiten brachten en geen
muziek, verbeeldden ze zich meer te zijn

dan de anderen. Dat is na-
tuurlijk onzin. Bij ons is

iedereen gelijk. We heb-
ben ook de opvatting dat
degene die iets verkeerd
doet, zichzelf corrigeert
en dat hij of zij niet Van"
bovenaf terechtgewezen
wordt."

• Programmamakers van ZFM komen uit het hele land. "Omdat de omroep garant staat voor een goede sfeer. We kennen geen hiërarchie,

iedereen is gelijk," aldus bestuurslid Groot, links op de foto. In het midden Michael Reijenga.
Foto Bram Slijnen

is. Toch viel er na het vertrek van de pro-
grammamakers een leegte. De eerste paar
weken waren er geen actualiteitenprogram-
ma's te beluisteren. Toen er een nieuw team
geformeerd was, moest dat groeien. Groot

'Een lokale omroep moet
absoluut objectiefzijn'

Leegte
Volgens bestuurslid Groot en promotie-

medewerker Michael Reijenga, is de sfeer er
op vooruit gegaan nu deze groep verdwenen

geeft toe dat de lokale omroep momenten
heeft gekend, dat ze niet zo interessant was
voor de luisteraars.

De omroep wil steeds beter worden en
zich meer richten op de luisteraars. Zand-
voorters zijn weleens van mening dat de
omroep teveel muziek draait voor jonge

mensen. "Dat klopt, maar dat doen we be-
wust. We zijn van mening dat juist jongeren
veel naar de radio luisteren," aldus Groot.
"Maar dat houdt met in dat we de andere
groepen vergeten. Binnenkort gaan we een

enquête houden, die
moet uitwijzen welke
leeftijdsgroep wan-
neer de radioknop
omdraait. We gaan
ook zeker van start^— met een programma —"
voor ouderen. Dat ge-

beurt eind van deze maand, op vrijdagmid-
dag tussen een en twee uur. De Haarlemse
Hettie Sandbergen, die ervaring heeft met
zo'n programma, zal het samen met onze
voorzitter Bas de Baar gaan presenteren."
Daarnaast heeft de omroep plannen voor

een 'politiek café'. "We willen dat het een

spraakmakend programma wordt. Met bij-

voorbeeld een forumdiscussie. En we zullen
erop letten dat alle politici evenveel aan het
woord komen," verzekert het bestuurslid.
Plannen genoeg, maar of ze gestalte knj-

'Sponsoring mag, reklame niet,

maar waar ligt de grens?
'

gen hangt ook af van het animo van de me-
dewerkers. "Het is moeilijk om een groot,
deskundig redactieteam te formeren, dat
voor niets wil werken," aldus promotieme-
dewerker Michael Reijenga. Veel medewer-
kers komen van buiten het dorp. Een doorn
in het oog van de Zandvoorters. Reijenga en

Groot vinden dat geen belemmering. "Het
toont aan hoe graag mensen bi) ZFM wer-
ken. Bovendien kan je goed nieuws naren,
zonder dat je hier woont. We hebben een
redactie die berichten uit de lokale pers
knipt en naar aanleiding daarvan het nieuws
brengt en interviews afneemt Daarnaast
gaat de redactie soms ook zeil meuwsga-
ren."

Het ontwikkelen van een lokaal radiosta-
tion gaat dus gepaard met vallen en opstaan.
Naar aanleiding van het conflict met de me-
dewerkers van Zandvoortse Zaken, namen
veel leden van de programmaraad een af-

wachtende houding aan. Op de laatste verga-
dering was er slechts eén lid aanwezig, na-
melijk Alwin Baas, afgevaardigde van jonge-
renstichting ZAPP. "Maar we zijn alle leden
afgegaan en hebben gevraagd of ze nou ach
ter ons stonden. Als dat het geval was, moes-
ten ze tekenen. Op drie na hebben ze dat
gedaan." De achterban die niet tekende, be-
stond uit. afgevaardigden van het Cultureel
Centrum (dat heeft niets met de dood van de
beheerster te maken), de lokale Raad van
Kerken en ZFM-handbal.
De omroep moest de lijst, op verzoek van

het Commissariaat van de Media opnieuw
indienen.

Sponsoring
Ook nu is er nog roering m de tent van de

omroep, want ZFM is beboet door het Com-
missariaat van de Media.
Groot: "Ook daar leer je van. Sponsoring

mag wel, reklame niet, maar waar ligt de
grens? We hebben inderdaad fouten ge-

maakt. Dat heb ik ook ruiterlijk bekend bij

het Commissariaat. Het zal echter niet meer
voorkomen."
De omroep is volledig afhankelijk van de

sponsors. "Zonder de ondernemers hadden
wij niet bestaan," stelt Groot "We willen
geen subsidie van de gemeente Wij zijn van
mening dat een omroep de burger geen geld
mag kosten. Als er een omroepbijdrage
wordt geheven, moet iemand die niet luis-

tert betalen voor degene die dat wel doet.
Daar zijn we het met mee eens." Een redac-
tie- en een programmastatuut moeten de
onafhankelijkheid van de lokale omroep
waarborgen.
ZFM hoopt, als de Mediawet het toelaat,

een goed lopend com-— mercieel station te

worden. "Veronica is

ons voorbeeld,"
schertst Groot. Een
van de eerste stappen» daartoe moet de aan-
sluiting op de kabel

zijn. "Maar dat kost enorm veel geld. Er
moet immers 4,5 kilometer kabel aangelegd
worden, dat kost 3500 gulden. En daarnaast
moeten we 1900 gulden per maand ophoes-
ten." Desalniettemin is ZFM druk aan het
onderhandelen met kabelexploitant Case-
ma.

Zandvoorts
Nieuwsblad!

Commentaar

Vuil
,,Het is heel eenvoudig om clandes-

tiene pensions op te sporen, die geer i

toeristenbelasting betalen We wp-
gen gewoon het afval van bewon' is

zomers en 's winters Daar waai de
zakken 's winters aanzienlijk lichlei

zijn dan 's zomers, wordt illegaal

verhuurd," schertste 'politieke clown'
Fhennga (GBZ) in de commissie Ti-

nancieen

Over het wegen van het vuil voordo
ook D66-er Annema het woord m
deze vergadering. Hij toonde zich

voorstander van het hanteren van
een gedifferentieerd tarief en po-

neerde de stelling dat 'niet alleen de
vervuiler betaalt, maar ook de ge-

bruiker zou moeten betalen'. De an-

dere commissieleden, noch de wet-

houder haakten m op zijn suggestie,

terwijl op de publieke tribune 'hoe

wil je dat realiseren' werd gemom-
peld.

Toch is zijn suggestie zo gek nog niet.

In de gemeente Haarlemmermeer,
bijna een buurgemeente, wordt m
sommige wijken het huisvuil per ge-
bruiker geregistreerd via een op de
rolemmer aangebracht chip. Het kan
dus wel; waar een wil is, is een weg.
En zo zou zelfs de suggestie van Fhe-
nnga gestalte kunnen krijgen, hoe-
wel dat wellicht meer een idee is dat
rijp is voor de prullenbak.

„'t Stekkie"
Vervolg van voorpagina

Te denken valt bijvoorbeeld aan een
samenwerking met bureau Halt, het
algemeen maatschappelijk werk, de
stichting welzijn ouderen, het edu-
catief centrum Haarlem en vrou-
wenwerk-groepen "Daarnaast is het
ook van belang dat we elkaar niet
overlappen. Dat we bijvoorbeeld
niet ouderengyrnnastiek orgamse
ren, op een uur dat een andere stich-

ting dat ook al doet," licht coördina-
tor Mia van Westrop toe.

Nog een belangrijk punt uit de be-
leidsnota is het streven naar de uit-

breiding van vrijwilligers.

Van der Laan heeft bouwaanvragen terug
ZANDVOORT - Van der

Laan, eigenaar van de HEMA,
heeft zijn bouwaanvragen te-

ruggekregen van de gemeente.
Hij hoopt ze nog deze week op-
nieuw in te sturen. De gemeen-
te moet dan binnen drie maan-
den reageren op de aanvragen.
De ondernemer diende de aan-
vragen jaren geleden al in bij

de gemeente, maar kreeg toe-
stemming, noch afwijzing om
te mogen bouwen. 'Ik word ge-

woon aan het lijntje gehouden',
zei hij eerder in het Zandvoorts
Nieuwsblad. Nu per 1 oktober
de . Woningwet veranderd is,

moet de gemeente binnen drie
maanden reageren op de nieuw
ingediende aanvragen.

HEMA-eigenaar Van der Laan
heeft bijna al zijn bouwaanvragen
teruggekregen van de gemeente. De

ambtenaren zijn momenteel nog een
tekening aan het zoeken, maar ver-

wacht wordt, dat deze week! alle te-

keningen en papieren binnen zijn.

Daarna gaan ze, vergezeld met de
nieuwe aanvraagformulieren, onge-
wijzigd op de bus.
Per 1 oktober is de Woningwet

veranderd. Er is een aantal zaken
veranderd. Voor kleine bouwplan-
nen is geen bouwvergunning meer
nodig, zoals voor de bouw van schut-
tingen, pergola's of het aanbiengen
van een dakraam. Voor het bouwen

van een garage, dakkapel of een uit-

bouw is ook geen vergunning meer
nodig, maar,deplannen moeten nog
wel gemeld worden bij het college
van Burgemeester en Wethouders.

Proces
Het college kan de toestemming wei-

geren, als de plannen bijvoorbeeld
niet overeenstemmen met het be-
stemmingsplan. De gemeente moet
het binnen een maand laten weten
als het plan niet aan de voorwaarden

Gemeente breekt met Muziekcentrum
ZANDVOORT - De muziekschool wordt te duur voor de gemeente Zand-
voort. Daarom wordt er een voorstel voorbereid om het samenwerkingsver-
band te breken met de gemeente. Het uittreden zal geld kosten, omdat er
contracten zijn met docenten, huur van gebouwen etcetera. Volgens Mu-
ziekcentrum Zuid-Kennemerland gaat de 'uitkoop' wel een miljoen kosten.
De gemeente denkt dat deze rekensom niet klopt. "Maar zelfs als dat wel het
geval is, zijn we goedkoper uit dan dat we lid blijven", aldus wethouder
Ingwersen. Dat de lessen niet meer betaalbaar zijn, komt omdat er te weinig
cursisten muziekonderwijs willen volgen.

voldoet. Hoort de indiener mets van
het college, dan is er automatisch
toestemming verleend, i

Voor bouwplannen met een be-
hoorlijke omvang, zoals de plannen
van Van der Laan die onder andere
zijn winkel en zijn hotel in de Post-
straat wil uitbreiden en een apparte-
mentencomplex aan de Oranje-
straat wil neerzetten, is wel een
bouwvergunning nodig. Het college
moet binnen drie maanden laten we-
ten of het al dan niet akkoord gaat.

Als Van der Laan geen toestemming
krijgt zijn winkel te verbouwen en
hij de motivatie van de gemeente
niet steekhoudend vindt, spant hij

de gemeente een proces aan.

De ondernemer diende de aanvra-
gen jaren geleden al in, maar kreeg
geen toestemming of afwijzing van
de gemeente. Volgens Van der Laan
'mankeerde er niets aan de aanvra-
gen' en voelde hij zich aan het lijntje

gehouden. De nieuwe wet maakt
daar een einde aan.

Kerkdiensten J 1 Weekenddiensten

Weekend 31-10/1-11 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen
Kinderdienst in het Jeugdhuis

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Ds. C. van de Vate,
viering H.A.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NBB:
Zojadag 10.30 uur: Dr. S.L. Verheus,
Haarlem.
12.30 naar Joods Historisch Mu-

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op don-

> derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
. hout Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J M Pekelharing Hoofd commercie J F
ISas.

', Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel

'02507 - 18648. Postadres postbus 26, 2040
'AA Zandvoort Bij geen gehoor- 020-
6451515 tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef), Joan Kurpershoek, Mari-

' anne Timmer.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan Boskel-

« jon (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel 02507 - 17166 Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort Faxnum-
mer- 02507-30497 Kantoor geopend maan-
dag 13-16 u; dinsdag 10-13,

-

i 4-1 6 u.
woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-

17 u , vri|dag 9-12 u.

Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51,

1180 AB Amstelveen Faxnummer 020-
6475449 Micro-advertenties lei 020 -

562 6271
Verkoopmanager M Christiaanse

, Abonnementspnjzen: ƒ 16,- per kwartaal,

, f 29,- per half jaar, f 52,- per jaar Voor
• postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 ,75

- Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:

ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-1 2 u tel 02507 -

,17166

l Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

-1941

seum in Amsterdam.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor H.J.

Kaandorp,
Zondag 10.30 uur: pastor H.J. Kaan-
dorp met jeugdkoor.
Nieuw-Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: past. Th. W. Duy-
ves
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,

Haarlem.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

B Burgerlijke stand B
Periode:
20 26 oktober 1992

Ondertrouwd:
Willem van der Veen en Liane Strij-

der.

Gehuwd:
Martinus Johannes Faber en Patri-

cia Lucia Maria van Dam.

Geboren:
Remy Alexander, zoon van Cornelis
Petrus Wilhelmus Vink en Peggy
Ann Drommel.
Overleden:
Robbert Croese, oud 92 jaar,

Jacob Hendriks, oud 62 jaar,

Petrus Jacobus Cornelis Halsema,
oud 57 jaar,

Prancisca Gertruda Catharina
Smitskamp geb. Wullems, oud 91

jaar,

Wouter Engelinus Rudolph Alexan-
der Bosch Evers, oud 89 jaar,

Antonius Maria Versteege, oud 76

jaar,

Johan Willem Grote, oud 81 jaar,

Wilhelmina Seijsener geb. Meeuwe-
noord, oud 86 jaar.

Weekend:
31/10 - 1/11/1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 6 1584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-1 1.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via

telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-
sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen tand-
arts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-
tijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.

Buiten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni-

ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem

023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-
woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-
fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreek-
uur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeen-
schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.

023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Achter de schermen

André Dekker

'Afscheid met gebroken han

ZANDVOORT - Eigenlijk
ziet hij het niet zitten, zo'n blik
achter de schermen. Hij is na-
melijk een man die het juist

achter die schermen naar zijn

zin heeft en er daarom geen
behoefte aan heeft dat ieder-

een er een blik achter werpt.
Maar hij kan zo moeilijk 'nee'

zeggen.

De heer A. Dekker (63) neemt
morgen afscheid van de politie te

Zandvoort waar hij de afgelopen ze-

ventien jaar zorg droeg voor alle

technische zaken. Een Manus van
Alles die nooit 'nee' kon verkopen,
zelfs als het zijn werk niet was, en
daarom zijn werkzaamheden als

Chef Technische Dienst steeds ver-

der zag uitbreiden. Het liefst ver-

trekt hij met stille trom, maar de
laatste dagen merkt hij dat er "hier

op het bureau iets rommelt. Ik weet
niet wat ze plan zijn," zegt hij als zijn

collega's de koffiekamer verlaten
hebben. "Liever was ik gewoon weg-
gegaan. Ik ga ook geen speech geven,

laat een ander maar vertellen hoe ik

het gedaan heb."

"Ik neem met een gebroken hart
afscheid", vertelt Dekker, "omdat ik

altijd met enorm veel plezier ge-

werkt heb. Het is een deel van mijn
leven en ik voel me nog gezond. Ik
had al eerder mogen stoppen, maar
ieder jaar liet ik me toch weer over-

halen. Maar er gaat door de regiona-

lisering zoveel veranderen dat het

nu een goed moment is weg te gaan."

Primitief
Dekker woont en werkt al sinds

1952 in Zandvoort en begon hier ooit

als 'klusjesman met een gammel
loon'. .Op 16 mei 1975 trad hij in

dienst 'als technisch ambtenaar en
was toen voornamelijk verantwoor-
delijk voor het wagenpark. Het was
nog de tijd van het oude politiebu-

reau en wat hij zich er vooral van
kan herinneren is dat het behelpen
was. "Het wagenpark was niet al te

best. We zeiden wel: een dag surveil-

leren, twee dagen repareren. De be-

huizing waarin we werkten was
ronduit primitief." Door chronisch
geldgebrek kon er slechts langzaam
opgebouwd worden, maar Dekker
kan met tevredenheid terugkijken.

Zijn functie groeide uit tot Chef
Technische Dienst en hij was als zo-

danig bij zo'n beetje alles betrokken.
"Ik was verantwoordelijk voor het
onderhoud, dirigeren, inkopen, ja,

noem eigenlijk maar op. Als het
maar met techniek te maken had.

9 Andre Dekker was degene die de auto's zodanig 'aankleedde' dat
politiewagens werden. roio Bra-n s,

het

Maar ook het deponeren van m be-

slag genomen goederen bij de Dienst
der Domeinen hoorde erbi) Dat be
trof niet alleen voertuigen, ook wa
pens bijvoorbeeld."
"De laatste jaren kreeg ik heel wat

opgevoerde brom- en snorfietsen on-

der handen. Ik kan het me ergens
wel voorstellen dat jongelui een
bromfiets opvoeren, maar frame en
remmen zijn er meestal met op bere
kend Tegenwoordig hebben we ge
lukkig een veimogenstestbank, dat
scheelt veel tijd. Vroeger moest je

een brommer vaak eerst uit elkaar
halen. Ik heb in de werkplaats nog
een apparaat gebouwd, waar je een
brommer aan kunt ophangen als je

'm uit elkaar moet halen Soms gaat
het toch wel aan je hart, dat je zo'n
ding moet laten vernietigen als de
eigenaar er afstand van doel. Alles
wat ik er zelf van afhaalde voordat

In deze rubriek Achter de
Schei-men gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter be-
kende personen uit deze ge-

meente. Deze week André
Dekker, die afscheid neemt
van het politiekorps. Als
chef Technische Dienst was
hij een Manusje Van Alles.

do eigenaai zijn biomficts teiug
kreeg werd ook vernietigd

"

Dekkei was ook de veiantwoonle
lijke man voor het 'aankleden' van
auto's Dit wil zeggen het aanbicn
gen van de striping, hot inbouwen
van telecommunicatie aaparatuu:
en het ontweipen en bouwen van
zogenaamde shjpauto's, onopvallen
de surveillance auto's "Je kunt /,o

veel geld besparen doot al die zaken
zelf in de hand te houden Het i epa
icicn van auto's is er nu niet meei
bi], we doen hier eigenlijk alleen

maar klein onderhoud aan de eigen
wagens en verder veel onder/ook
Groot onderhoud is met moei nodig,

want de wagens «aan ei na een jaai

uit Dan lijd ]e altijd met nieuw ma
toneel en onder gaiantie

"

De meest technische man van h"l

hele korps Zandvoort gaat vooi lopi<;

eerst maar eens uitrusten. Hoc de
vele kleine en grote technische pi o
blemen in de toekomst wolden op
gelost, is de giote vraag Door de op
handen zijnde ïegionalisermg woi
den de honneurs voorlopig waai ge
nomen door de korpsen Bloemen-
daal en Heemstede "Ze zullen me
nog missen," is dan ook een consta
tering die door zijn collega's ondei
schreven wordt En met in het minst
door de bureaupoes die vri)wel altijd

in de werkplaats van Dekker te Mn
den was en op maandagmorgen zijn

'baas' al stond op te wachten
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Tjerk Hiddesstraat 145
Modern tweekam.app. (v.h. 3) op 9e etage.

Schitterend uitzicht. Ind. entree, hal, toilet,

grote L-vormige woonk , balkon zuid/oost,

open keuken met eetbar, badk. met ligbad

en wastafel, slaapk. Serv k. ƒ 467,-- p.m.
Vr.pr. ƒ159 000,- k.k

Hogeweg 22/1
Zeer luxe verbouwd tweekam.app. (v h. 3)

op 1e etage Ruim balkon op het westen.
Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegel-

wand, luxe open keuken met inbouwapp.,
slaapk. met spiegel/kastenwand, badk. met
bad, douche en dubb wastafel. Serv.k.

ƒ137,- p.m Vrpr ƒ 198.000,-- k k.

Dr. Kuyperstraat 4
In Zandvoort-Zuid gelegen twee onder een
kapwoning met garage. Opp 300 m 2

. Ind.

entree, hal, woonk., keuken, toilet. 1e et. 3
slaapk , badk. met douche, toilet en wasta-
fel, zolder Vrpr. ƒ325.000,- k.k.

Max Planckstraat 31
Kantoorruimte op eerste verdieping van re-

presentatief bedrijfsgebouw in Zandvoort
Noord. Opp. ca. 1 00 m2 Huurprijs ƒ 1 .250,-
- p m. excl BTW.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Proiekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944" /Fax 02507-17596

Soc. DE MANEGE
ZANDVOORT
presenteert a.s. za.

GROOTS DANSFEEST
tot 3 uur in de nacht.

Met o.a. de Nashville Country
Band en live entertaiment in

3 zalen.

Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jr.

Corr. gekleed.
Entree ƒ 15,-

Info of reserveren 16023.
-< •

' ï */

Hij/zij zocht
1000-banenweek
Maandag 9 tot en met vrijdag 13 november a s Met veel

informatie over tijdelijk werk en opleidingen

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

De uitzend-CAO
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris,

vakantie en sociale verzekeringen geregeld

ir randstad uitzendbureau

TE KOOP
Wegens renovatie terras te koop:

± 50 terrasschotten

1-, 2- en 3-raams.

Tevens

60 aluminium terrasstoelen
met rode zitting.

Alles ƒ 5,- p. stuk of ƒ 400,- in één koop.

Tel.: 023-252280.

BANKSTELKUSSENS
10 stuks stofferen voor v.a. ,

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v.a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

295,-

5,-

8,95

ALLES GRATIS GEMAAKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel. afspraak

02507-19347

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

B B|

BfTAALTU

NOG STEEDS TEVEEL

ÜÖR HETZELFDE

II PRÖDUKT

Superbenzine 1,89

Euroloodvrij 1 ,73

Diesel 1,04

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

Peugeot 205: div. aanbiedingen

• of uitgestelde betaling

(max. 10.000) tot 1-5-93

• of lage rente-financiering

• of Accent II

Déze week voor u gese-
lekteerd uit onze collec-

tie gebruikte' wagens...

Peugeot 205 GT 1.4 inj.

antraciet met. , „ rt _,-„
5-1991 ƒ 19.750

Peugeot 405 Br. GL. 1.6

2°?9
d
9o ƒ 24.900

205 Accent: vanaf ƒ21.740,-
tijdelijk met metaallak, getint glas en L.M. velgen met
aanbiedingskorting ƒ 1750,-

Peugeot 205 XS 1.4

7-1987 ƒ 13.750

is^
Peugeot 105 Accent 1.1

inj.

zwart 7-1990 ƒ 15.000

sne\ ]

slechts

25

öns

25,

mnf]

Peugeot 205 Accent 1.1

inj. graphite met.

3-1991 ƒ 18.900

Peugeot 205 KR 1.4 inj.

11-1989 ƒ 16.750

• uitsluitend op 205 Accent, mits uit voorraad leverb.

• registratie uiterlijk 30 nov. '92

• zie voorwaarden in showroom

LEEUWEKEUR;;;
GEBRUIKTE;AUTO'S

f* met' uitgebreideV ;;«/:.

:

; CGararitievbórwaardeh ':
T

• Altijd keus' uit 25 gebri auto's

'

Klasse, service en kwaliteit onder één dak

AUTOBEDRIJF
VAN SCHAGEN VAN 1890 Telef. 023-293450 Telefax 023-289368

Wilhelminaplein/ 2103 SX Heemstede
Achterweg 38, 2100 AE Heemstede
Postbus 227

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

§1 NIEUWE LEER ENSSMleÖLLEGTIÉ
BIJ DE GRÖOTSTiilNiËDEftLANO

BIJ

10.000 STUKS
LEDEREN KLEDING

BU AANKOOP BOVf.599.;

IEDERE KOPER ONTVANGT

GRATIS EEN LEUKE ATTENTIE!

LEREN PARkA'S, heren va 399
-3ltalin\\Leather)

ITALIA
v/h Dankers

LEATHER WEAR BV

Inruil leder/bont moge-
lijk Gespreide betaling

mogelijk Reiskosten

worden bij aankoop
vergoed Niet geldig bij

speciale aanbiedingen

zaNDVÖORÏ-SLUlS
HULST -PUTTE

NÖÖRBWUKMNZEE
VALKENSWAA8D/LDRIM&

BAARLE NASSAU
koopavond mmmn
HELMOND KOOPZONDAG

AtMERE-HAVENi)HOUTSTRAAT 8i (BIJ QUICKINETTE) ;

,„ra ,„rl „,„.,„ ulin„e«T„ „., SNOORDWIJKAANZEEiDAMPASSAGE/HOOFDSTRAATSB :

emm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR ., „
~",

RECTIFICATIE

1

.

Lijsterstraat 2-26, (Kerkmanflat), huur ƒ 576,65 per maand (excl.

stookkosten)
2 1/£-kamerseniorenwoning met cv.

Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens van 55 jaar
en ouder.

Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 3.320,- zijn.

Alle inschrijvingen op de advertentie van vorige week op deze
woning vervallen. Iedereen gelieve opnieuw in te schrijven.

2. Lijsterstraat 2-27, (Kerkmanflat) huur ƒ 588,27 per maand (excl.

stookkosten)
3-kamersemorenwoning met cv.

Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens van 55 jaar

en ouder.

Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.395,- zijn.

3. Brederodestraat 15-11, huur ƒ565,25 per maand.
2-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.

Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.665,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het ge-
velkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Wist u dat MATA-HARI
SNACKS ook uw catering

kan verzorgen?

o.a. Rijsttafels, div

gerechten en snacks voor
feesten, partijen of
verjaardagen voor

min. 15 pers.

Bel voor meer info.

Mafa-Hari
Snacks
Haltestraat 24

iuv tel. ,13201 Zandvoort

'iliiiom
EVENliiiim

(De nieuwe collectie Is tachnog niet binnen)

Voorkom verloren uren Begin de wei kdag produktief

met PCT Want PCT rijdt s nachts erl levert voor de

ochtend Bel voor informatie- 03402 - 59900

E X P R E S D I S T H

PCT
IN NIGHT SERVICE

V

ALKMAAR Noordse 27 ALMELO Haven Zuidzijde,34^^
Stadhouderskade 93 AMSTERDAM/NOORD

,

Kfap™ze^Z^eT^l^OOm: Kanaal Noord 190 ARNHEM:

AMSTEL!* Spaklerweg 44b AMSTERDAM/WEST ^rtemmer*^ 337 « ^ Ljj|antsebaan 2

Amsterdamseweg 206 ASSEN: Industrieweg 32 ^ERWUK. Par*^eg
D0RDRECHT Nijverheidstraat 16

DEN BOSCH Rertscheweg 34 DEN HAAG Bmckhorstlaan 168 DENI HAAC "»*°™,
Schuttersveld 6 GRONINGEN Hoendiep

E.NDHOVEN/SON Meubel Ekkersnjt 410E
>

EMMEN^^£^™ S?S HOOFDDORP Kruisweg 785a

97c HAARLEM Spaarndamseweg 74-76 HEERLEN Heerlerba^^^^^ 50 MAASTRICHT Spoorweglaan 20

HOOGEVEEN Cnendtsveenweg 30 HOORN v. Aalstweg 1 ™^™L™ ht 5,3 R00SENDAAL Nispensestraat 10

MUIDEN Pampusweg 1 NUMEGEN Weurt^eg 150 WJRMERE^ C^rng bug g
UTRECHT/NOORD* St Franciscusdreef

^4'^§&,* "%&>

ffp:fr >» ^t'j, ;„,,<, P/Si X'""
'

"
,:? "\

EUROPA'S MGROOTSTE TAPIJTSPECIALIST
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J.M. Coiffeurs

heeft plaats voor een all-round

1 ste KAPSTER
3 dagen p.w.

tel. 02507-14040

E. DE JONG TUINARCHITECT
(Gespecialiseerd in tuinen voor het

kustgebied en heidetuinen)

Een tuinontwerp voor

DOE HET ZELF-tuinaanleg
in samenwerking met de hovenier.

Tevens projectlevering tuinmaterialen met
volledige garantie.

Bel 02526-87485
voor een vrijblijvende afspraak.

Te koop of te huur gevraagd:

GARAGE OF OPSLAGRUIMTE
liefst omg. Buureweg

Hanneke Voit. Tel. 15736

i

i

SINGER
D

O
ÏÏ

NAAIMACHINES ZANDVOORT
PRINSENHOFSTRAAT 7 'S 02507-20072

t/o garage Versteege Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN

P. E. M. Stokman KNOPEN
j

reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE
j¥rSINGERJ

Kwekerij

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort, tel. 17093

BLOEMBOLLEN
Dinsdag gesloten

SPORTCENTER

"WIM BUCHEL"
Uw eigen squash-uurtje.

Per 1 november komen de volgende

AVONDUREN VRIJ!

Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Donderdag

20.30 uur

21.30 uur
21.00 uur
22.00 uur

20.00 uur

Tel. 15829 of 13965

Het begint weer

elke vrijdagavond

KRAKEN
(klaverjassen)

in het gemeenschapshuis

Aanvang 20.15 uur
inl. 02507-14085 of 19652

Vrijdag en Zaterdag

op ons ronde rek

MONSTERCOLLECTIE
JUMPERS EN VESTEN

2 PRIJS
^F ff VXa mode inet 'te &a*t

Grote Krocht 19, Zandvoort

Laatje vandaag nog doorje intuïtie

naar Rinko sturen.

1

1

r :

r i

r s

|
i

I

Renault introduceert de nieuwe Safrane.

Eindelijk is hij er. De Renault Safrane. Het kost ons

enige moeite om u niet uitgebreid te vertellen over de

waanzinnige elektronische snufjes, de interessante

milieu-aspecten en het bijna overdreven comfort.

Want ons enthousiasme kent geen grenzen.

We weten echter uit ervaring dat zelfs het meest

boeiende verhaal in het niet valt bij een proefrit.

Als u in bent voor een werkelijke topklasser en u

weet waar onze ontwerpers toe in staat zijn, dan hoeft

u slechts uw intuïtie te volgen. Die gaat dan immers

lijnrecht naar onze showroom.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

RENAULT
GEEFT JE

LEVEN KLEUR

Voor nieuw te openen
GROOTHANDEL in textiel zoeken
wij een enthousiaste

medewerker m/v
die van aanpakken weet.

Voor info. tel. 14721

Prachtige

herfstboeketten
bij

^ „erica"
J grote krocht 24w zandvoort, 02507- 1 230 1



ECIALISTEH PRESENTEREN
( UITSLUITEND VERKRIJGBAAR IN ONZE FILIALEN MET EEN VERS-SHOP

)

^
IKAANSE

SNIJDER
gratis gesneden v

±800 GRAM ffitb:

EVEAÏSPUNT1ËS OF BOLLETJES
ovenvers

TUKS

HEERLIJKE $esóftèfe

ROOM-
'

BROODJES
PER STUK

KIP TV. STICKS
óók gekruid

JONGE NOORDHOLLANDSE

KAAS
vers van het mes ï >

HEEL KILO

KERNHEM
ROMIGE
DESSERTKAAS
100 GRAM J

RUNDERBIEFLAPJES

iqp/

ROOMSCHNITZELS
PER STUK +100 GRAM

4 HALEN...

3 BETALEN

EB BUI"

ERVELAAT
VORST

150 GRAM

<; " X .

MOOIE

SPERCIEBONEN

HAGELWITTE

CHAMPIGNONS

250 GRAM fti S#

<éföcp.4

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein

• HOOFDDORP: Marktlaan 55 (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185 • VOLENDAM: Hyacintenstraat 14

• ZWANENBURG: Dennenlaan 19 • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof

^F
e1
vDrirto

\*

'De Ljutte Moine

'div. vis- en vleesspecialiteiten

ook van de grill!

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

WeekMedia Reizen
Gelderland

GRATIS LOGIES
Na uw feest of diner, ook voor clubs en personeels-

verenigingen tot 100 pers., reünies, partijen enz.

Hotel Bosoord Loenen, Veluwe. Info. Tel. 05765-1264.

Kampeerauto's

Grootse Najaars Camper Show
van 2 t/m 7 november bij A-POINT, Amsterdam-Zuidoost.

Tel.: 020-6964964.

Wintersport

De leukste Pluto

jeugdskikampen
Bel voor de gratis folder

020-6140418 (SGR).

Limburg

Hotel DE LINDENHOF,
Valkenburg. Herfst-aanbie-
ding: 3 overnachtingen + ont-
bijt ƒ 100. Combinatie met be-
zoek aan Thermae 2000 mo-
gelijk. Lindenlaan 27, Valken-
burg. Tel.: 04406-16291. •

Wandel- en fietsarrangem.
aangeb. in mooie grensstr.

België-Z.ümb.
04409-1475.

Oostenrijk

HET
APPARTEMENT
2361 appartementen in-.

Oostenrijk voor
winter(sport)vakanties. Bei:

02977-45508 voor info.
,

'

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,

Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar

liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
' afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met

rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon

programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed!

WANDEN!
Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

de 7°*pr
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Nationale Postcode Loterij helpt het Texelse landschap

Duinonderhoud door
jongeren op Texel
We mogen best trots zijn op het eiland Texel, met zijn unieke landschap
en natuurschoon. Maar zelfs de natuur moet soms een handje geholpen
worden. Dat gebeurt ook. In internationaal verband!

Het duinlandschap van Texel

is uniek, in Nederland en zelfs

Europa. Daarom bezoeken
duizenden natuurliefhebbers

het eiland elk jaar. Dat is fijn,

vooral voor kinderen.

Maar het is onvermijdelijk dat

zoveel bezoek zijn sporen ach-

terlaat. Daarom geeft de stich-

ting VIA (Vrijwillige Inter-

nationale Aktie) Texel jaar-

lijks een grote opknapbeurt.
Vrijwilligers uit allerlei landen

gaan aan de slag met het 'ach-

terstallige' onderhoud van de
beroemde' duinen van Texel.

Ze snoeien en maaien het taaie

helmgras, ze werken de vele

kilometers duinpaden bij en
werpen zich enthousiast op het

herstellen van de unieke Texel-

se duinwallen. Niet alleen de
mooie natuur van Texel wordt

zo een handje geholpen, maar
ook. leren jonge mensen el-

kaar kennen, en beseffen hoe

waardevol het behoud van
onze natuur is.

De Stichting VIA organiseert

elk jaar vrijwilligersprojecten

in Nederland en daarbuiten.

De vrijwilligers komen uit

allerlei landen: Engeland,
Frankrijk, Duitsland, en
natuurlijk ook Nederland.
Alle projecten hebben als the-

ma het milieu of solidariteit

met de mensen in de derde
wereld. En dat zijn juist ook
de thema's waar de Postcode

Loterij zich voor inzet: de
mens en de natuur.

De Nationale Postcode
Loterij kan deze waardevolle

projecten blijven helpen door
de steun van de bijna ander-

half miljoen deelnemers.
Vindt u dit ook een waarde-
volle gedachte en bent u nog
geen deelnemer?

Doe dan mee en maak ook nog
kans op grote prijzen: vele dui-

zenden prijzen per maand,
waaronder de ton en in decem-
ber de Eindejaarsprijs van twee
miljoen! Als u de bon nu invult

bent u nog op tijd.

%>°
Nog geen deelne-

mer?Vuldariv

;

snel de bon in en

doemeé!

Meer weten over de prijzen? Kijk op
RTL Text, pag. 349 of bel de uitslagen-

lijn: 06-9799 (50 cent per minuut).

Vrijwilligers van de Stichting VIA planten nieuwe pollen helmgras om de authen-
tieke Texelse duinwallen te behouden.

r
De winnende
Hitbïngo-

nummers van
20 oktober:

TrïuisbjhgÖ:

1 2 4 9 10

11 13 14 16 17

20 23 24 25 26
29 31 35 36 39

40 42

Heeft u op uw bingokaar! van 20 okto-

ber 15 van de bovenstaande getallen

én bent u deelnemer van de Postcode

Loterij, dan heelt u de Thuisbingo

van ƒ 25.000.- gewonnen!

Zaalbingo +
extra Retellen

3 5 7 12 18

21 22 27 33 37
41 43 44 45

Heeft u met de gelallen van de Thuis-

bingo, de Zaalbingo en de extra getal-

len op het eind van de uitzending een

volle kaart, dan heelt u ƒ 5,- gewon-

nen.

Spelregels: Zodra u op uw rekeningatschrifl van bank ot giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan 0e loterij. Deelname impliceert aanvaarding van het regle-
ment. Maximaal 99 loten per postcode. Als u het met een alschrijving niet eens bent, dan kunt u binnen een maand opdracht geven hel bedrag terug te boeken Opzeggen kan
ieder moment. Hiervoor kunt u zich per briel wenden tot tiet secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Eeghenstraat 81 . 1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand
en wordt verricht door Notaris mr. P.J.N. van Os te Amsterdam. Trekkingslijsten en reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Prijzen worden automatisch op uw bank- ot

girorekening gestort. Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
890/098/177.89 d.d. 20-10-1989. _ ^ Zetfouten voorbehouden.
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Moeizame start

andbalteams
ZANDVOORT - De opening

van het zaalhandbalseizoen
verliep voor de teams van Hol-
iland Casino-ZVM niet naar
\vens. De Zandvoortse dames
noesten het afleggen tegen
feAP (9-17) en de heren werden
Idoor het Haarlemse Concordia
niet 15-20 geklopt.

Door keihard te werken kon Hol-
land Casino-ZVM het bezoekende

' ZAP'aardig tegenspel bieden. Vooral
in de eerste helft bleven de Zand-
vQQf.tse dames in de buurt van ZAP.
Mede door goed verdedigen bleef de
achterstand beperkt tot 4-8 bij de

. rust. Die achterstand had veel klei-

ner kunnen zijn. De strijd had dan
ijnvendien een ander gezicht gekre-
gen als Holland Casino-ZVM niet

ZVM-zaterdag op

conditie geklopt
l'ZANDVOORT - In de beker-

wedstrijd tegen zondag vier-

dëklasser Hillegom heeft het
zaterdagteam van Zandvoort-
meeuwen lang stand gehou-
den. In het laatste half uur
kwamen de Zandvoorters ech-
ter conditioneel in de proble-
men en werd de 2-2 gelijke
stand door Hillegom omgezet
in een 5-2 zege.

Vanaf de eerste minuut ontstond
er eén gelijkopgaande partij voetbal.
Zandvoortmeeuwen was iets gevaar-
lijker en had daarbij pech dat een
kopbal van Ronald Halderman, die

de doelman reeds gepasseerd was,
door een verdediger van de lijn werd
weggewerkt. De straffe wind tegen
werkte geenszins in het nadeel van
Zandvoortmeeuwen. Goed lopende
combinaties waren er te zien. Zo
sneed Ferry van Rhee door de Hille-

gomse defensie. In het strafschopge-
bied werd hij neergelegd. De toege-
kende strafschop werd door Ferry
van Rhee genomen, maar gestopt. In
de rebound was Fred Ipenberg de
snelste en scoorde 0-1.

Het betere spel bleef van Zand-
voortmeeuwen komen. Hillegom
kon weinig uitrichten tegen de goed
georganiseerde defensie. Er waren
dan ook twee onnodige fouten voor
nodig om Hillegom aan de leiding te

helpen, 2-1.

In de tweede helft probeerde
Zandvoortmeeuwen het ritme te

hervinden. Het lukte ook en de aan-
val werd opgezocht. Nu werd Ronald
Halderman in het zestien meterge-
bied neergelegd. Fred Ipenburg wist
wel raad vanaf de elf meterstip, 2-2.

Hillegombegon steviger te spelen en
wel zo stevig dat een speler wegens
grof spel de kleedkamer mocht op-
zoeken. Tegen tien man leek het
voor Zandvoortmeeuwen mogelijk
voor een bekerstunt te zorgen. Het
tij keerde echter totaal. De Hille-

gommers overklasten de Zandvoor-
ters geheel. Zandvoortmeeuwen was
uitgespeeld en kon conditioneel de
wedstrijd niet meer in de hand hou-
den. Daardoor won Hillegom nog
ruim met 5-2.

ZVM ojrganiseert

koppelklaverjas
ZANDVOORT - Komende vrijdag-

avond organiseert Zandvoortmeeu-
wen de eerste klaverjaswedstrijd, in
een reeks van zes, om het koppel-
kampioenschap van Zandvoort. De
opbrengst van deze avonden komt
ten goede van de jeugd. Van de zes
wedstrijden tellen de beste vier mee
voor het eindresultaat. Elke speel-
avond zijn er prijzen te verdienen en
wordt er een verloting gehouden.
Het inschrijfgeld voor dit klaverjas-
gebeuren bedraagt zeven gulden per
koppel. Het kaartfestival wordt ge-

houden in de kantine van Zand-
voortmeeuwen en begint om acht
uur precies.

driemaal een vrije worp had gemist.
In de tweede helft kwam de op-

bouw van de aanvallen niet uit de
verf. Bovendien werd er vanuit de
hoeken matig verdedigd, zodat ZAP
de strijd geheel onder controle had
en niet in de problemen geraakte.
ZAP liep weg naar een ruime voor-
sprong. De Zandvoortsen probeer-
den de schade beperkt te houden,
maar er werd te weinig geschoten en
werd er wel geschoten, dan ontbrak
de zuiverheid. Eindstand 9-17.

„Conditioneel konden we het goed
bijbenen," meende Geert Dijkstra.

„Er is hard gewerkt, maar we had-
den gebrek aan schotkracht. Het zal

toch wel een zwaar seizoen worden.
We zullen er hard voor moeten
knokken om in de derde divisie te

blijven."

Doelpunten: Margreet Sterren-
burg 4, Mireille Martina 4, Linda Ko-
per 1.

Mannen
In het Zandvoortse team wordt

duidelijk de geblesseerde Guido
Weidema gemist. In de beginfase
leek het daar nog niet op, maar al-

lengs ontbeerde de Zandvoorters
een schutter. Slechts Jan van Duijn
haalde zijn normale niveau en scoor-
de vijf fraaie doelpunten. Zoals ver-
meld ging het in de beginfase nog
wel met de Zandvoorters. Vlot werd
een 4-2 voorsprong genomen, maar
allengs werd het spel te onnauwkeu-
rig. Door balverlies en het niet vol-

doende uitspelen van aanvallen,
werd Concordia in staat gesteld het
nadelige verschil weg te werken en
zelfs een voorsprong te nemen. Doel-
man Johan Molenaar hield Holland
Casino-ZVM bij een 6-8 achterstand
in de race door een paar knappe red-
dingen.
In de tweede helft heeft Holland

Casino-ZVM tevergeefs gezocht
naar de vorm. Zelfs diverse man
meer situaties konden de Zandvoor-
ters niet benutten. Holland Casino-
ZVM werkte wel hard, maar het spel
was te rommelig. Even leek het
team van coach Joost Berkhout de
aansluiting te krijgen. Door een paar
fraaie treffers van Erwin Spruit en
Peter Pennings werd Concordia tot

op een punt benaderd, 10-11. De
Haarlemmers speelden echter rusti-

ger en bouwden de voorsprong uit

naar een 15-20 overwinning.
Doelpunten Holland Casino-ZVM:

Jan van Duijn 5, Kees Hoek 3, Peter
Pennings 2, Nik Grijekovic 2, Erwin
Spruit 1, Gerard Damhoff 1, Wim
Brugman 1.

Holland Casino-ZVM kwam niet goed uit de verf in de laatste wedstrijd. Folo Bram Stijnon

Beslissingen zijn gevallen bij Bridgeclub
ZANDVOORT - Voor de

bridgers van de Zandvoortse
Bridgeclub zit de eerste com-
petitie, bestaande uit zes wed-
strijdavonden, erop. Voor de
gepromoveerden werd het een
feestelijke avond doch er wa-
ren ook teleurgestelden omdat
die moesten degraderen naar
een lagere lijn.

In de A-lijn had het echtpaar Van
der Meulen een goede avond. Met
een score van 61,61 procent werd de
eerste plaats veroverd. Goede twee-
de werden mevrouw Molenaar en de
heer Koning. De koppositie bleef
met tien procent voorsprong in han-
den van de clubkampioenen, me-
vrouw Spiers en de heer Emmen.
Enigszins verrassend eindigden als

tweede mevrouw Molenaar en de
heer Koning. De heren Polak en Ver-
steeg moesten genoegen nemen met
een derde plaats Gedegradeerd naar

de B-lijn zijn de dames Van Os en
Saueressig, het echtpaar Heidoorn
en de dames Klinkhouwers en Pee-
man.
Met een score van 62,86 procent

werd het echtpaar Van Gellekom
eerste in de B-lijn, terwijl de heren
Overzier en Van der Staak tweede
werden met 54,29 procent. Naar de
A-lijn promoveerden de dames Paap
en Verburg, mevrouw De Kruijff en
de heer Kleijn en de heren Overzier
en Van der Staak. Degradatie was er
voor de dames Van Beek en Stocker,
mevrouw Jurriaans en de heer Saue-
ressig en de dames Rudenko en Ru-
dolphus.
De dames Hogendijk en Windt

werden weliswaar eerste in de C-lijn

met 55,71 procent, maar dat was net

niet voldoende voor promotie.
Tweede werden de dames Hagen en
De Vries. Met een gemiddelde van 57
procent promoveerden de dames
Hagen en de Vries naar de B-lijn. Dit
is een zeer goede prestatie omdat dit

paar nog maar kort met elkaar
speelt. Promotie was er eveneens
voor de dames Van Leeuwen en Sle-

gers, mevrouw Verhaaff en de heer
Van der Meer en de dames Beets en
Koning. Degradatie naar de D-lijn

was er voor de dames Briejer en
Rooijmans, mevrouw Dekker en de
dames Jansen en Vooistra.
In de D-lijn werden eerste de da-

mes Beijer en Rauwerda. De tweede
en derde plaats werd gedeeld door
de dames Klinkhamer en Havinga-
/Trautwein. Gepromoveerd naar de

Knappe overwinning voor
reserves Chess Society
ZANDVOORT - Het vorige

week met trots aangekondigde
tweede schaakteam van Café
Neuf/Chess Society heeft haar
eerste competitiewedstrijd, in
de vierde klasse G van de
Noord-Hollandse schaakbond,
winnend afgesloten. In Aals-
meer zegevierden de Zand-
voorters met de cijfers 3,5 te-

gen 4,5 over het derde team van
Aalsmeer.

Het tweede team van Café Neuf-
/Chess Society maakte vorige week
een uitstekend debuut in de vierde
klasse. De wedstrijd werd serieus
opgenomen. Reeds in de openingsfa-
se wisten de Zandvoorters op diver-

se borden in het voordeel te komen.
Met name de eerste drie bordspelers
zetten hun tegenstanders flink on-
der druk. Aalsmeer nam echter na
anderhalf uur schaken een 1-0 voor-
sprong. Voor nieuwkomer Alexan-
der Enthoven is het nieuwe speel-

tempo even wennen. Hij maakte,
door te snel te willen spelen, enkele
beoordelingsfouten waardoor zijn

tegenstander het eerste punt voor
Aalsmeer kon scoren.
De stand werd onmiddellijk gelijk-

getrokken door een overwinning

aan het tweede bord door Hans van
Brakel. In 28 zetten zette Van Brakel
zijn tegenstander mat. Op het zesde
bord verspeelde Mare Kok vlak voor
het bereiken van de tijdcontrole
twee belangrijke pionnen wat uitein-

delijk verlies tot gevolg had. Voorzit-
ter Hans Drost speelde niet nauw-
keurig genoeg en kon zich niet ver-

dedigen hetgeen een nederlaag in-

hield. De stand was toen 3-1 voor
Aalsmeer.

Vijfde bordspeler Peter van de
Beek trok als vanouds met zijn witte

stukken ten aanval en lanceerde en-

kele schijnoffers. Met een fraaie

combinatie verkreeg Van de Beek
stukwinst en dat betekende een vol

punt. Derde bordspeler Dennis van
der Meijden veroverde in de opening
een kostbare pion en zou dat voor-
deel niet meer weggeven. Door de
overwinning van Van der Meijden
was de stand 3-3 geworden.
Non-playing captain Olaf Cliteur

zag dat eerste bordspeler Kees Ko-
per zeer goed stond en liet Nico
Handgraaf op het zevende bord, na
een remise aanbod, remise overeen-
komen. De inschatting van Cliteur
was correct, want na ruim twee en
half uur spelen incasseerde Kees
Koper een uitstekende zege, hetgeen
Café Neuf/Chess Society een 3,5-4,5

overwinning opleverde.

Derde gelijkspel BC Lotus
ZANDVOORT - Het eerste

team van badmintonvereni-
ging BC Lotus behaalde voor
de derde maal een 4-4 gelijk-

spel. Tegen het laaggeplaatste
derde team van Merenwiek
hadden de Zandvoorters op
meer gerekend.

Net zoals in de eerste competitie
wedstrijden bleek dat de dames voor
de punten moesten zorgen.,'D£.heren
hadden het ook nu erg moeilijk.
René van Roode speelde de eerste
single en verloor de eerste set in de
verlenging. In de tweede set moest
Van Roode het op conditie afleggen.

De tweede single, van Tom Geuse-
broek, leverde eveneens geen punt
op. Geusebroek werd snel op achter-

stand gezet, maar kwam te laat in

zijn spel om de dreigende nederlaag
te ontlopen.
Zowel Francien Ojevaar als Ellen

Crabbendam hadden totaal geen
moeite met hun tegenstandsters in

de singles. Door twee eenvoudige
overwinningen werd de tussenstand
2-2. Het samenspel van de herendub-
bel, Peter Smit en Tom Geusebroek,
functioneerde niet optimaal waar-
door Merenwiek opnieuw een voor-
sprong nam. De gelijkmaker kwam
van de dames Ellen Crabbendam en
Francien Ojevaar, die het dames-
dubbelspel snel in Zandvoorts voor-
deel beslisten.

Bij de gemengde dubbels ontstond
enige onenigheid omdat Merenwiek
de samenstelling van de tweede dub-
bel wilde wijzigen. Er werd uiteinde-

lijk wel gespeeld onder een vijandige

sfeer. Peter Smit en Ellen Crabben-
dam speelden een prima partij en

zorgden voor een Lotus voorsprong.
De dubbel van Francien Ojevaar en
René van Roode liep niet. Door een
nederlaag werd het uiteindelijk 4-4.

Aanstaande zondag speelt BC Lo-
tus om twaalf uur thuis, in de Pelli-

kaanhalaan de X:J. van der Moolen-
straatv/tegen hekkesluiter Kenne-
merland.

C-lijn zijn mevrouw Hooij en de heer
De Vries, mevrouw Vis en de heer
Van Gageldonk en de dames Havin-
ga en Trautwein.
Inlichtingen over de bridgeclub

zijn te verkrijgen bij de wedstrijdlei-
der de heer H.Emmen, telefoon
18570, alleen 's avond.

Zandvoort'75 met

bus naar Nijkerk
ZANDVOORT - Aanstaande zater-

dag staat voor Zandvoort'75 de ui-

terst belangrijke uitwedstrijd in Nij-

kerk tegen NSC op het programma.
Deze zogenaamde vierpunten wed-
strijd mag niet verloren gaan wil
Zandvoort'75 niet in grote zorgen ge-

raken. Daarom hoopt het bestuur
vele supporters, ter ondersteuning,
mee te krijgen naar Nijkerk, waar-
voor een bus is ingehuurd. Suppor-
ters die graag meewillen kunnen
zich opgeven bij Piet Ruigrok, tele-

foon 15825 of zij melden zich zater-

dagmiddag op het tijdstip van ver-

trek. De bus vertrekt om twaalf uur
vanaf het clubhuis van Zand-
voort'75. De kosten bedragen slechts
vijf gulden.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Slechte start

fataal voor Lions

ZANDVOORT - Ook in en
tegen Heiloo kwamen de bas-
ketballers van The Lions iets

te kort. De Zandvoorters verlo-
ren namelijk met 65-60, na bij

de rust nog met 40-27 te hebben
achtergestaan.

De nederlaag was eigenlijk te wij-

ten aan een slechte eerste drie minu-
ten van de partij. De 1-3-1 zone werk-
te niet en Heiloo nam vlot een 12-2

voorsprong. Die eerste klap is Lions
niet te boven gekomen, alhoewel
vooral in de tweede helft geweldig
partij werd gegeven.
Na die begin periode slaagde

Lions erin tot doelgerichter basket-
bal te komen. Coach Edwin Borger
gaf opdracht over te gaan op man to

man wat de Zandvoorters beter af-

ging. Bij de rust keek Lions nog te-

gen een 40-27 achterstand aan.
De tweede helft gaf een uitstekend

Lions te zien. De man to man werkte
perfect en de achterstand werd bijna
geheel weggewerkt, 59-58. Het
slechts met zes man aan de wed-
strijd gestarte Lions voelde echter
de krachten wegvloeien. De inhaal-

race had te veel kracht gekost en
bovendien waren er te weinig wis-

sels om door te kunnen drukken.
Tweemaal balverlies werd door Hei-
loo in de slotfase afgestraft en de
eindstand werd bepaald op 65-60.

Vincent Telling was topscorer met
17 punten, gevolgd door Arno Weide-
ma met 16. Vanaf de vrije worplijn
deed Lions het goed. Tachtig pro-
cent van die vrije worpen werd be-

nut.

Uitslagen
badminton
Merenwiek-Lotus 1 4-4, Ko Flyers 2-Lotus 2

1-7, Nieuw Vennep 8-Lotus 3 0-8, Nieuw Ven-

nep 5-Lotus 4 2-6, Nieuw Vennep 10-Lotus 5

3-5, Nieuw Vennep 12- Lotus 6 6-2.

BADMINTON PROGRAMMA
Zondag a.s. Sporthal Pellikaan
10.30 u. Lotus 5-De Kwakel 3, Lotus
6-Nijhoff 3, Lotus Al-Bennebroek
Al, Lotus Bl-Duinwijck B2.

12.00 u. Lotus 1-Kennemerland 1.

13.00 u. Lotus 2-De Bun, Lotus
3-Kennemerland 6, Lotus 4-Insulin-
de.

Tennisprogramma seizoen 1993
reeds gereed bij Casino-ZVM
ZANDVOORT - Het tennis-

seizoen, bij de handbalvereni-
ging Holland Casino-ZVM, is

nauwelijks achter de rug, of
het programma voor seizoen
1993 ligt alweer klaar. Vorige
week vrijdagavond werd het
fraaie informatiebulletin tij-

dens een gezellige bijeenkomst
in de kantine van de club ge-

presenteerd. Het wordt het
vijfde tennisseizoen bij hand-
balvereniging.

Bovendien stelde tenniscoördina-
tor Jaap Methorst, met het over ha-

len van een handle een prachtige
lichtinstallatie in gebruik. Het
sportcomplex is nu dermate goed
verlicht dat tennis- of handbalwed-
strijden gespeeld kunnen worden.
Bovendien vertelde voorzitter Geert
Dijkstra dat het voor de club finan-

cieel zeer voordelig is. „Op een zaal-

huur van zeventienduizend gulden
besparen we nu tweeëneenhalf dui-
zend gulden door langer buiten te

trainen. Dat is voor onze club de
moeite waard. Bovendien hebben
we meer kantine opbrengsten en
kunnen we toernooien of wedstrij-
den organiseren."
Tijdens de geanimeerde bijeen-

komst heette Dijkstra iedereen van
harte welkom. Hij memoreerde dat
het tennisgebeuren een enorme
groei heeft doorgemaakt. Door aan
de handbalvereniging een afdeling
tennis toe te voegen wordt er behou-
dens de maanden novenber tot en
met februari gebruik gemaakt van
het sportcomplex.
Bestuurscoördinator Gerard Se-

ders, die de taak van Rini Cappel
heeft overgenomen, meldde daarna
dat het vrij veel werk is geweest het
programma in elkaar te zetten. On-
danks dat vele werk gaat Seders vol
goede moed het tennisgebeuren be-
geleiden.

Tenniscoördinator Jaap Methorst
gaf in zijn betoog weer, wat het pro-
gramma inhield. Daarbij gaat veel
aandacht besteed worden aan de op-
leiding van jeugd tussen zeven en
twaalfjaar. Ook wordt er een ladder-
competitie opgezet voor zowel vrou-
wen als mannen. Eveneens krijgt de
zeer geslaagde tennisjeugdweek een
vervolg en blijft onder leiding staan
van Rini Cappel. De tennisafdeling
heeft bovendien racket-specialist
Bob Dietrich bereid gevonden tech-
nisch adviezen betreffende het ma-
teriaal te geven.
Methorst deelde verder mede, nu

al met de organisatie rond te zijn

omdat er veel vraag naar was in ver-

band met de te plannen zomerva-
kanties. Tevens bedankte hij het be-
stuur van Holland Casino-ZVM har-

telijk voor de geweldige steun. Tot
slot stelde hij voor om nog een groot
aantal jaren door te gaan. En gezien
de prima sfeer en samenwerking zal

dat geen punt zijn.

Ondanks plensbuien toch redelijk hockey ZHC-teams

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Onder wer-
kelijk bijzonder slechte weers-
omstandigheden speelden de
ZHC teams toch een redelijke
partij hockey. Het kunstgras
van de Zandvoortsche Hockey
Club was in perfekte staat en
weerstond de plensbuien. On-
danks dat behaalden de dames
een zwaar bevochten 1-0 over-
winning en sleepten de heren
een minstens zo waar bevoch-
ten 0-0 gelijkspel uit het vuur.

Na wat onfortuinlijke nederlagen
had het ZHC herenteam een goed
resultaat nodig om het moreel weer
enigszins op te krikken. Tegen
Weesp gingen de Zandvoorters er
danook vol overtuiging en met veel
inzet tegenaan. Omdat ook Weesp
zich van de beste zijde wilde laten

zien ontstond er een aardig kijkspel.

Beide teams speelden aanvallend.
Zowel Weesp als ZHC kregen moge-
lijkheden op een doelpunt doch de
voorwaartsen hadden moeite met de
afwerking.
Ook in de tweede helft probeerden

de teams de winst naar zich toe te

trekken. De strijd bleef tot aan het
laatste fluitsignaal bijzonder span-

nend, maar gescoord werd er niet, 0-

0.

„Ondanks de hevige regenval was
het best een redelijke wedstrijd,"

vond coach Gijs Sterrenburg. „We
zaten een paar wedstrijden in een

dip, dus hadden we een goed resul-

taat nodig, mede om in de midden-
moot mee te kunnen draaien. Het
was een terechte uitslag waarmee ik

niet ontevreden ben."

Dames
De ZHC dames lieten in de eerste

helft de mogelijkheid liggen op een
ruime overwinning. Met goed hoc-
key werd Reigers op eigen helft vast-

gezet. ZHC kreeg vele kansen, maar
wist er slechts een te benutten. Een
vrije slag vanaf de zijlijn werd in het
doelgebied gebracht. Monique van
der Staak stond op de juiste plaats
om de bal in het doel te werken, 1-0.

Meerdere treffers bleven achterwe-
ge om het reeds vermelde feit.

De eerste tien minuten van de
tweede helft gaf eenzelfde beeld te

zien. Dus een aanvallend ZHC dat
geen kans zag de score te verhogen.
Daardoor bleef Reigers in de wed-
strijd. Reigers kreeg danook steeds
meer vat op de strijd en zette aan
voor een enorm offensief. Daarbij
kwam ZHC goed weg met een bal op
de doelpaal. Bovendien was doel-

vrouwe Nicoline Welling uitstekend
op dreef en voorkwam met gave red-

dingen de gelijkmaker.
„Ik vond het een verdiende over-

winning," aldus coach Andre van
Marie. „Het begint goed te lopen,
alleen het afmaken van de kansen
moet nog beter gaan. Daarom werd
het nu nog moeilijk. Door deze over-

winning draaien we aardig mee."

Willem van Esveld wint viswedstrijd
ZANDVOORT - Willem van Es-

veld was de winnaar van de zesde
strandwedstrijd. Hij ving, met vijf

vissen, het meeste. Tweede was
Chiel Halderman en Cees Blom pak-
te de derde plaats. De vissers hoop-
ten kabeljauw te vangen, doch vin-

gen slechts bot, wijting en schar. In

het totaal klassement staat Willem
van Esveld ook bovenaan, met 28
punten. Tweede is Cas Al met dertig
punten en Rob Dröse staat op de
derde plaats met 31 punten.

De Zeevisvereniging heeft nog twee
wedstrijden te gaan.

Wandeltocht
ZANDVOORT - De Nederlandse ge gespeeld in restaurant Treslong,

Vereniging van Huisvrouwen gaat in de Regionale Bridgedrive. Infor-
zondag 8 november om 13.20 wande- matie over de activiteiten via
len in Duin en Kruidberg. Dinsdag 10 023-247645.
november wordt er om tien uur brid-

SPORTAGENDA
VOETBAL
Zaterdag: NSC - Zandvoort'75 14.30

uur te Nijkerk.
Zandvoortmeeuwen - Kennemer-
land 14.30 uur, terrein voormalig cir-

cuitgebied.

Zondag: Nieuw Vennep - Zandvoort-
meeuwen 14.30 uur.

ZAALHANDBAL
Zondag: Quick dames - Holland Ca-
sino-ZVM.
Dirkshorn heren - Holland Casino-
ZVM.

HOCKEY
Zondag: Kikkers dames
VVV heren - ZHC.

ZHC.

BASKETBAL
Zaterdag: Hillegom'85 dames - Lions
19.30 uur.
Lions heren - Racing Beverwijk 3

20.45 uur, Pellikaansporthal Zand-
voort.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur TZB dames - Heemskerk,
19.45 uur Bad Zuid/ZN - De Gier,
20.40 uur Zandvoort Noord dames -

TYBB, 21.25 uur TZB 6 - BSM 6,

22.10 uur TZB 5 - Zandvoortmeeu-
wen 3.

Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Nihot/Jaap Bloem Sport -

Kras Boys, 21.30 uur HB/Alarm 2 -

Zandvoort Noord 4, 22.15 uur TZB 4 -

TZB 3.
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Peppermint
gaat exposeren
ZANDVOORT - Restaurant Pep-

permint uit de Haltestraat start met
exposities. De eerste tentoonstelling

is van Lisa Lever. Er hangen grote
panelen met abstract werk, met veel
vlakvulling, in pastelachtige kleu-
ren. De werken zijn gedurende de
openingstijden van het restaurant,
van een tot zeven uur te bekijken.
Ook kunstliefhebbers, wier honger
door het kijken naar kunst alleen al

gestild wordt, zijn welkom.

Bazar
ZANDVOORT - De NPB Vrijzinni-

ge Geloofsgemeenschap afdeling
Zandvoort houdt zaterdag 7 novem-
ber in het eigen gebouw aan de Brug-
straat 15 de jaarlijkse verkoopmid-
dag tussen twee en vier uur. Er zijn

onder andere handwerken en ca-

deauartikelen te verkrijgen, maar
ook 'rommel'. Een gedeelte van de
opbrengst is bestemd voor het Dr.
Albert Schweitzerfonds.

Diverse uitstapjes

met 'VANNU'
ZANDVOORT - 'VANNU' organi-

seert diverse activiteiten en uitstap-

jes voor vrouwen. Zo is er dinsdag
om twee uur een contactmiddag in

het Gemeenschapshuis, waarbij in-

geschreven kan worden voor een be-
zoek aan de kaarsenmakerij, het
bowlen, de Jordaanwandeling, de ex-

cursie naar Den Haag en het maken
van kerstversieringen. Naar de kaar-
senmaker in Haarlem gaan de vrou-
wen op 6 vrijdag november, gecom-
bineerd met een bezoek aan een
bruin café. Vertrek kwart over twee
in de Louis Davidsstraat, kosten een
gulden per persoon.

Expositie van
Willy de Houck
ZANDVOORT - Werk van Willy de

Houck wordt vanaf zaterdagmiddag
7 november tentoongesteld in gale-

rie Verburg. De galerie is open in het
weekeinde van één tot zes uur en op
afspraak. Verburg is gevestigd aan
de Stationsstraat 15 in Zandvoort.
De Houcks werk is duidelijk om-
lijnd en niet verspeend van humor.
Volgens de Gentse schrijver Her-
man Brusselmans is dat typisch
Zeeuws. Tot en met 13 december
kunnen de kijkers er zelf over oorde-
len.

Kunstenaars
in harmonie
ZANDVOORT - De aquarellen van

Minke Lipsch-De Vries en sculptu-
ren van Ed Sleijpen passen goed bij

elkaar, vindt Galerie Aeckerstijn.
Sleijpen maakt objecten gesmeed
uit staal en ijzer. Lipsch-De Vries
ontdoet de mens in haar aquarellen
van franje en ballast. De expositie is

te bewonderen tot en met 29 novem-
ber. Zaterdag 31 oktober om drie
uur, tijdens de opening, zijn beide
kunstenaars aanwezig in de galerie
aan de Grote Krocht 29. De galerie is

open op woensdag, donderdag, za-

terdag en zondag van twee tot vijf en
op vrijdag van twee tot negen.

TC kust OC keur OL
tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

La Bastille bomvol
tijdens talentenjacht
ZANDVOORT - Vanavond

vindt in café La Bastille de
tweede halve finale van de ta-

lentenjacht plaats. Op 5 no-
vember om negen uur vechten
acht artiesten uit wie de hoofd-
prijs van 250 gulden in ont-
vangst mag nemen.

Maar het gaat meer om slechts

een geldprijs. Volgens organisator
Luuk Hasselman is de talentenjacht
een springplank naar het grote suc-
ces. "Zomers organiseren wij pro-
ducties door het hele land, met podi-

a-wagens, waar door ons geselecteer-

de artiesten optreden. En ik ben bij-

voorbeeld benaderd door Super-
channel om talenten te leveren voor
het programma Supertalent. Daar-
naast komen sommige van onze ta-

lenten terecht bij Hennie Huisman,
zoals bijvoorbeeld Frank Wilfert,

die ook meedeed aan een van onze
talentenjachten. Hij imiteert Joe
Cocker." Frank Wilfert zat vorige
week in de jury in La Bastille.

Vanavond om negen uur treden
Nathaly van Duyn uit Alpen aan de
Rijn, Humphrey uit Groningen, Jos
Zwart uit Haarlem, Imkay Sikora
uit Volendam, Jan van Dijk uit Lisse
en Mandy Gunther uit Koog aan de
Zaan op. De artiesten brengen een
gevarieerd repertoire. "Het is niet de
bedoeling om iemand na te doen,
maar ze moeten zelf een ster-uitstra-

ling hebben," aldus Hasselman. Jan
van Dijk trad eerder op in Zand-
voort, tijdens de talentenjacht in
Circus Zandvoort.
In de finale staan inmiddels het

Duo Amsterdam uit Amsterdam,
Robert Daniels uit Alphen, Rudy
Seal uit Utrecht en Sander Jonker
uit Haarlem.

• Sander Jonker doet zijn best, maar het publiek heeft even meer oog voor
het bier. Hij behaalde desondanks dat de finale. c , „ _,..' Foto Bram Stijnen

• Korte tips •
• Ontmoetingsdag - Woensdag 4 no-
vember vindt de Ontmoetingsdag
plaats in het restaurant van Gran
Dorado aan de Boulevard Barnaard.
De dag is bestemd voor Zandvoor-
ters, bij wie door lichamelijke ge-

steldheid of gevorderde leeftijd soci-

ale contacten beperkter zijn gewor-
den. De dag begint om tien uur en
eindigt rond vier uur. De ingang van
het restaurant is aan de Tromp-
straat. De dag is bedoeld om oude
bekenden te ontmoeten en met an-
deren te spreken.

• Eten, drinken, dansen - Restaurant
Queenie organiseert elke vrijdag-
avond een Scandinavisch buffet.
Kosten 37,50 per persoon. Op dins-
dag 3 november en woensdag 9 de-
cember zijn er wijnproefavonden.
Badische wijnen staan klaar om ge-
proeft te worden, evenals een Bour-
gondische Table d' Höte. De prijs is

32,50 per persoon. Zaterdag 28 en
zondag 29 november is er de Weense
avond. Gekozen kan worden uit een
Oostenrijks menu van vier gangen,
begeleid door het Operette ensem-
ble Nelly Byrma, met Tonny Engel
aan de vleugel. Diverse liederen van
Robert Stolz worden gebracht. Prijs

57,50 gulden.
• Dansfcstijn - In Nieuw-Unicum
vindt op vrijdag 30 oktober weer een
dansfestijn plaats. De organisatie
draait veel rock & roll en soulmu-
ziek. Ook zijn er optredens van de
zangeres Shannah en zanger Gerard
Borst. De toegang is gratis. Aanvang
acht uur.
• Expositie .long Visser - Van 20 okto-
ber tot en met 29 november expo-
seert de Haarlemmer J.A. Jongh Vis-
ser in de openbare bibliotheek in
Zandvoort. De tentoonstelling toont
aquarellen met als onderwerp land-
schappen en stillevens. De werken
zijn te bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek aan de
Prinsesseweg 34.

• Tekeningen en bronzen - Louise
Lensen maakt schilderijen en teke-

ningen, Filippa de Boer maakt bron-
zen. Werken van de kunstenaressen
zijn te zien in het Cultureel Centrum
aan het Gasthuisplein. De expositie

duurt tot en met zondag 25 oktober
en is dagelijks te bezichtigen tussen
half twee en vijf uur.

• Marinierskapel - De Marinierska-
pel geeft vrijdag 6 november haar
traditionele concert in het Concert-
gebouw in Haarlem. Op het pro-
gramma staan: Fanfare van Mal-
colm Arnold, ouverture Oberon van
Von Weber, Holocaust van Morton
Gould, introductie en variaties voor
klarinet en orkest van Johann Kalli-

woda en Armageddon van Hardy
Mertens. Plaatsen kosten vijftien

gulden, twaalf gulden voor Pas 65 en
cjp.

Collecte
ZANDVOORT - De Nationale Kol-

lecte Verstandelijke Gehandicapten
heeft in Zandvoort een bedrag
3.727,35 gulden opgeleverd. In deze
gemeente heeft een dertigtal vrijwil-

ligers meegewerkt aan de huis-aan-
-huis collecte. Volgens de organisa-
toren krijgt het werk ten behoeve
van verstandelijk gehandicapten, zo-

als noodopvang en praktische thuis-
hulp, daarmee een nieuwe impuls.

(ADVERTENTIE)

Mare Kok maakt
sprong op ranglijst
bij Schaakclub

Bioscoopprogrammering van 29 okt. t/m 4 nov. 1992
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Za/Zo/Wo
13.30 en 15.30

Alien 3

12 jaar

Do/Vr/Ma/Di
13.30

Dagelijks 19.00

White Sands

16 jaar

Do/Vr/Ma/Di
15.30

Dagelijks

21.30

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,

Franse Frites, en Frisdrank ) bij Mc Donalds, minimaal 6 personen.

voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij

Cinema Circus tel:18686 of bij Mc Donalds tel:1600l.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

ZANDVOORT - De spelers
van de Zandvoortse Schaak
Club konden zich weer werpen
op de interne competitie. Het
opvallendste resultaat was van
Mare Kok, die door een over-
winning naar de vijfde plaats
steeg.

Voor de externe competitie kwam
de Zandvoortse Schaak Club niet
achter de borden. Na eerst al niet te
zijn op komen dagen en een verzoek
tot uitstel te hebben gekregen, heeft
het derde team van Hoofddorp, zon-
der een wedstrijd gespeeld te heb-
ben, zich teruggetrokken uit de com-
petitie.

Voor de interene competitie waren
achttien schakers naar het Gemeen-
schapshuis gekomen. Mare Kok
heeft goed geprofiteerd van zijn
overwinning. Zijn naaste concurren-
ten kwamen geen van allen tot winst.
Zij speelden remise. Doordat Kok
won steeg hij naar de vijfde plaats.
Gorter klom eveneens door een zege
en wel naar de negende positie.
Uitslagen uit de 7e ronde: Wigge-

mansen-Klijn 0-1, De Oude-Twint
0-1, Den Drijver-El Monhem 1-0, Gor-
ter-Jansen 1-0, Kok-Van Elk 1-0. De

partijen tussen Ter Bruggen-Berk-
hout, Paap-Van Eijk, Ayress-Linde-
man en Geerts-Dambrink eindigden
allen in remise. De toptien ziet er als
volgt uit: 1. Geerts, 2. Dambrink, 3.

Ayress, 4. Lindeman, 5. Kok, 6. Gude,
7. Van Eijk, 8. Van Elk, 9. Gorter, 10.
Paap.

Jeugd
Voor de schaakjeugd was er geen

competitie vanwege de herfstvakan-
tie. Vanavond wordt de zesde ronde
gespeeld. Rebecca Willemse, met de
herfsttitel op zak, gaat haar top-
plaats verdedigen. De opleiding voor
de diverse diploma's start op 14 ja-
nuari 1993. Er is nog plaats voor
jeugdige schakers om deze gratis les-

sen te volgen. Voor informatie kam
kontakt opgenomen worden met de
jeugdleider van de Zandvoortse
Schaakclub John Ayress, telefoon
02507-14120.

• Posterveiling - Bijzondere posters
worden op 1 november om 13.00 uur
geveild in Golden Tulip hotel Lion
d'Or, Kruisweg 34, Haarlem. Kijkda-
gen 30 oktober van twee tot zes, 31
oktober van tien tot zes en 1 novem-
ber van negen tot twaalf uur.

Foute en incomplete gegevens
in computerbestand gemeente
ZANDVOORT - Het gemeen-

telijke computerbestand over
de kadasters is niet meer com-
pleet. Een aanzienlijk aantal
percelen komt in het geheel
niet meer voor in de admini-
stratie. Er komen steeds meer
foute gegevens in het bestand.

Van een aantal percelen bevat het
computerbestand alleen nog verou-
derde gegevens. Zo staan bijvoor-
beeld voormalige eigenaren te boek
als huidige eigenaar. Ook van een
aantal appartementen zijn gegevens
verdwenen. Daardoor is het moeilijk
te achterhalen welke appartement-
nummers bij welk grondperceel ho-
ren en vice-versa.

Door deze situatie kunnen ook
maandelijkse nieuwe gegevens die
afkomstig zijn van het Rijkskadas-
ter niet goed verwerkt worden. Daar-
door neemt het aantal foutieve en/of
incomplete gegevens maandelijks
alleen maar toe.

In 1990 ging er voor het eerst iets

mis. Toen bleek dat de bestanden
van de maand mei 1989 niet meer
waren in te lezen. De veranderingen
van die maand zijn toen ook niet
meer opgenomen in het kadaster.
Een storing in 1990 in het gemeente-
lijke computersysteem heeft de
schade alleen maar vergroot. Na die

storing is de 'back-up' (de beveiligde
bestanden) teruggeplaatst, behalve -

op dat moment - een aantal essentië-

le ondersteuningsbestanden.
Zowel voor intern als voor extern

gebruik is het absoluut noodzake-
lijk, dat de gemeente beschikt over
een betrouwbare, complete en actu-
ele kadasteradministratie. Intern
worden de gegevens bijvoorbeeld ge-

bruikt voor belastingaanslagen. Het
college van burgemeester en wet-
houders ziet maar een mogelijkheid
om het probleem op te lossen: bij het
Rijkskadaster een nieuw, compleet
bestand kopen. De kosten daarvan
worden geraamd op 17000 gulden.

Voortuinen
De vertraging die is ontstaan in de

verkoop van voortuinen, aan de
Zandvoortselaan, Haarlemmer-
straat en Hogeweg, heeft hier niets

mee te maken. Dat zegt gemeente-
voorlichter Egon Snelders. „Over
die verkoop was een misverstand
ontstaan: sommige mensen dachten
dat de gemeente de aankoop dwin-
gend wilde opleggen. Maar binnen-
kort krijgt iedereen nog een keer een
brief. Degenen die ingestemd heb-
ben met de aankoop worden daar-
aan nog een keer herinnerd, aan de-

genen die nog niet beslist hebben,
wordt nog een keer gevraagd wat zij

willen."

Het is bij de
Zandvoortse be-
woners slecht
gesteld met de
geografische
kennis van ons
dorp. Vorige
week vroeg ik u,

of u wist waar de
Bodeslop zich
bevindt. Onder
de vele inzendin-
gen bleek maar
één goed ant-
woord. De in-

middels 93-jarige

mevrouw Ster-

renburg uit het
huis in de Duinen had het bij het
rechte eind. Niet zo verwonderlijk,
gezien haar verleden.

„Als meisje van acht jaar kwam ik
vanuit Den Haag in Zandvoort wo-
nen," zo vertelde zij mij. Haar ou-
ders betrokken de bovenwoning van
de toenmalige ijssalon aan de kerk-
straat nummer 18, het latere café De
Kennemerbar (tegenwoordig Ni-
veau). Ouderen onder u weten zich
misschien nog te herinneren, dat het
Zandvoortse raadhuis vroeger in de
Kerkstraat stond (tegenwoordig het
Chinese restaurant 'De Lange
Muur'). Ook het vroegere politiebu-
reau bevond zich in deze straat. Wel-
nu, tussen de panden van kleding-
zaak De Boer en Niveau ziet u een
klein poortje. Achter dit poortje ligt

een klein slopje. De Bodeslop, zoals
dat steegje vroeger werd genoemd.
Het liep naar het Schelpenplein.
Door de bodes werd dit slopje veelal
gebruikt als doorloop. Vandaar die
naam.
Mevrouw Sterrenburg geeft ech-

ter ook een andere locatie aan en wel
de huidige Bodeweg. Deze loopt van-
af de Kerkstraat naar het Dorps-
plein. U kunt het geloven of niet. In
beide gevallen heeft zij gelijk. Ra, ra
hoe kan dat, vraagt u zich wellicht
af. Welnu, Slechts één man in Zand-
voort is deskundig genoeg om op
deze vraag een bevredigend ant-

woord te kunnen geven. Namelijk J.

Voorderhaak, gemeenteambtenaar
op de afdeling Interne Zaken. Hij
dook in de gemeentelijke archieven
en weet het juiste antwoord.

Hij vertelt: „Grietje van Duivenbo-
den, in de wandeling Grietje De
Bode genoemd, dreef omstreeks
1880 een water- vuur en kruideniers-
winkel. Het slopje, dat langs de zij-

Met oog en oor

de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

kant van haar huis van de Kerk-
straat naar het Dorpsplein liep,

werd daarom het Bodeslop ge-

noemd. Later veranderde men deze
naam in Bodeweg. Vermoedelijk
werd het oude bordje naar de over-
kant verplaatst."

Wijsheid
Hiermee is er dus een einde geko-

men aan het geheim van dit kleinste
straatje van onze badplaats. Mis-
schien vraagt u zich af hoe ik aan al

deze wijsheid gekomen ben. Welnu,
vroeger (zo'n twintig jaar geleden)
woonde ook ik in de Kerkstraat. Op
nummer 16 om precies te zijn. Ik
heb de afbraak van het oude pand en
de opbouw van de nieuwe kledin-
zaak De Boer van nabij meegemaakt
en ik herinner mij nog dat het straat-

naambordje daar aan de gevel hing.
Dit weekend breng ik het beloofde
boekje over 'oud Zandvoort' naar
het Huis in de Duinen. Mevrouw
Sterrenburg heeft deze prijs eerlijk

verdiend.

Ustijd
Voor iedereen die nog steeds gein-

teresserd is in de geschiedenis van
ons dorp, heb ik misschien nog een
aardig berichtje. Een dezer dagen
ontving ik naar aanleiding van mijn
eerdere publikaties over een histori-

sche vondst in de Poststraat van de
heer Hans Krol, directeur van de
gemeentelijke openbare bibliotheek
in Heemstede enkele kopiën van pu-
blikaties over Zandvoort uit 1957 en
1964. Een gedeeltelijke inhoud van
deze epistels wil ik u niet onthou-
den. De schrijver B.J. Wieland-Los
vertelt daarin het volgende: Bij de

inventarisatie
van uit Kenne-
merland afkom-
stige archeologi-
ca, trof ik in het
Rijksmuseum
van Oudheden te

Leiden ook enige
nog niet gepubli-
ceerde vondsten
uit Zandvoort
aan. Zij werden
verkregen uit de
verzameling van
de heer R. Op-
penheim. De be-
langrijkste vond-
sten werden on-

geveer ter hoogte van strandpaal 69

gedaan, en wel in 'de grote stuifkuil',

kennelijk een fantasienaam, daar
een duinpan van die naam in Zand-
voort niet bekend bleek te zijn. Aan-
getroffen werden enige (Romeinse)
scherven terra sigillata, (resp. type
Dragendorff 27 en 33), alsmede een
munt (een zogenaamde 'sceatta' en
een bewerkt stuk vuursteen van on-
bekende ouderdom, vermoedelijk
uit de Ijstijd (100 jaar voor Chr.
red.).

„Bij paal 71 kwamen, eveneens uit

een duinpan, een aantal ijzerfrag-

menten voor de dag, mogelijk lans-

of speerpunten. Zeven jaar later, in

1964 dus, verscheen er een volgende
publikatie over een historische
vondst in de waterleidingduinen. Er
is destijds meer licht gekomen in de
kwestie van de strandwallen en de
daarop rustende oude binnendui-
nen en ook wat er na de Romeinse
tijd, vooral in de Middeleeuwen is

gebeurd. Ook hier, in de nabijheid
van Zandvoort is aardewerk gevon-
den van bewoners uit de eerder ge-

noemde Ijzertijd. Een woordvoer-
der van het Rijksinstituut voor Oud-
heidkundig Bodemonderzoek, heeft
mij beloofd binnenkort met meer ge-

gevens over de historie van Zand-
voort over de brug te komen. Naast
deze nog te verwachten gegevens
groeit mijn informatie over de ge-

schiedenis van deze plaats met de
dag. Binnenkort dus meer over de
Bataven, de Kanninefaten en de Ro-
meinen, die naar mijn stellige over-
tuiging, ooit in deze contreien heb-
ben gewoond.

Dit was het weer voor deze week.
Blijf gezond, tot de volgende week.

BRAM STIJNEN

• De 'Parascender' stijgt op vanaf de boot en komt - met behulp van de electrische lier - daar ook weer op terug.

IJmuidenaar wil parascending
invoeren voor kust Zandvoort
ZANDVOORT - De 46-jarige

Peter Riekwel wil al drie jaar
lang 'Parascending' voor de
Zandvoortse kust invoeren.
Dat wil zeggen: zweven aan een
parachute die voortgetrokken
wordt door een boot. De deel-
nemer stijgt op en komt neer
op de boot zelf. Omdat een ver-
gunning hem tot nu toe is ge-
wijzigd, is hij uiteindelijk naar
de gemeenteraad gestapt.

„Ik krijg geen vergunning omdat
ze het gevaarlijk vinden," aldus
Riekwel. „Maar dat is het niet. Niet
voor de deelnemers en ook niet voor
de mensen op het strand of in het
water. Ik hoef maximaal acht keer
op een dag naar het strand op en
neer te varen om - hooguit tien -

deelnemers op te halen. Daar ben ik

hooguit zo'n vijf minuten. Daarna
varen we weg tot zo'n anderhalf a
twee kilometer uit de kust." De ver-

gunning is volgens hem eigenlijk al-

leen voor het heen en weer varen.
„Maar ik wil er niet geheimzinnig
over doen, over wat ik verder van
plan ben."

Reddingsvest
Op die afstand uit zee gaat de ze-

ven meter lange boot heen en weer
varen met de parachute er achter-
aan. „We varen niet harder dan ze-

ven knopen," zegt Riekwel. Dat is

ongeveer twaalf a dertien kilometer
per uur. De deelnemers worden
voorzien van een reddingsvest en
stijgen vanaf de boot aan de para-
chute op. Een waterdicht pak of iets

dergelijks is volgens de organisator
niet nodig: „Je komt niet met het
water in aanraking. Je kunt er zelfs

je schoenen bij aanhouden." In het
buitenland wordt parascending al

op ruime schaal toegepast. Zo zijn

op de Thames al records gevestigd
door onder een aantal bruggen door
te vliegen.

Getest
Riekwel, die zelf in Umuiden

woont, had in Zandvoort meer me-
dewerking verwacht. „Omdat ze

deze badplaats een internationale al-

lure willen geven en de badgast meer
willen bieden dan alleen op strand
liggen en zwemmen. En gevaarlijk is

het niet.

De parachute zit met een kunststof
touw vast dat sterker is dan staal.

Dat kan niet breken, hooguit bij

windkracht tien. Maar ik ga niet ver-

der dan windkracht vijf." De lier

heeft een eigen electromotor.

Riekwel, oorspronkelijk geofysi-

cus van beroep, heeft het parascen-
ding zelf in Engeland getraind. Hij
verzekert dat dit type boot, waarvan
er momenteel vier varen in Europa,
tot uit den treure getest is.

Hij zit regelmatig met gezelschap-
pen op zee, maar dan met een zeil-

schip. Hij heeft een charterboot
waarmee hij onder andere naar En-
geland vaart.

'Eers

ians

ZANDVOORT - "De gemeen-
te moet eerst iets afmaken,
voor ze nieuwe plannen
maakt," dat stelde VVD-er
Jaap Methorst in de commis-
sie Financieën, die maandag- Hoop zand
avond plaatsvond. De meeste
commissieleden deelden die
opvatting.

schets Zandvoort en het Centrum-
plan. "Zandvoort op te laten stor-

men in de vaart der volkeren voor
meer dan een miljoen gulden'?."

"Er komen nogal wat plannen op
ons af. Het Centrumplan. Hoofdwe-
genstructuurplan, verbouw van het
raadhuis, de structuurschets etcete-

ra. Aan de andere kant staat er in de
begroting dat diverse werkzaamhe-
den niet zijn afgerond wegens perso-
neelsgebrek. Ik vraag me af of wij als

gemeente ons niet vertillen?" was de
mening van VVD-er Jaap Methorst
over de begroting. Volgens hem zit

er ruimte in de begroting, nu de ren-

te aan het dalen is en kunnen er
taken worden afgemaakt. Ook PvdA-
-er Kuijken merkte op dat veel ruim-
telijke ordening plannen niet betaal-

baar zouden zijn.

Commissielid Flieringa van Ge-
meentebelangen Zandvoort (GBZ)
vond dat er een uitvoeringsbeleids-
plan zou moeten komen, waarin
prioriteiten van uitvoering gesteld
worden. Hij wilde weten wat precies
de bedoeling is van de Structuur-

Volgens de politicus is het Cen-
trumplan slechts ontwikkeld ten

gunste van een ondernemer. Wat
hem betreft zouden de plannen sys-

tematisch een voor een afgewerkt
moeten worden. "Eerst maak je par-

keerbeleid, daarna een wegenstruc-
tuurplan, vervolgens een centrum-
plan," aldus het commissielid. "Het
beleid is nu slechts een loshangende
hoop zand."

De raadsleden maakten zich stuk
voor stuk zorgen over de bezuini-
gingsplannen van het Rijk, die door-
geschoven worden naar de gemeen-
ten. Wethouder Ingwersen deelde
deze zorg. De wethouder toonde zich
bovendien ongerust over de finan-

ciële positie van de gemeente. "Er
komt een tijd dat ik het zaakje niet

meer sluitend krijgt. Misschien lukt

het volgend jaar nog net, maar daar-
na niet meer." Hij toonde zich voor-
stander van het houden van een
Kerntakendiscussie waarin bespro-
ken wordt, welke taken het eerst

moeten worden uitgevoerd.
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PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

KOPLOPERS

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel

extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor

de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor

vast. Minimum leeftijd 1 5 jaar.

Je kunt nu aan de slag.

Je verdient tenminste:

ƒ 90,- per week.

Bel: 02507-16821

* (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGENI ., Komt ,„ de ^s

Winkelpersoneel gevraagd

DEKAMARKT ZANDVOORT
Voor ons binnenkort te openen filiaal te Zandvoort hebben wij

nog enkele plaatsen voor

* weekendhulpen
voor de vrijdagavond en zaterdag.

Deze medewerkers/sters komen te werken in een leuk team
met prima arbeidsvoorwaarden.

INTERESSE? Neem dan kontakt op met de afdeling

Personeel & Organisatie, Leeghwaterweg 7,

1951 NA Velsen-Noord. Telefoon 02510-76 660.

MAISON DE BONNETERIE
AMSTERDAM

vraagt voor haar filiaal ROKIN

OPROEPKRACHTEN V/M
voor alle afdelingen. Uw schriftelijke sollicitatie

kunt u tot 4 november a.s. richten aan:

Maison de Bonnetene
t.a.v. de heer A. Hilt

Postbus 106
1000 AC Amsterdam

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g.
JjJ

Tel. 02507-12614 NVM
(VUttUAR

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam • Tel. 020-6125558

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh., o.a. met Aramis-Davidoff.
Tel. 02507-16123.

Kosmetische Tatoeage v.

wenkbrouwcorrectie, eye-

liner, lipcontour Beauty-

Center Cormne. 020-6714312.

LET OP NIEUW

Over 1 week brengen wij de
zon bij U thuis.

Zie volgende week onze ad-

vertentie in deze krant.

RENT a SUN ZANDVOORT
02507-30183

Pedicure voor uw complete
voetverzorging en voetmas-
sage. Behandeling bij u aan
huis is mogelijk.

Tel.: 02507-12698.

Weggelopen of

gevonden dieren

- Vermist sinds 22 sep + 4

jr. oude Cyperse poes, witte

neus, bef en voetjes. Rood
vlooienb. m. adreskokertje.

Int. s.v.p. tel. 15235/16391.

Lessen en clubs

PIANOLES
door gedipl. lerares.

Tel.: 02507-18486.

g- rq e ^
^Jfil V £ CHN I S C H - B U R E^A :U

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-1 8484

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr. degelijke hulp in de
huishouding v. 3 a 4 uur p.w.

in Aerdenhout, vlakbij bushal-

te. Tel. 023-246141.

Gevr. hulp in de huish. V2 dag
per week. Tel. 02507-17030.

Gevr. zelfst. erv. hulp in de
huishouding voor 2 x V2 dag
p.w. Tel. 's avonds na 19 uur

02507-31140.

Oproepen
Mededelingen

* Concert Zandvoorts
Mannenkoor 21 nov.

Hervormde Kerk 20 uur.

* Concert Zandvoorts
Mannenkoor 21 nov.

Hervormde Kerk 20 uur.

Huishoud, hulp gevr. in

Noord, 1 ocht. p.w. Tel.

02507-17673.

Hulp in de huish. gevr. 3 ocht.

in de week. Tijd overeen te

komen. Tel. 02507-18693.

Hulp in de huish. gevr. vrijdag

van 13.00-17.00 uur. Tel.

02507-14721.

Divers personeel
gevraagd

J.M.COIFFEURS heeft plaats

voor een all-round 1ste kap-

ster 3 dagen p. week. Tel.

02507-14040.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Welke lieve vrouw wil ca. 7

dagen p.m. op Bodine (2)

passen. Wij wonen in Buiten-

veldert, betaling n.o.t.k.

Tel. 020-6420767 (12-14 uur.)

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41 , Zandvoort,

tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES

KOFFIETAFELS

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden O
weg/aan komen lopen/ vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ300
uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt. komma of cijfer één

vakje. Laat nu ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht \oor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. 0. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22
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KLM wil met blokkensysteem
Europese markt 'leegzuigen'

FGELOPEN zondag is de KLM
winterdienstregeling ingegaan.
Dat gebeurt ieder jaar, maar dit-

maal is het voor de KLM een ing-
rijpender gebeurtenis dan anders.
De maatschappij heeft hiermee
namelijk de invoering afgerond
van het 'blokkensysteem', ofwel
een grondige herstructurering
van het lijnennet.

De oude dienstregeling omvatte een
ochtendpiek van aankomend interconti-
nentaal verkeer en uitgaand Europees
verkeer. De zeer drukke middagspits be-
stond uit in- en uitgaand Europees ver-
keer, gevolgd door het vertrek van lange-
afstandsvluchten. Aan het eind van de
middag en in de avond leefde het lucht-
verkeer nog wat op.
Het nieuwe blokkensysteem voorziet

in drie gelijkwaardige spitsperioden ver-

deeld over de dag (8-11, 12-15 en 16-19

uur) . Alle spitsen beginnen met de aan-
komst van een reeks Europese én inter-

continentale vluchten, waarna de vlieg-

tuigen weer naar nabije én verre bestem-
mingen uitzwermen.
Omdat zo'n verandering een grondige

aanpassing van de organisatie vraagt,
heeft de KLM het systeem in twee stap-
pen ingevoerd. Eind maart werd het Eu-
ropese net aangepakt en afgelopen zon-
dag werd het blokkensysteem van
kracht voor het intercontinentale ver-

keer.
Waarom die veranderingen? „De

dienstregeling van de KLM is structu-
reel gericht op het vervoer van zoveel
mogelijk passagiers vi'a Schiphol," zegt
Edzard van Hasselt, assistent hoofd
commerciële planning van de KLM.
„Onze Nederlandse thuismarkt is maar
klein, daardoor zijn wij als het ware een
kind met een waterhoofd. We zuigen
Europa als het ware leeg en laten de
passagiers op Schiphol overstappen op
onze intercontinentale lijnen."

„In de oude dienstregeling was het
verkeer sterk geconcentreerd op de mid-
dagspits. Maar we kunnen nieuwe dien-
sten niet op die ene middagpiek blijven
stapelen. Vroeg of laat gaat dat fout.

Bovendien: als de capaciteit van een or-

ganisatie is afgestemd op zo'n zware
piek, dan heb je daarbuiten veel leeg-

loop. Door het verkeer te spreiden kun
je je organisatie beter benutten."

Primair wil de KLM natuurlijk meer
passagiers aantrekken. Want zij wil

haar aandeel en dat van haar partners
op de Europese markt de komende ja-

ren aanzienlijk opvoeren. „Dat kan al-

leen als je de consument een goed pro-
dukt aanbiedt," zegt Van Hasselt. „In
plaats van één keer per dag in de mid-
dagspits, kunnen we de passagier nu
drie keer per dag een vlotte verbinding
aanbieden via Schiphol. Om passagiers
uit Europese steden al in de ochtend-
spits op Schiphol te kunnen laten over-
stappen, maken KLM-toestellen op 25
bestemmingen een nachtstop, zodat ze
daar 's ochtends al vroeg weg kunnen.
Op veel luchthavens vertrekken wij 's

ochtends als eerste en komen we 's

avonds als laatste aan. Voor veel reizi-

gers is dat gunstig."
Wie in de luchtvaart de beste aanslui-

tingen realiseert, verovert de gunstigste
posities in de computerreserveringssys-
temen die in de reiswereld een cruciale
rol spelen bij de verkoop van tickets.

„Als je bij een reisagent niet als een van
de eerste op het beeldscherm verschijnt,

dan kun je het vergeten," zegt Van Has-
selt. „Want men kijkt toch het eerst
naar de snelste verbindingen."
Een oogmerk van het blokkensysteem

is een intensiever gebruik van de vloot,

vooral de Europavloot. Dat gebeurt

Het KLM blokkensysteem beoogt onder meer een betere benutting van de vloot

door een snellere afhandeling op lucht-
havens en sterke uitbreiding van het
aantal vluchten zónder de inzet van
meer vliegtuigen. Tot dusver werkt het;

want ondanks een aanzienlijke toename
van het aantal Europese vluchten sinds
het' doorvoeren van de eerste fase van
het blokkensysteem, slaagt de KLM erin
de bezettingsgraad van haar vliegtuigen
te handhaven. En dat in voor de lucht-

vaart moeilijke tijden.

Het blokkensysteem geeft de KLM
daarom het vertrouwen de concurrentie
met de hele groten, zoals de Amerikaan-
se megacarriers wel aan te kunnen. „Vol-
gend jaar komt United Airlines erbij op
Schiphol," zegt Van Hasselt. „Delta Air-

lines is er al en American Airlines zal

ook zeker een keer komen. Sommigen
zeggen: bij de KLM zijn ze gek; jullie

worden compleet weggeblazen. Ik ben
daar niet zo benauwd voor. De komst
van zulke maatschappijen versterkt ook
Schiphol. Hun keuze betekent dat
Schiphol belangrijk voor hen is en dat
trekt weer andere maatschappijen aan.
Je moet de deur niet dichthouden, want
al die maatschappijen zetten veel passa-
giers op Schiphol neer, van wie een deel
doorreist met de KLM."

Hieruit blijkt de nauwe verbonden-
heid van KLM en Schiphol. De uitbrei-

ding van de luchthaven is dan ook voor
de KLM van groot belang. Nu nog een
doorbraak rond de verbrokkelde lucht-
verkeersleiding in Europa, waarop de
KLM aandringt, want die verbrokkeling
is een bron van vertragingen. Bij vlot

overstappen hoort immers op tijd vlie-

gen.

Japanse bedrijven in de meerderheid op Schiphol
E REGIO Schiphol is aantrekke-
lijk voor Japanse bedrijven. Van
alle internationale bedrijven ko-
men de meeste uit het Land van de
Rijzende Zon. De goede bereik-
baarheid, de vergeleken bij andere
landen goedkope locaties en het
arbeidsethos van de Nederlander
zijn daar onder andere de reden
van.

door Marianne Timmer

„Een buitengewoon moeilijke groep
om mee te onderhandelen," zo ervaart
de Haarlemmermeerse wethouder Lex
Auer van Economische Zaken het za-

kendoen met Japanners. „In het begin
zijn we als gemeentebestuur er weleens
ingetrapt. Toen waren we in het Engels
aan het onderhandelen met een aantal
Japanners dat geen Nederlands sprak,
althans dat dachten we. Af en toe hiel-

den we in het Nederlands ruggespraak
en lieten we bijvoorbeeld vallen wie er
bezwaren zouden hebben tegen een
bouwplan. Toen hoorden we later dat
die bezwaarmaker opgebeld was door
een Aziaat. Bleek er een Japanse zaken-
man als 'spion' tussen te zitten, die wel
degelijk Nederlands sprak. Naderhand
hoorden we van meer ervaren onderhan-
delaars, dat dit een beruchte tactiek van
Japanse zakenlieden is."

In Haarlemmermeer (vooral op
Schiphol-Oost) zijn momenteel 36 Ja-

panse bedrijven gevestigd. Dat is van
alle internationale bedrijven veruit het
grootste aantal. Nippon Cargo Airlines
is er een van. Het heeft zijn hoofdkan-
toor op Schiphol-Centrum en vier bij-

kantoren in Zürich, Frankfurt, Parijs,

en Milaan. Het bedrijf heeft doelbewust
voor Schiphol als plek voor zijn hoofd-
kantoor gekozen. „Omdat een vestiging
op Schiphol goedkoop is, de infrastruc-
tuur goed en de afhandelingen van de
goederen degelijk en snel gebeurt," al-

dus general manager Takuji Kitaura.
„Schiphol ligt bovendien niet zo ver van
de haven in Rotterdam, zodat goederen
ook verscheept kunnen worden. Daar-
naast spreken Nederlanders goed En-

_ gels en zijn ze, vergeleken bij andere
Europeanen, goede werkers."

• Een van de Japanse tradities is het openbreken van een vat met rijstwijn. De genodigden dragen daarbij speciale
kimono's Foto Japan Airlines

Aan luiheid hebben de Japanners een
hekel. Volgens Kitaura ligt een deel van
het succes van de Japanse bedrijven ook
ten grondslag aan de ijver van de Japan-
se werknemer. „Bij ons in Japan geldt:

beloofd is beloofd. Wij komen een belof-

te altijd na, ook al moeten we daar veel
uren extra voor maken. Japanners noe-
men ook altijd een tijd en een datum
waarop iets klaar moet zijn en houden
geen slag om de arm in de trant van 'het

is ongeveer volgende week klaar'."

De bedrijfsvoering bij Japanse bedrij-

ven is ook meestal anders. „In Neder-
land heb je een piramide-structuur,

waarbij de top de plannen maakt, die

door de lagen daaronder uitgevoerd
worden. In Japan is het middenkader
groter. De middelste laag van het mana-
gement lanceert de ideeën en maakt de
plannen. Het is wel zo, dat het topkader
daar goedkeuring aan moet geven, maar
het middenkader bereidt veel meer voor
dan het Europese midden-kader doet,"

weet Kitaura.

Het grondig en strikt plannen herkent
wethouder Auer. „Tot in de puntjes zoe-

ken de Japanners alles uit over een be-
drijfslocatie en als ze hun research ach-

ter de rug hebben, willen ze ook direct
starten met de bouw. Dan vinden ze het
vervelend dat er eerst zoveel procedures
doorlopen moeten worden."
Auer vindt het onderhandelen met Ja-

panse zakenlieden moeilijk, omdat er
'geen spoor van emotie op de gezichten
te zien is'. „Via de tolk krijgen we dan te

horen dat de zakenman boos is, maar
het is nergens uit op te maken. Geen
kwaad gezicht, geen stemverheffing
niets. Je weet nooit of de boosheid echt
is, of toneel. Pas als je geen uitnodiging
krijgt om aanwezig te zijn bij het slaan
van de eerste paal, weet je dat het me-

nens was." Een opening van een Japans
bedrijf geschiedt bijna altijd volgens de
'Kagamiwari'-traditie. Kagamiwari bete-

kent: 'het breken van de spiegel'. Marke-
tingmanager Toru Fukunaga van Nip-
pon Cargo Airlines: „Gekleed in een ki-

mono breken we met alle genodigden
een deksel van een ton met een houten
hamer en drinken dan sake (Japanse
rijstwijn, red.)." Volgens de traditie

wordt iedereen die deelneemt aan de
ceremonie succesvol.

Het succes van Nippon Cargo Airlines

is de laatste tijd iets minder. De wereld
verkeert in een economische crisis en
vooral de elektronicaproducten, zoals
computers, videorecorders en compact
discs vinden een lagere afname. Maar
Kitaura wanhoopt niet: „Ik heb het idee
dat er een heel klein beetje een stijgende
lijn in zit."

Volgens hem zijn de Japanners erg
consument-gericht. „Japanse bedrijven
maken datgene waar vraag naar is. Mo-
menteel worden er bijvoorbeeld veel ka-
raoke-installaties geëxporteerd door Ja-

pan (een karaoke is een geluidsinstalla-

tie die muziek zonder stem weergeeft,
zodat de gebruiker zelf kan inzingen,
red.). Ook fytong wordt veel geëxpor-
teerd. Dat is een soort stromat, waar je

op kunt uitrusten!"
Fukunaga merkt dat de Westerse cul-

turen steeds meer Aziatische gebruiken
overnemen en andersom. „In Nederland
wordt steeds meer Japans gegeten, maar
Japanse jongeren ontdekken daarente-
gen Europa. Ze halen Europese meu-
bels in huis, drinken Europese wijn en
eten Europese kaas. Dat is echt een
trend."

Wethouder Auer heeft juist het omge-
keerde ervaren: „De Japanners bescher-
men hun eigen markt. De bedrijfsleiding

is in handen van Japanners; bedrijfspan-
den worden aangekocht door een Japan-
se makelaar, zelfs de catering bij de ope-
ning van een gebouw wordt door Japan-
se cateringbedrijven verzorgd."
Volgens Kitaura en Fukunaga geldt

dat vooral voor de elektronicabedrijven.
„Maar ik heb het idee dat het ook daar
minder wordt. Ook die bedrijven stellen

tegenwoordig zoveel mogelijk lokale
managers aan."

Zandvoorts
Nieuwsblad

VVV verbaasd
over inkrimpen
van subsidie
ZANDVOORT - "Dat juist deze ge-

meente, die toch veel toeristen ont-

vangt en waar wij ons enorm voor
inspannen, de subsidie terugdraait,
kan ik niet begrijpen," aldus een ver-

baasde penningmeester Koekoek
van de VVV. De gemeente is van plan
om de subsidie van 193.570 gulden
met twintigduizend gulden terug te

draaien tot 173.570 gulden. Koekoek
zegt zich enorm ingespannen te heb-
ben om het dagelijks bestuur van de
vereniging ervan te overtuigen om
het kantoor in stand te houden, om-
dat de VVV in Zandvoort een grotere
functie heeft, dan alleen een balie-

functie. "En dan komt het wel erg
vreemd over dat juist deze gemeente
in de subsidie wil snijden, terwijl an-
dere gemeenten dat niet doen," al-

dus Koekoek.
De VVV stuurde de gemeenteraad

een brief over de inkrimping van de
subsidie. De raadsleden vonden ech-
ter dat zij deze veel te laat ontvangen
hadden. Koekoek stelt echter dat de
gemeente tijdig op de hoogte was
van de opvatting van de VVV, omdat
er gesprekken met de burgemeester
waren geweest.

Boze telefoontjes

na vuurwerk
ZANDVOORT - De politie heeft

enige tientallen boze telefoontjes
ontvangen naar aanleiding van het
vuurwerk dat in de nacht van zater-

dag op zondag afgestoken werd. Om-
dat de meeste Zandvoorters niet wis-
ten dat het vuurwerk werd afge-

vuurd, schrokken ze van de knallen,
die na twaalven te horen waren. Veel
mensen lagen op dat tijdstip al te

slapen.

Het vuurwerk, dat ongeveer twin-
tig minuten duurde, werd op Gran
Dorado afgestoken door een bedrijf
dat daar een jubileum vierde. Het
bedrijf was in het bezit van een ver-

gunning. Ook eerder kwamen er
boze reacties van de dorpelingen na
het afsteken van vuurwerk. Dat ge-

beurde op het circuit, vlak na de
vliegtuigcrash in de Bijlmermeer.
De mensen vonden dit 'ongepast'.
Volgens voorlichter Ernst van het
circuit was het echter niet mogelijk
het vuurwerk te annuleren, omdat
de Veronica het op televisie zou uit-

zenden en er afspraken met de om-
roep waren gemaakt.

Seniorenwoningen
ZANDVOORT - Vanmiddag om

vier uur wordt de eerste paal gesla-

gen voor de bouw van veertien senio-
renwoningen op de hoek Kostverlo-
renstraat/Koninginneweg. Wethou-
der Termes van Welzijn en Sociale
Zaken, verricht de openingshande-
ling. De huizen worden gebouwd in

opdracht van woningbouwvereni-
ging Eendracht Maakt Macht.

Jantje Beton
ZANDVOORT - Van 1 tot 7 novem-

ber wordt er weer opgehaald voor
Jantje Beton. De actie wordt dit jaar
geheel verzorgd door de Zandvoort-
se Scoutinggroepen Stella Maris-St.
Willibrordus en de Buffalo's. De
helft van de opbrengst van de collec-

te is bestemd voor het jeugdwerk
van de deelnemende verenigingen,
terwijl de andere helft wordt besteed
voor de realisering van zinvolle

jeugdprojecten in het hele land.

De scoutinggroepen willen de op-

brengst besteden aan spelmateriaal.
Eerder kreeg 'De Buffalo's' geld via

Jantje Beton voor het neerzetten van
een nieuw clubhuis, nadat het oude
door brand verwoest was.

Visser exposeert
in Groningen
ZANDVOORT - De - van oorsprong

- Zandvoortse schilder Dan Visser
dringt op nationaal niveau verder
door met zijn werk.' Na een expositie
in de Zandvoortse bibliotheek opent
hij deze maand een tentoonstelling
in het Holland Casino Groningen.
Zijn werk blijft daar twee maanden
te zien.

Dan Visser is geboren en getogen
in Zandvoort maar woont sinds eni-
ge tijd in Blaricum.Jn maart van dit
jaar keerde hij met zijn werk terug in
de badplaats voor een expositie in de
openbare bibliotheek. Nu is het te
zien op , een. overzichtstentoonstel-
ling in het Holland Casino Gronin-
gen. „Het bijzondere is, dat ik oud
werk tevoorschijn heb gehaald,
waarmee ik voorheen eigenlijk niet
dorst te exposeren. Het was surrea-
listisch, moeilijk te begrijpen werk.
Tenminste, dat vond men destijds.
Nu wordt er enthousiast op gerea-
geerd."

Bentvelders kunnen wellicht

zelf groen onderhouden
BENTVELD - "Over de over-

dracht van het groenonder-
houd aan particulieren, valt te

praten," zei wethouder Van
Caspel vorige week tegen de
aanwezigen die een informatie-
avond over groenvoorziening
bijwoonden. Ook heeft Van
Caspel de Bentvelders een
nieuw voorstel gedaan, om de
iepen langs de Zandvoortse
laan te vellen.

Enkele Bentvelders vroegen zich

af of het niet mogelijk was dat zij het

onderhoud van de stukjes grond,

grenzend aan hun voortuintjes, in de
Parnassialaan en Bramenlaan voor

hun rekening namen. Zij vreesden
dat het onderhoud in het nieuwe be-

leid van de gemeente, waarin ge-

streefd wordt het groen op een ecolo-

gischer manier te onderhouden,
erop achteruit zou gaan. De gemeen-
te wil minder spuiten met chemisch
materiaal en de plantsoenen voor-
zien van een andere, minder onder-
houdsintensieve, manier van plan-
ten. Van Caspel stelde wel dat, in-

dien het groen inderdaad verzorgd
zou worden door omwonenden, het
openbare karakter van de stroken
gehandhaafd zou moeten blijven. De
Bentvelders zagen daar niet zo'n be-

zwaar in: het is en blijft groen. Ande-
ren voorzagen op langere termijn
soortgelijke problemen als de bewo-

ners van de Zandvoortselaan, die nu
'hun' voortuintjes moeten kopen.

Iepen
Mevrouw Grothuis van de vereni-

ging Bentveld-Zuid Belangen heeft

inmiddels een schrijven van Van
Caspel ontvangen. In zijn brief ver-

zoekt hij de vereniging het stand-

punt met betrekking tot het handha-
ven te herzien, omdat de Bentvel-
ders tijdens de informatieavond te

kennen gaven de iepen toch kwijt te

willen. Van Caspel wil het fietspad

dichter langs de Zandvoortselaan
aanbrengen en ten zuiden van het
fietspad platanen planten. Mevrouw
Grothuis is echter van mening dat de
iepen moeten blijven staan.

Toneelcursus
t Stekkiein

ZANDVOORT - Joke de Jong
wil in november een cursus to-

neel geven in 't Stekkie. Zij is nu
derdejaars student theater en
drama aan de hoge school voor
de kunsten in Utrecht. In de
cursus komen: lichaamsge-
bruik, stem, rolopbouw, tekst-
behandeling en samenspel aan
de orde. Daarnaast worden er
improvisatieoefeningen gedaan,
waarbij scènes verzonnen en ge-
speeld worden. Inschrijven bij 't

Stekkie, Celsiusstraat 190,
17113. Wie twijfelt kan eerst
meedoen aan een proefles voor
7,50 gulden. De cursus wordt op
dinsdagavond van acht tot tien
uur gehouden en kost negentig-
gulden. Dinsdag 10 november is

de eerste les.

Politie vordert rijbewijs
ZANDVOORT - De politie

heeft vorige week drie dronken
bestuurders aangehouden.
Een van hen moest zijn rijbe-

wijs inleveren.

Het meest bont maakte een 34-jari-

ge man uit Diemen het, die maan-
dagmorgen rond drie uur op de Bou-
levard Barnaart werd aangehouden,
nadat hij met zijn auto aan de linker-

en de rechterzijde van de weg anti-

-parkeerpaaltjes had omgereden. De
man bleek zwaar onder invloed van
alcohol te verkeren. Hij kreeg een
rijverbod van maar liefst zestien uur
opgelegd. Zijn auto werd zwaar be-

schadigd afgevoerd.
Bij een 29-jarige Amsterdammer

werd het rijbewijs ingevorderd. Deze
man werd zondagmorgen om drie

uur aangehouden in de Jac. van
Heemskerckstraat. De rijstijl van de
man gaf de politie aanleiding tot con-
trole. De man bleek inderdaad onder
invloed van alcohol te verkeren. Hij

kreeg een rijverbod van acht uur
(ondanks de vordering van het rijbe-

wijs).

Een 52-jarige inwoner uit Krom-
menie had vorige week zoveel drank
genuttigd, dat hij dat weer kwijt

moest. Dat deed hij echter niet op de
daartoe aangewezen plaats, maar hij

urineerde in het openbaar. Surveille-

rende agenten zagen dat en bekeur-
de de man om dit feit. Toen merkten
zij echter dat de bestuurder alcoholi-

sche drank had genuttigd. Op het

moment dat de automobilist zijn wa-
gen weer wilde besturen, waar-
schuwden de agenten dat hij dit, ge-

zien zijn alcoholgebruik, be";er niet

kon doen.
Na een kwartier zagen zij hem ech-

ter toch met zijn auto over de Burge-
meester Engelbersstraat rijden. Tij-

dens een onderzoek bleek er uit de
ademtest dat hij ongeveer 0.8 promil-

le alcohol in zijn bloed had. De man
kreeg een rijverbod van drie uur op-

gelegd en een proces-verbaal.
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BIOCULTURA ROER / in alle filialen van
LITERPAK

ELDERS

13S
BIJ ONS:

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhof

NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185, OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaftplein,

VOLENDAM Hyacintenstraat 14, ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21,

ZWANENBURG Dennenlaan 19, HOOFDDORP centrum en Toolenburg.
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Aulorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle

edilies van Weekmedia t.w. : Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave
Noordhollands Dagbladl, De Zoanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Wilte Weekblad (uitgave
Van Groenigenl.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665868Ó. Fax 020-6656321.
Schriltelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Poslbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemslelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraot 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

BMW
BMW 316, b.j. '82, nw. APK,
LPG, i.pr.st. ƒ 2450.

Tel.: 02990-37825.

Adverteren in

„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

«De autorubriek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

BMW 518, m. '83, APK
nw.st., rijdt nw., ƒ2750.
Tel.: 020-6105478.

93, in

• Bewijsnummers van een ge-

plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe-

gezonden als u dat bij de op-

gave van de advertentie ken-

baar maakt. De kosten daar-

voor bedragen ƒ 3,-

maatt
rijden

ASMOCO B.V.
otticee' BMW-aealer

1e Rmgdi|k straat 39
Adam
tel 020-69*3093

-r^SOb

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.

(gratis halen en brengen).

Voyager SE 3.0 aut. bj. '90 air-

co., 23.000 miles, 1e eig., perf.

st„ ƒ35.000. Tel. 02972-65082.

Citroen

Citroen AX 1 1, origin. '85, rood,

nw. APK, i.z.g.st., rijdt nw.,

ƒ2450. Tel.: 020-6105478.

OTO/ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
Tel.: 02940-16661

BIEDT AAN:
AX 1.0 RE 87 ƒ 7.700
AX 14 TG Diesel .91 f 19.900
BX Diesel 90 ƒ26.900
BX 14 TE 90 ƒ 15.900
BX 1.6 TGI LPG .92 ƒ29.900
2 x Reflex 1.4 . ..92 ƒ24 900
Seat Marbella GL .88 ƒ6.950
Nissan Micra 1.0 DX.88 ƒ 9.950
Ford Fiesta 1.4 CL
5 drs 89 ƒ 15.950

3-12 maanden garantie

Inruil mogelijk

Nu kopen volgend jaar betalen
(vraag informatie)

• Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het

resultaat.

Citroen Visa, 11 RE, b.j. '86,

APK okt.'93, ƒ4500, in zeer

goede staat. Tel.: 020-6913153.

HH. tegen inruilprijs:

BX 1.4 TGE, schuifd., LPG
1/90 ƒ 13.500

BX1.6TGi, LPG, 5/90, ƒ 15.500.

BX 1.6 RE, LPG, 1/89 ƒ 11.500.

BX 14 T, LPG, 6/89 ƒ 10.500.

BX 14 RE, LPG, 1/86, ƒ6.250.

BX14, LPG, 4/87 ƒ7.250.

BX 19 Diesel, 4/86 ƒ 7.250.

CX 2.5 TR Diesel Turbo 2,

8/87 ƒ 12.500,

CX2.5GTi, aut., 5/86 ƒ 10.500.

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777.

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX 11 RE 04/89 ...ƒ12.400,

AX 11 TE 12/90 ....ƒ 13.700,

AX11TE, 5-dr. 03/91 ƒ 14.900,

AX 11 TGE 10/89 ..ƒ12.900,
AX 11 TGE 07/90 ..ƒ14.900,
AX 11 TGE 06/90 ..ƒ13.600,
AX 11 TRE 07/87 . .ƒ 8.900,

AX 14 TRS 03/87 . .ƒ 9.800,

AX 14 TRS 10/88 ..ƒ11.900,
AX Image 03/90 ...f 14.900,

BX 14 TE 10/89 ....f 14.900,

BX 14 TE, LPG 09/89/15.500
BX 16 RE 03/89 . . .ƒ 16.900

BX 16 RS 04/86 . . .ƒ 8.750

BX 16 TRI 10/92 . . .ƒ 18.900

BX 19 D 06/89 ƒ15.400
BX 19 GTI 07/87 . . .ƒ 13.900

BX 19TRD 02/89 ..ƒ18.400
BX Turbo D 06/89 .. ƒ 20.700
BX Turbo D 08/89 .. ƒ 2 1 .500

BX Turbo D 02/89 .. ƒ 22.400
ZX Reflex 02/92 ...ƒ22.900
ZX Reflex 02/92 .../ 22.400,

Schade/taxatie. APK
Reparatie van alle merken.
Verkoop nieuw en gebruikt

Citroen en Peugeot.
BOVAG-garanties

100% financiering mogelijk

DE WEER 29.ZAANDAM,
Tel.: 075-350985

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Daihatsu

Cuore 850 rood, 50.000 km.
10-'88; Charade 1.3i 16V, TX
wit, 30.000 km, 10- '90,

Demo Charade sedan autom.,

3000 km, ƒ 3.000.- korting

NIEROP-Daihatsu,

Vancouverstr. 2-12,

A'dam-West. 020-6183951.

Hyundai

Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
Tel. 020-6310615.

Honda

Civic 15i, 16vGLXaut„ '90, st.

bekr., sp.vlg. rood spoilerp.,

Bsm 42000 km, stereo 4 box,

vr.pr. 22.000. Tel.: 020-6457076.

Fiat

Rij Nu Betaal later

18x Panda L, CL, CLX, 4x4 v.a. ƒ 6950

18x Una 45, 45S, 60S, 70 I.E Turbo v.a. ƒ 9950

12x Tipo I.E, AGTS, DGT, Diesels v.a. ƒ 14.950

2x Tempra I.E, SX v.a. ƒ24.750

2x Tempra S.W. Diesel en Turbodiesel v.a. ƒ36.500

4x Croma I.E, SX, Turbodiesel v.a. ƒ11.750

BMW 525 automaat '84, anthraciet .ƒ 9.750

Opel Corsa 14i GL '89, anthraciet ƒ 16.950

Ford Orion 1.4 Bravo '88, wit ƒ 12.950

Off. Fiat/Lancia Dealer Gebr. Haaker b.v.

Kamerlingh Onneslaan 10 Badhoevedorp

020-659 48 59
Fiat Panda 34, b.j. '84, APK okt.

'93, in pr. staat, ƒ 3500.

Tel.: 02503-12155.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

Ford

Escort 1.1., 3-drs, 10-'83

ƒ3.250.- VOLVO NIEROP
Tel.: 020-6183951.

Escort 1.3, '86, 37.000 km!, 5
drs., bleu met., perf. onderh.,

ƒ7900. Tel. 075-164224.

Fiesta 1.3 Cheers 1/92

Fiesta 1.3 Courier 5/92

Escort 1.6 CLX 4/91

Orion 1.3 riche 1/92

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37, Ouderkerk aan
de Amstel. Tel.: 02963-1767.

Ford Escort 1.3 L, m. '82, punt-

gaaf, nw. APK, rood, ƒ 2950.

Tel. 02990-37825.

Ford Escort Diesel, m. '86,

puntgaaf, nw. APK, ƒ 6950. In-

ruil mog. Tel. 02990-37825.

Ford Fiesta 1.1, m. '87,

gaaf, nw. APK, ƒ 6950.

Inruil, gar., financ.

Tel. 02990-37825.

punt-

HH. h., tegen inruilprijzen:

Ford Sierra 2.0i CLX 5-drs.,

Station, Autom., stuurbekr.,

17.000 km. 2/91, ...ƒ26.500.
Sierra 2.0i CLX, 4-drs„ 35.000

km, 9/90 ƒ 20.500.

Scorpio 2.0 CL, 5-drs, LPG,
3/89 ƒ 15.500.

Scorpio 2.4i CL, 4-drs,

1/91 ƒ 24.500.

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777.

Sierra 2000 Laser, 5 deurs, veel

acces. + vialle, LPG, nov '86,

kleur Delphin Blue, vr.pr.

ƒ 10.500, tel. 075-218896.

TAUNUS 1.6 I, 2 deurs, APK
7'93, trekhaak, radio, ƒ750.
Tel.: 02990-25740.

Fiat Panda 750 L, wit, 50.000

km. 07/87 ƒ 6.800,-.

VOLVO NIEROP: 020-6183951.

Fiat RITMO
ƒ3000,-. Tel.:

1984, vraagprijs

075-169796.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Te!.: 020-6470909

Te koop FIAT UNO, bouwjaar
'85, rood, APK tot '93, ƒ3750.
Tel.: 02975-63890.

T.k. Fiat Panda, 750 cl, 1989,

16.750 km, i.pr.st., incl. radio

cass.rec, tel. 075-165172.

Isuzu

Isuzu Pick-up Crewcab '89, 2.5

D, 4 WD, 50.000 km, d.blauw,

nwe. bnd., perf. staat, ANWB-
BOVAG getest, ƒ27.000 incl.

BTW. Inl. 02940-16001.

Mercedes-Benz

Mercedes 200 T, station,

93.000 km, '88, rood, sportvlg.

verl. Nippon: 02503-16679.

T.k.a. weg. omst. Mercedes
260 SE, autom., b.j. 9-'86, diam.

zwart 160.000 km, nieuwste

LPG-inst., veel extra's o.a.

elektr. sch.dak, alarmsyst.

trekh., centr. vergrend. enz.

Regelmatig onderh. in Merce-

des-garage. Auto verkeert in

perfecte staat. 05202-20390.

Mitsubishi

Colt 1,5 GLX AUTOMAAT 1984

1e eigenaar, 78.000 km.

APK tot 3/'93 ƒ5.000,-.

Tel.: 02946-3883/03462-61465.

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.: 020-6433733.

Mitsubishi Colt EL, orig.

APK, rijdt nw., ƒ 1450.

Tel.: 020-6105478.

'81,

Mitsubishi Lancer Wagon LPG
1986, ƒ 11.950,-.

RIVA NOORD, 020-6361153.

Lancia

Lancia A 112 Elegant, origin.

'82, nwe APK, grijs met. Rijdt

perf. ƒ 1750.- Tel.020-6105478.

Prisma 1.61, Symbol, antr. met
LPG, div. extra's ƒ 9.200.-

NIEROP- DAIHATSU
Tel.: 020-6183951.

Nissan

MICRA b.j. '87, rood, 68.000

km. APK 6-'93. Vr.pr. ƒ8750.
Tel,: 020-6311619.

Nissan BLUEBIRD 1.6 LX,

i.z.g.st., 1986, wit, ƒ 7500.

Tel. 02990-60053.

Nissan Prairie, origin. '83, nw,

APK, i.z.g.st., rijdt nw., ƒ3950.
Tel.: 020-6105478.

Nissan Sunny Florida SLX
2-'89, 28.000 km, radio

vr.pr. ƒ 14.000. 020-6713327.

SUNNY Coupé 1.6 SLX, bj, '87,

rood met zw. onderkant, APK
juni '93. Wegens verkrijgen

leaseauto. Vr.pr. ƒ 8950.

Tel. na 18 u. 020-6634522.

Opel

KADETT 1.2 N, 11 '81, APK 5
'93, trekhaak, radio, 1e eig. rek.

t. inzage ƒ 1950: 02990-25740.

Omega STATION 2.0i juni '87 in

zeer mooie staat. Vr.pr.

ƒ11.900. Tel.: 020-6946399.

Opel Corsa 1.2, TRS, m. '87,

i.pr.st., ƒ6950. Inruil, gar.,

financ. Tel. 02990-37825.

Opel Corsa 12S sedan 77.000

km, b.j. '86, ƒ9950,-.

Opel Kadett 1.3i 3 drs'. 5 bak
44.000 km b.j. '89, ƒ 18.750,-.

Opel Omega 2.0i 4 drs. Pearl

57.000 km, b.j. '90, ƒ29.950,-.

RIVA NOORD, 020-6361153.

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Renault

AUTOBEDRIJVEN RINKO,
sinds 1926, off. Renault
Dealer, Curiestraat 8-10,

Zandvoort, Nieuw Noord,
Tel.: 02507 - 12424/13360 biedt

inruilauto's aan:

Citroen BX TRi '87 .ƒ 9.950.-

OpelAscona1.6S'85/ 5.950.-

Seat 1.7 GLDsl. '88 f 8.950.-

RENAULT: Clio 3-drs., 1.9 Van
Diesel '91 ƒ 16.950.- Clio 5-drs

1.9 Diesel '91
; ƒ 22.950.-

Clio RN '92 Demo ..ƒ20.950.-

18 GTL Stationcar . .ƒ 4.950.-

19 GTR, 4-drs. '91
. .ƒ20.950.-

21 GTS 4-drs '88
. . .ƒ 13.950.-

Tevens Renault Safrane Show I

HH. h. tegen inruilprijs:

Renault 19 GTX, 3-drs„ rood,

LPG, 5/90, ƒ 14.500,-

Renault 19 TXE, 3-drs., LPG,
5/90 ƒ 15.500,-

BEREBEIT
Amsteldijk 25, 020-6627777.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie

Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Renault Fuego GTX, okt. '82,

rood, nw. APK, rijdt perf.,

ƒ 1950/Tel.: 020-6105478.

Rover

Rover 827 SI, nieuwste model
alle opties 4/92
Rover 820 SI, nieuwste model
sch.dak + ABS 4/92
Rover 827 Vitesse manual 8/90
Rover 414 SI, LPG, + stuur-

bekrachtiging 10/91

Rover 416 GSI 4/91

en div. andere gebr. Rovers

Minor Motorcars
Rover Dealer Amsterdam

Sloterkade 40-44

020-6177975
Rover uw dealer. Alle mod.
Gar. Boom Aalsmeer 25667.

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte Peugeot's:

205 XE ACCENT, wit 37.600 km. 04/90
205 XE ACCENT, rood .... 85.000 km.
205 XS 1.4i, grijs met 65.000 km.
205 XR 1.4, wit 52.000 km.
309 XE 1.4, rood 56.600 km.
309 GL Profil, rood met ... . 67.000 km.
309 Profil 1.4i, rood 66.000 km.
405 GL 1.6, blauw 57.000 km.
405 GLi 1.6, beige met. .'

. . . 32.500 km.
405 Ml 1.6, rood 86.000 km.

Overige gebruikt:
Volvo 340 DL. Aut. groen . . . 73.000 km.
Fiat Panda, groen 26.000 km.
Toyota Carolla D. bl. met . . 148.000 km.

10/88

05/90

09/89

02/88

03/87

05/90

03/89

07/90

04/89

07/87

12/88

02/88

ƒ 17.250,-

ƒ 12.950,-

ƒ20.250,-

ƒ 17.650.-

ƒ 13.250,-

ƒ11.750,-

ƒ 18.950,-

ƒ 19.250,-

ƒ 25.950,-

ƒ32.750,-

ƒ 14.250.-

ƒ 9.250.-

ƒ 14.750.-

Leeuwekeur Gebruikte

Auto's

zeker en beter
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul-

lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostveriorenhof)

1183 JG Amstelveen
Tel.: 020 - 6455451

Halte Sneltram: „Zonnestein"

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930

heeft voor u rijklaar staan:

de mooste Diesels:

205 GRD '90, rood . ƒ 20.250.

205 GLD '89, rood . ƒ 16.750.

205 XLD '87, wit ...ƒ11.250.

100% Garantie Inruil mogelijk.

COBUSSEN PEUGEOT-Dealer
Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21

Postbus 156, 1000 AD A'dam

SJ

»ezebon brengt deloop inuw"showroom

.

Of u nu zelf cen showroom heeft of uw auto blinkend voor de deur zet, met een advertentie ïn

SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale

autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia in het gebied

Groot-Amsterdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage van ca, 750.000 exemplaren

van Weesp tot Zandvoort.

S Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

f
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.

|
Ik sluit een betaal-Zeurocheque ter waarde van de kosten van de

:

|
advertentie in.

5

Schrijf hier in blokletters

uw tekst. 1 letter per

J

hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

S 3 regels beschrijven.

* A.in Je li.ind v.m tic *l.ur-

I n.ust gepla.uste tarieven

E kunt u zelf uitrekenen

a wat uw .klvertentie kost.

n.



WeekMedia

Auto in Miniatuur
' Miniatuurauto's verzamelen

heeft als hobby een grote vlucht
genomen. Vrachtauto's, sport-

en racewagens zijn daarbij vaak
het onderwerp, maar ook mini-
aturen van bijvoorbeeld bussen
en kranen. Voor die brede cate-
gorie liefhebbers is het eerste
nummer verschenen van een
nieuw blad: Auto in Miniatuur.

De uitgave en samenstelling
van dit tweemaandelijks tijd-

schrift is in handen van de Ne-
derlandse Algemene Miniatuur
Auto Club (NAMAC). Deze ver-

eniging is niet alleen de groot-
ste op haar gebied in Neder-
land, maar zelfs in Europa. De
NAMAC bestaat inmiddels 27
jaar en telt ruim 2500 leden.
Auto in Miniatuur fungeert in
de eerste plaats als clubblad,
maar is echter ook in de winkel
voor ƒ 7,95 te koop.

CORGI E-TYPEÏ

MARC S FERRARI S

Foster Parents
kalender 1993

Stichting Poster Parents
Plan Nederland heeft voor de
vijfde keer haar kalender uitge-

bracht, getiteld 'Kinderen van
de Wereld'. De kalender bevat
kleurenfoto's van kinderen in
ontwikkelingslanden. De foto's

zijn gemaakt in Afrika, Azië,
het Verre Oosten en Midden- en
Zuid-Amerika. Elke foto is

voorzien van een toelichting
over het betreffende ontwikke-
lingsland.

De kalender (16x33 cm) kan
zowel worden opgehangen als

neergezet. De bladen van de ka-
lender kunnen los van de foto's

worden omgeslagen. Men kan
dus steeds zijn favoriete foto
kiezen.

De kalender kostƒ 15,95. De verzend-
kosten bedragen ƒ 5,95. Bestelling kan
door volledig ingevulde cheque of giro-
betaalkaart te sturen naar FPPO, Post-
bus 789, 4870 BP Etten-Lcur o.v.v. ka-
lender 199». Informatie: tel. 01608-
86595.
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• Boven de drieduizend meter wordt naar hartelust geskied en is het volop wintersport Foto: Hebly

Hele jaar skiën op Tuxergletscher
VANAF DE KERST sen, Polen, Zweden en natuur- De trainer van de Tiroolse nachts in het dal regent. ————^^——^-^——__^—

—

trekken weer duizetl- lijk Nederlanders. Vooral de ploeg op de Tuxergletscher De pistes zijn rustig en tus- (ADVERTENTIE)

^ün TiTart/^rlnrirfarc 'nrafiks' wflrpn naar hpt minus- vnppvip aan riit. riit.ip nncr "Plat. rpti Hp miHHflc tnn ip ?nnHpr tp r-.^_

ANAF DE KERST
trekken weer duizen-
den Nederlanders

richting Alpen voor de
jaarlijkse skivakantie.
Maar als je het hogerop
zoekt, kun je ook nu al
skiën. Er zijn minder lif-

ten en nog minder pistes in
gebruik, maar je hoeft
geen pension of apparte-
ment te reserveren en de
sneeuwkettingen kun je
ook wel thuislaten. Wij to-

gen naar Tirol.

door Everhard Hebly

Nationale teams
bereiden zich voor

op internationale

wedstrijden

De folder zei: „U zult in vuur
en vlam zijn voor het witte Ti-

rol. De charmante atmosfeer en
internationale flair zijn bij ons
traditie. Iedereen komt graag
naar dit land toe!" Dat hebben
we dus geweten, want ze waren
er allemaal: Japanners, Cana-
dezen, Denen, Duitsers, Fran-

(ADVERTENTIE)

^om^x^

•De best verkochte cd's

•Binnen 2 dagen gratis bezorgd
•Met je eigen toegangscode

-LIONEL.RiCHIE
Backto. Front f36,95: /.

ELTON JOHN
Tbe:Onef36,95: :: .

. MARIAH CAREY :

. Ünp'lügged: f29,95"

HOUSEPARTY III / .

:

:piv.. Artiesten f34,95j:

ROXETTE :

Tourysm f36,95

ERIG CLAPTON
'

'.Uriptugqe'd f36,
95'

/
;

;
•

;

PETER GABRI ËL : :

Us:f36,95 .-.'

EXTREME
illSiöes to'Every.Story'f36,95;

•FOREIGNER ; v

: Tbë~BésTOf Ï36;95

"

:

-

'"

"-T
'"'

' !

".'•;

•SINEAD O'.CONNER
AmïNot.YourGirl? f36,95^

ik wil een persoonlijke toegangscode

naam

adres

!c8-= pc + plaats

^ 3 ro

Ü^g telefoon
'3D.OD
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sen, Polen, Zweden en natuur-
lijk Nederlanders. Vooral de
'cracks' waren naar het minus-
cule Hintertux in het Tuxertal
toegestroomd om, voordat de
grote drukte weer op gang
komt, te skiën op de Tuxerglet-
scher.
Vooral hier

worden de
schaarse afda-
lingen die er
dit jaargetijde,

oktober, te

maken zijn ge-

bruikt om te

trainen. De
pistes worden
gedomineerd «^mm^
door nationa-
le ski-teams die met duizeling-
wekkende vaart bloedstollend
langs de toeristen flitsen. Hier
bereiden ze zich voor op de in-

ternationale wedstrijden.

„Het is jammer dat er zoveel
toeristen op de piste zijn," laat
een jong Duits aanstormend ta-

"lent naast mij in de sleeplift we-
ten. De reuzenslalom is zijn
specialiteit, maar hij kan er nu
niet alles uithalen. Er zijn te-

veel mensen die af en toe per
ongeluk over zijn parcours
skiën. Hij is junior, lid van de
'Deutsche Mannschaft' en ver-
dient min of meer zijn brood
met het maken van snelle afda-
lingen. Zijn Deense collega kan
hem dat niet navertellen. Hij
zat zeventien uur in de auto
voor een weekje bijscholing.
„Wij hebben geen bergen en
geen profs. Net Nederland. Als
je hier je brood mee wilt verdie-
nen, moet je wel heel erg snel
wezen." Van toeristen heeft hij

geen last, de cursus is perfect
en de sneeuw goed.

Zeven mogelijkheden
De Tuxergletscher, in een zij-

dal van het bij Nederlanders
alom bekende Zillertal, is een
van de zeven mogelijkheden in
Oostenrijk waar je het gehele
jaar kunt skiën. Dat wordt ove-
rigens ook verondersteld van
Kaprun in de EuropaSportRe-
gion, maar dit kunnen we nau-
welijks serieus nemen. Op de
Tuxergletscher skieden drie te-

leurgestelde Frankfurtsejonge-
dames die met ski's en snow-
boards Kaprun ontvlucht wa-
ren. Je kon er slechts driehon-
derd meter skiën en ze hadden
gehoord dat je beter in Hinter-
tux of Solden terecht kon.

De trainer van de Tiroolse
ploeg op de Tuxergletscher
voegde aan dit rijtje nog Flat-

tach, Kaunertal en Pitztal toe.

Maar Hintertux en Solden wa-
ren volgens hem toch wel de
meest geschikte plaatsen in dit

jaargetijde. „Toeristen? Ach,
wat geeft het?
Die handicap
hebben in elk
geval alle lan-

den die hier
trainen."
Het op 1500

meter gelegen
Hintertux
heeft twee-
honderd inwo-
ners en telt

ongeveer twintig pensions, drie
sportwinkels en twee skischo-
len die het gehele jaar geopend
zijn. Waarom het in vrijwel
geen enkele wintersportgids ge-

noemd wordt, is me na twee
jaar nog steeds een raadsel. De
gidsen maken er melding van
dat als je in het Zillërlal bent zó

'

prachtig kunt skiën bij de
Tuxergletscher. Je moet dan
echter nog een klein half uur
rijden met sneeuwkettingen.
Althans, dat ligt vanaf januari
wel voor de hand.

Wie in Hintertux of een van
de andere vier dorpjes in het
Tuxertal zijn wintersport wil
doorbrengen, kan het beste bij

het Oostenrijks Toeristenburo
een adressenlijst halen en zelf

boeken. Maar wie nog voor de
Kerst wil skiën, kan zonder
problemen op de bonnefooi af-

reizen. Er zijn zoveel kamers
beschikbaar dat ze één gast ge-

rust een riante tweepersoons-
kamer gunnen.

Geen pap
Het aantal ski-mogelijkhe-

den is uiteraard minder dan in
het vroege voorjaar. De Alpen-
hellingen zijn groen en de koei-
en staan nog gemoedelijk in de
wei. Maar boven drieduizend
meter wordt naar hartelust ge-

skied en is het volop winter-
sport. De liften draaien op mi-
nimale capaciteit, zodat je af en
toe toch nog een minuut of tien
staat te wachten. Maar de
sneeuw blijft uitstekend en er is

op deze hoogte geen sprake van
dat je in de pap staat te roeren.
Je kunt er zelfs zeker van zijn

dat je 's morgens op de piste
verse sneeuw treft als het 's

nachts in het dal regent.
De pistes zijn rustig en tus-

sen de middag kun je zonder te

zoeken buiten aan een tafel

neerploffen met je bier en bord-
je spaghetti. Over de après-ski
moet niemand zich veel illusies

maken en 's avonds is er al hele-
maal niets meer te beleven. Het
skiën zelf (skipas en skihuur)
is niet duurder dan in het voor-
jaar. Wel zeker is dat de pen-
sions in een omgeving als deze
forse prijzen vragen. Voor half-

pension moet je rekenen op mi-
nimaal een gulden of honderd
per nacht. Maar ja, dan beleefje
wel de charmante atmosfeer en
internationale flair.

Het Oostenrijks Toeristenburo is te

vinden aan de Stadhouderskade 2, Am-
sterdam, telefoon 020-612.9682.

[gaxter is géén butler...
De kritische en goed geïnfor-

meerde relaties van

Van Reeuwijk weten wel beter.

Toch is de Baxter er voor uw
gemak. Pure degelijkheid op
een presenteerblaadje. Wie .

Baxter kiest, kiest kwaliteit.

Informeert u maar eens bij

Van Reeuwijk, ze weten er

alles van.

van eeuwijk
Sniep 7, Tel.: 020-6994111,
Meubelboulevard Diemen. In Diemen vertellen wij u er graag meer over.

In de serie

'Iedereen kan
schilderen'
heeft Ravens-
burger een
reeks van zes
afbeeldingen
uitgebracht
waarin liefde

de hoofdrol
speelt. Geba-
seerd op het
enorme suc-

ces van zwart-
/wit posters is

de uitvoering enkel in zwart-
/wit en grijstinten. Met behulp
van een verfijnde techniek zijn

de afbeeldingen ingedeeld in
kleine vakjes. Daarin staat een

Schilderpakket nummer dat
correspon-
deert met de
tint verf. De
schilderijen
hebben een af-

meting van
34x25 centi-

meter en wor-
den geleverd
inclusief
zwarte lijst. In
het pakket zit

verder een
penseel, vol-

doende verf van alle tinten en
een controleveld om bij vergis-

sing het nummer te achterha-
len. De prijs van één pakket uit

deze reeks bedraagt ƒ 35,-.

* Jt

• In het kader
van Antwer-
pen '93 komt
langs de
Schelde vol-

gend jaar een
vloot van zeil-

schepen te

liggen
Foto

Stad Antwerpen
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Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,

1 0O0 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Historisch Museum
blijft toch open

Het Historisch Museum
Haarlemmermeer, aan de
Kruisweg 1403 in Hoofd-
dorp, zal tóch in de winter
open blijven. Via allerlei

acties kan het dit jaar geo-
pende museum een ver-

warmingssysteerm aan-
schaffen zodat belangstel-
lenden ook in de winter-
maanden de historie van
de polder kunnen komen
bekijken. In de winter is

het museum elke zondag
geopend van één tot vijf

uur.

Het museum is bereikbaar on-
der telefoonnummer: 02503-
80437.

«A : £

Jukebox beurs
Wat een Bugatti voor de

liefhebber van historische
automobielen betekent, be-

tekent het Wurlitzer model
950 uit 1942 voor de ware
jukebox-fanaat. Jukebox-
fanaten blijken er nog al-

tijd in groten getale te zijn,

getuige de enorme belang-
stelling voor 's wereld
grootste manifestatie op
het terrein van deze mu-
ziekmachines. Dit jaar
viert het 'Rock Around the
Jukebox'-evenement op za-

terdag 7 en zondag 8 no-
vember het eerste lustrum
in Autotron Rosmalen.
Tweehonderd standhou-

ders brengen meer dan
driehonderd jukeboxen in.

In de Pieckzaal wordt een
en ander muzikaal opge-
luisterd met optredens van
The Rockin Devils en The
CroCats. Ook worden Rock
& Roll dansdemonstraties
verzorgd en op het Voor-
plein kan met historische
automobielen bewonde-
ren.

De beurs is zaterdag 7 en zon-
dag 8 november geopend van tien
tot zes uur. De entreeprijs be-
draagt ƒ 12,50 voor volwassenen
en kinderen tot twaalf jaar beta-
len ƒ3,50.

Antwerpen poetst verleden op

als Europa's culturele hoo
ONDERZOEK WEES

uit dat wij vaker en
korter op vakantie

gaan. Zowel het platteland
als ook de steden zijn daar-
bij favoriet, waarbij wat de
laatste betreft is gebleken
dat Parijs inmiddels Lon-
den heeft verdrongen als

meest favoriete metro-
pool. In deze rubriek wat
tips voor stedenminnaars
en wandelaars.

door Leni Paul

ANTWERPEN. Al vast te no-
teren: Antwerpen wordt vol-

gend jaar Europa's culturele
hoofdstad en heeft veel moois
in petto. Nu al is men bezig het
rijke verleden van de stad let-

terlijk en figuurlijk op te poet-
sen en zo worden onder meer

de beroemde kathedraal en het
Centraal Station gerestaureerd.
Er zullen tentoonstellingen
zijn van onder anderen Jacob
Jordaens, er is een vloot van
zeilschepen te zien langs de
Schelde, het Rubenshuis toont
zijn schatten en er wacht ons
nog meer moois. Informatie:
Belgisch Verkeersbureau, tel.

020-624.5953.

ACHTERHOEK. Juist in de
herfst mooier dan ooit: onze
Achterhoek, een onderschat ge-

bied. Neem nu Winterswijk
met zijn interessante binnen-
stad, zijn oude synagoge, het
museum Freriks en het hier te-

genover gelegen hotel Freriks-
hof waar een men onder het
motto: Cultuur en Natuur, een
kuurdagje (of langer) kan mee-
maken. Plezierige bijkomstig-
heid: tot half januari hebben
dertig restaurants elk hun ei-

Toei^K

gen wildgerechten op het
menu. In Vorden betekent dat
genieten bij het bekende Hotel
Bakker en in Brinkhorst, het
kleinste stadje van Nederland,
zou u eens aan Hotel De Gou-
den Leeuw moeten denken, dit

jaar onderscheiden met de
ANWB-beste restaurantprijs.
Informatie: Streek-VVV Ach-
terhoek, tel. 05750-19355.

TURKS IN SINGER. Tot en
met 1 november kun je je in het
Larense Singer Museum onder-
dompelen in oosterse sferen op
de tentoonstelling 400 jaar Per-
zische Tapijtkunst in Neder-
land. Geopend van elf tot vijf

uur, 's zondags van twaalf tot

vijf uur en maandag gesloten.
GROEN. Een nieuwe, gratis,

brochure is er verschenen van
de Groene Kustweg, die van
Amsterdam tot aan het puntje
van Jutland voert. Wie hem af-

rijdt, vermijdt de snelweg en
komt door een groen landschap
met karakteristieke dorpjes en
stadjes. Verkrijgbaar bij de
ANWB en bij grotere VVV-kan-
toren.

WINTER. Bij de folderlijn

van het Zwitsers Verkeersbu-
reau (tel. 020-622.2036) kan, ook
gratis, het kleurige Winterma-
gazine 1992/93 worden aange-
vraagd. Hierin de vele bestem-
mingen van dit oudste winter-
sportland en ook voor hen die
niet dol zijn op het vermaak op

de lange latten veel informatie
over evenementen, excursies,
cultuur en lekker eten.

BREAKFAST. Nu het Engel-
se pond is gedaald verwacht
men veel buitenlanders voor
kerstinkopen. Bij het beroem-
de Londense warenhuis Har-
rods is er naast het uitgebreide
assortiment artikelen een extra
attractie. Men kan er deze win-
ter op de vierde verdieping van
het warenhuis ontbijten met
bekende schrijvers. Dus als u
eens aan de thee met beschuit
wilt met Edna O'Brien, Mal-
com Bradtaury of Lady Antonia
Fraser, die over de zes vrouwen
van Henry de Achtste een span-
nend boek schreef, kan dat. Je
krijgt ook nog korting op hun
boeken. Wel even van te voren
boeken via tel. 09 44 71 7301234.

ONTBIJT. Een gratis ontbijt

krijg je van onze Nederlandse
Spoorwegen als je in de maand
november in de eerste klas met
de eerste 2 EuroCitytreinen van
Amsterdam naar Keulen reist.

Wel vroeg opstaan, want het
geldt alleen voor ochtendmen-
sen die om 6.06 of 7.06 uit de
hoofdstad vertrekken.
NIET ROKEN. Directeur

Schwarzler van kuurhotel
Rossbach in Krombach wijst

vanaf 1 februari volgend jaar
rokers de deur. Aanvankelijk
mocht in enkele hoekjes van
zijn hotel nog wel worden ge-

rookt, maar elke rookgerei is

binnenkort taboe. Tabaksklan-
ten mogen dus alleen nog maar
buiten gaan roken. Goed
nieuws dus voor anti-rokers.

Informatie: Oostenrijks Toeris-
tenbureau, tel. 020-612.9682.



PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR57G0; 63cm flat

square, m-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv.'2075.-

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

37CMKLEUREN-TV

SONY CAMCORDER
F450; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd. '2550.-

^1599.
SONYTRAVELLER
TR50; Lichtgewicht camcorder,

8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

1449.-
MINI-CAMCORDER
F60; CCD, 6x motorzoom,
Superimpose, hi-fi. "2299.-

SONY CAMCORDER
F375; 8x motorzoom, hi-fi, fa-

der. afstandbediend. '2220.-

JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom,

Low Lux, autofocus. "2099.-

/HS-C CAMEF
•;leurenzoeker!'19£

1399.-

SHARP VHS-C CAMERA
7950; LCD-kleurenzoeker! '1 999.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

899 -

JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! '1899.

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trini-

tron beeldbuis, euroscart,

stereo, teletekst en afstand-

bediening. Adviesprijs'2000.-

mms.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1249.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1449.-
PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

®1299.«
SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

^1799.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

^1099.-
JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

ARISTONA70CM
STEREO TELETEKST
70KV971 7: Adviesprijs'2275.-

398.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

£sqJP^£ b

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT55CMSTUNT
SUPER TELETEKST

ARISTONATELETEKST

mm
GRUNDIG 51 CM TEKST

EHEf //O."
ARISTONA 51 CM

BLAUPUNKT PM3741

^1099.-
BLAUPUNKT VHS HI-FI

750; 4 koppen, 8 uur,'2095.m 1199.-
PANASONIC VHS HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. '1 894.-

1299.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, shuttle, ab. '1990.-

^1399.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, +|
TELETEKST + PDCI'1409.-

749,
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
31 2; 3 koppen, perfekt beeld,

|

LCD-afstandbedieninq.'ii45-

699.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. '825.-

539.-
ARISTONA VHS VIDEO
SB01 ; HQ,afst.bed. Adv.'995.-

499.-
ARISTONA VHS VIDEO
3SB02;3koppen,perfektbeeld,

j

LCD-afstandbediening.'1150.-m 669,
JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. '879.-m 579.-

ISHQ-VIDEO
bediening! I

449.-

STUNT! VHS HQ-VIDEOl
Inkl. afstandbediening!

SONY3 KOPPEN VIDEO
j

V315; VHS-HQ, prefekt beeld!

LCD-afstandbediening.'1220.-m 799.
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 2; afstandbediend. '1 000

649.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, Long-Play,

4 koppen, afstandbed. '1 695.-m 849,
BLAUPUNKT VIDEO
RTV535; 3koopen.Adv'1445.m 699,
PANASONIC VIDEO
J30; VHS-HQ, 3 koppen. * 1 1 57.-m 699.-I
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF300;VHS-lntelligentHQ,

|

perfekt beeld, afst.bed. '988.-

649.
AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.-

549.-

« teletekst
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laatste
Informatie:

^lÓ2'NléuwS',V'';'&;:K..:'^''.
; 200 programma ,

.->.

<'.300'Omroop": r

' v
:i

! .'; ;*'•:'-.

'. 400,Vrije Tijd, Teletekst

:;. Publieks 'v,

, i
"Informatie:/ ;

1 01 201 035-778025
201 .(allen In •...;

301 .kantoor- .
-

, :

.40l"«jd;.,;:v:;,;?:v
;

:,;:';-

'SSifSOOConsumoht,, financier' {SOI '>'.

a>;;.\700'Weeren:workeor:-:-4 ;

;. '..v,;»oi,,h -,

;j!iS
:!800 Landbouw, on regló/^';: \9

nT :,;.',;:;

^..•OmroeD- overzicht: ;'.v.
;

i-.-':.'
i ;-.;> 'k-J±>.

: ft»NCnV340TBOS350 VOO' 360,EOv r370
"\ ;' VPRÖ;380 IKON -391, Educatief V ' 392-399

I r,*Adrp» centrale redactie: Studlocomple
^f'.iif;?*»^^'" ''•"' ' ,':'.-''

'

;
'
;:;''-

'':'-.'i'.'
:

v-'-'.-

-

; '.'!.'- '••'.'.; ," .•'.•: l,'',':'

j

' •'.:• .' '-.

X GRUNDIG 50CM GROOTBEELD
KLEUREN-TELEVISIE STEREO-TELETEKST
Type P50-350; 50cm Flat Square beeldbuis, monitorlook,

automatisch zenderzoeksysteem, 49 voorkeuze stations,

elektronisch cijferslot, TELETEKST, STEREO (4 speakers),

euro-AV-aansluiting en infrarood afstandbediening.

Adviesprijs '1469.-

ARISTONA 3 KOPPEN VHS-HQ VIDEORECORDER
3SB02; Perfekte High-Quality beeldkwaliteit met Super Slow
motion en Stilstaand beeld, Auto repeat, 6 programma timer tot

1 maand vooruit, Quick-programming, OTR. Automatische
koppenreiniging. Tuner met S-kanalen en 42 voorkeuze-
zenders. Afstandbediening met LCD-display.

Adviesprijs '1150.-
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PHILIPS MATCHLINE
55 CM KLEUREN-TV
Type 21 SL; Adviesprijs *1 845.-

-rórT^r^^"

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte
afmetingen. Kwalitatief uitste-

kende koeler/vriezer. Adv '848.-

395.
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv. "899.-

495
ZANUSSI 2-DEURS

595
PHILIPS /WHIRLPOOL

595.-
BAUKNECHT2304

745,
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

m\iwc/
SIEMENS KS2648

895.-

KOEL/VRIES KOMBI
I Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombi-
natie. Koelruimte op "oog-

|

hoogte". Adviesprijs'979.-

479.-
| ZANUSSI K/V (OJ)—

779.-
I
PHILIPS /WHIRLPOOL

819.-
I
MIELE KOEL/VRIES*

|
BAUKNECHT K/Vm 869.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie.

265urn
1160 LTR. KOELKAST

1 60 liter, 2-sterren vriesvak.

\m 365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

|
krasvast bovenblad, vriesvak.

395.-
| ZANUSS1 140 LITER

& 455.-
|
PHILIPS 160 LITER

495.-
BOSCH KTF1540

[H§ 575.-
BAUKNECHT160LTR
Adviesprijs*869.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. "595.-m 348.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-m 498.-
BAUKNECHT LUXEm 548.-

I BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.-

iftiïiI&GQ

598.
STUNT!! VRIESKIST!!m 348.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,

zeer zuin ig. Adviesprijs'1 299.-m 949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. '11 99.-W 899.-
HOLL. 1000 TOERENm 799.-
ZANUSSI WASAUTOM.

699.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviesprijs'1 099.-

STUNT! 550 TOERENm 599.-
INDESIT PROMOTIE
Type2596; Adv.*799.-

499.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs '2199.-

WMlMc,
SIEMENS1000 TOEREN
1 000 toeren. Adviesprijs'1 878.-

BWM395.-
WAS/DROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

S1445.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u

van deze AEG/BCC stuntaan-

bieding? Adviesprijs'1 549.-

m 1245.-
PHILIPS /WHIRLPOOLm 865.-
BAUKNECHT WA6500m 795.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. '1495

899.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs. *1 375.-

999.-
1000 TOEREN RVS BL

1099.

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD50; Adviesprijs"649,

RVS REVERSEREND

499.-

m 349.-

BAUKN./BOSCH/AEG

ü,a.599.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

649.-
CONDENSDROGER

799.-
SIEMENS CONDENS

1^1299.-
MIELE DROGERm 1199.-
MERKCENTRIFUGEm 169.-

699.-
BAUKNECHT VW 3p"r

799.- ti

BOSCH VWPS2100 f\

W- 849.- 1
MIELE VW G521

^1479.-

ri

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

209.-
SAMSUNG RE570

229.-
MOULINEX FM1115m 239.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adviesprijs'769.-

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

399.- «

BROTHER ER7341 A
29 liter, digitale bediening en m
draaiplateau. Adviesprijs*899.-

449.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 I! Magnetron
+ hete-lucht oven + gri

549.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau.m 699.-
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.
ft

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849.-

558.-
ETNA FORNUIS 14.00

638.-
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1 049.-

688.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 0IV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1 425.-

968.
ATAG ELEKTRISCH
FE052A/EFF225/234.'1445.-

1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis f&\
kookboek. Adviesprijs'1 735.-

1398.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.

198.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-m 108.-

I

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag .....

dinsdag t/m vrijdag
.1 tot 5.30 uur

. 9 tot 5.30 uur

I. Geeft uw budget meer ruimte. "};:,
\

l Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkel

'HAARLEM;:*;;;'../:;-'.--!'-/; >?"..:
Winkelcentrum Schalkwijk

:-Rivièradréef'-37:': ;

/,t''-,
7 :/-,.;.p.:.;;'

I

BEVERWIJK
Winkelcentrum Oe Beverhof
Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN DEN HAAG ZOETERWOUDE
BADHOEVEDORP LEIDSCHENDAM
HILVERSUM . J MAARSENBROEK I

zaterdag ...... ;..... .9 tot 5 uur.KOOPAVOIMD:
Badhoevedorp vrijdag 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag 7 tot 9 uur
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Onderzoek Kamer van Koophandel

Zandvoorters tevreden
over winkelcentrum
ZANDVOORT - De Kamer

van Koophandel onderzoekt
het koopgedrag en de afkomst
van het winkelend publiek in

het dorp. Zandvoorters kun-
nen deze week gebeld worden
door een medewerkster van de
Kamer van Koophandel. Ook
zijn passanten in het winkel-
centrum ondervraagd. De re-

sultaten van het onderzoek
zijn volgend voorjaar bekend.

"De meeste passanten waren te-

vreden over het winkelcentrum. Alle
dagelijkse boodschappen zijn in
Zandvoort verkrijgbaar en er heerst
een gezellige sfeer," is de ervaring
van Yvon Biber, die als uitzend-
kracht voor de Kamer van Koophan-
del het winkelend publiek in Zand-
voort heeft ondervraagd'. Zij consta-
teerde wel dat de mensen klaagden

Slingerend rijden
ZANDVOORT - Al slingerend reed

hij over de Van Lennepweg, midden
in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De politie hield de 27-jari-

ge ZandVoortse bestuurder aan. Ver-
volgens werd hem een ademanalyse
afgenomen. Dat wees uit dat hij on-

geveer 1,4 promille alcohol in zijn

bloed had. Teveel. Zijn rijbewijs

werd ingevorderd.

over het gebrek aan parkeerruimte
en de hinder van het autoverkeer
tijdens het winkelen. Ook werd niet

aanwezig zijn van specialistische
winkels als een gemis ervaren. "Als
je een muziekinstrument bespeelt,
moet je naar Haarlem om muziek-
stukken te kopen. Ook vonden de
mensen hetjammer dat er geen elec-

trazaak is," aldus Biber.
Samen met nog een aantal andere

uitzendkrachten, interviewde zij in

totaal driehonderd consumenten.
De meeste van hen waren Zandvoor-
ters.

Telefoon
Behalve het ondervragen van pas-

santen, worden ook Zandvoorters
thuis ondervraagd. Dat gebeurt via
een telefonische enquête. Komende
weken kunnen er inwoners van het
dorp opgebeld worden met vragen
over het winkelcentrum. Het gaat
om vragen zoals: 'Waar gaat u naar-
toe als u een wasmachine koopt?' en
'waar koopt u uw brood?'.
Het onderzoek wordt verricht,

omdat het laatste onderzoek in 1980
plaatsvond. Sinds die tijd is er veel
veranderd. Meer mensen rijden
auto, zodat de mogelijkheid te kie-

zen waar men winkelt groter gewor-
den is. Ook is te koopkracht toege-

nomen en zijn er meer tweeverdie-
ners. Dat heeft tot gevolg dat er meer

duurzame artikelen worden ge-

kocht, maar er minder tijd is voor
het boodschappen doen. Ook is de
vergrijzing toegenomen.
De bedoeling is dat de Kamer van

Koophandel een beeld krijgt over
het koopgedrag van de Zandvoor-
ters en te weten komt hoeveel toeris-

ten winkelen in het dorp. "Maar het
onderzoek kan ook een stok achter
de deur zijn voor de winkeliers,"
stelt beleidsadviseur Veronique
Scharenborg van de Kamer van
Koophandel. "Als ze bijvoorbeeld
willen aantonen dat er te weinig par-
keergelegenheid in het dorp is. Met
het onderzoek kunnen veronderstel-
lingen feiten worden," meent ze. "En
de gemeente kan er haar voordeel
mee opdoen, door het beleid er op af

te stellen."

Eindresultaat
De eindresultaten van het rapport

worden volgend voorjaar gepresen-
teerd. Behalve Zandvoort zijn er ook
straatenquêtes gehouden in Haar-
lem en Hoofddorp en telefonische
enquêtes in elf winkelcentra in de
regio Zuid-Kennemerland, IJmond
en De Meerlanden. In het onder-
zoeksgebied van de Kamer wonen
463.000 mensen. Het onderzoek kost
174.000 gulden. Bedrijfsleven en
overheid nemen daarvan ieder de
helft voor hun rekening.

Op zoek naar vandalisme

® Leerlingen van de Van Heuven Goedhartschool worden ingewijd in de geheimen van de politie. Foto Bram stijnen

De leerlingen van de basisscholen kammen het dorp uit, en de afdeling publieke werken. Vorig jaar werd het
op zoek naar vandalisme. Als leerproject hebben ze de project, dat in samenwerking met het HALT-bureau
opdracht gekregen foto's te maken hiervan. Daarnaast wordt uitgevoerd, ook gevolgd en bleek het een enorm
Kaan ze op excursie naar het politiebureau, brandweer succes.

• Onder grote belangstelling sloeg wethouder Termes de eerste paal voor de veertien senioren de grond in.

Folo Bram Slijnen

Druppel op een gloeiende plaat
ZANDVOORT

"Een druppel op de
gloeiende plaat, waar
we wel enorm blij mee
zijn," noemde me-
vrouw Carbaat van het
bestuur van de ANBO
de bouw van veertien
seniorenwoningen op
de hoek Kostverloren-
straat/Koninginne-
weg. Wethouder Ter-
mes sloeg vorige week
donderdag om half
vier de eerste paal de
grond in. De woningen

worden in het voorjaar
opgeleverd de huur-
prijzen liggen tegen de
700 gulden per maand.

Voorzitter Herben van
woningbouwvereniging
EMM stelde dat de wonin-
gen op het terrein Benno-
heim wel drie a vier keer
volgeboekt zijn, zoveel be-
langstelling is er nu al voor
de seniorenwoningen.
Wethouder Termes beves-
tigde dat, want ook hij

krijgt dagelijks vragen

over de te bouwen huizen.
De behoefte aan betaal-

bare huurwoningen voor
senioren in Zandvoort is

groot. Dat bleek ook uit

het woningmarktrapport
van EMM. De voorzitter
hoopt dat ook jongere
mensen profiteren van de
bouw van de seniorenwo-
ningen, omdat de ouderen
immers woningen voor de
jongeren achterlaten. Be-
halve plan Bennoheim is

er nog een plek waar senio-
renwoningen gebouwd
kunnen worden, namelijk

op de velden van Zand-
voortmeeuwen, bij het sta-

tion.

De ANBO is verheugd
over de bouw van de wo-
ningen. "In de regio moe-
ten er zeshonderd plaat-

sen in de bejaardentehui-
zen worden ingeleverd. De
ouderen moeten langer
zelfstandig blijven wonen.
Dan moeten er ook goede,
speciaal voor hen gebouw-
de, woningen zijn, waar
dat mogelijk is," aldus me-
vrouw Carbaat.

Zandvoort rÜD voor theater
ZANDVOORT - Ondanks het
geringe aantal inwoners van
het dorp, is er ruimte voor een
theater in Zandvoort. Dat
blijkt uit een onderzoek van
het Ondersteuningsinstituut
Noord-Holland. Met een thea-
ter wordt de toeristische func-
tie van het dorp ondersteund
en dat past in de Structuur-
schets. Daarnaast kan het ge-

bouw voor andere, multifunc-
tionele doelen, gebruikt wor-
den.

Het Ondersteuningsinstituut
Noord-Holland heeft een onderzoek
verricht naar de accommodaties op
het gebied van sociale- en culturele
activiteiten. Uit het onderzoeksrap-
port 'Zandvoort in première', blijkt

dat er voldoende lokaties zijn waar
verenigingen terecht kunnen. Het
ontbreekt echter aan een kwalitatief
goede ruimte, waar toneel- en mu-
ziekoptredens gegeven kunnen wor-
den. De Krocht en het Gemeen-
schapshuis voorzien weliswaar re-

delijk in de behoefte van de Zand-
voorters zelf, maar toeristen zullen
er niet zo snel naartoe gaan. Daarbij
komt dat professionele producties

op gebied kunst hier niet opgevoerd
kunnen worden. De liefhebber moet
naar Haarlem of elders.

Het gemeentelijke beleid is erop
gericht de toeristische functie van
het dorp te versterken. Ook daarom
zou er een echt theater gecreëerd
kunnen worden in het dorp, menen
de onderzoekers.

Gemeenschapshuis
In 'Zandvoort in première' staan

een aantal modellen waarop de ac-

commodaties op gebied van het soci-

Auto gestolen
ZANDVOORT - Uit de Koning-

straat is vorige week woensdag tus-
sen half een 's nachts en een uur de
volgende dag, een Porsche, type 911,
kleur zwart gestolen. De wagen was
35.000 gulden waard.

Stormschade
ZANDVOORT - Vorige week liep

de kantine van voetbalvereniging
Zandvoort 75 stormschade op. De
dakbedekking bleek niet bestand te-

gen de storm.

einigen zand gaat
uim drie ton kosten

wra^ai^ïröï^t^EKsaïüsaisïïBajrsüKïfi-fi^t

Zandvoort - Het zand, dat
overgebleven is nadat de voet-
balvelden voor de Zandvoort-
meeuwen tussen het circuit en
Gran Dorado zijn aangelegd,
kan mooi gebruikt worden
voor het aanleggen van een ge-
luidwal, is de mening van de
gemeente. Daartoe moet het
echter eerst gereinigd worden.
Dat gaat ruim drie ton kosten.

Brokken asfalt, draadgaas, plas-
tic, metalen golfplaat, metselwerk
en betonpuin. Deze afvalstoffen be-
vinden zich allemaal tussen het
zand dat overbleef na aanleg van de
velden voor de voetbalvereniging.
De provincie heeft het zand onder-
zocht, omdat de gemeente het wilde

D
Waterstanden H

Datum HW LW HW LW

5 nov
6 nov
7 nov

07.15 12.15 19.04

00.35 08.24 12.54 20.25
01.26 09.36 13.46 21.14

8 nov 01.54 10.05 14.16 22.10
9 nov 02.31 10.55 14.48 22.54
10 nov 03.08 11.24 15.2123.34
11 nov 03.41 --.- 15.58 11.54
12 nov 04.17 00.15 16.33 12.24
13 nov 04.57 00.54 17.13 13.11

Vaanstand:
VM dinsd. 10 nov. 10.22 u.

Springtij 13 nov. 17.13 u. NAP+145cm

gebruiken voor het aanleggen van
een geluidwal achter het circuit.

Daarbij constateerde de provincie
de afvalstoffen.
Daarom moet de gemeente een

vergunning aanvragen ingevolge de
Afvalstoffenwet. Daarnaast is, van-
wege de ligging in een grondwaterbe-
schermingsgebied, een ontheffing
vereist op grond van de provinciale
verordening op de grondwaterbe-
schermingsgebieden. De aanvraag
om vergunning is ingediend; de ont-

heffing is inmiddels al verleend.
De provincie heeft toegezegd dat

het metselwerk en betonpuin, als

het schoon is, op de lokatie mag blijf

en in de geluidwal mag worden ver-

werkt. Het overige afval zal moeten
worden afgevoerd.
Daartoe moet de 11700 ton zand

worden gezeefd. Verwacht wordt dat
het vijfduizend ton schoon puin op-
levert en 960 ton afval dat moet wor-
den afgevoerd naar een stortplaats.

Het schoonmaken is beraamd op
320.000 gulden. In de begroting en de
meerjarenraming is hiermee geen
rekening gehouden.

De gemeente heeft onderzocht of
het puin afkomstig is van bedrijven
die in het gebied werkzaam zijn ge-

weest, zodat die bedrijven aanspra-
kelijk gesteld kunnen worden voor
het gestortte puin. Het onderzoek
heeft geen bewijsmateriaal opgele-
verd, omdat het vuil ock illegaal ge-

stort kan zijn. Daarom komt het
hele bedrag voor rekening van de
gemeente.

Vijftien jaar De Bomsc
ZANDVOORT - Het mooi-

ste cadeau voor het vijftien-

jarig jubileum is de ruimte
op de zolder van het Cultu-
reel Centrum die ze voorlo-
pig kunnen gebruiken. De
modelbouwclub De Bom-
schuit heeft al die jaren om
een vaste expositieruimte ge-
pleit bij de gemeente. En ein-

delijk is die er, althans voor-
lopig. Komende maanden
zijn de mini-bouwwerkjes te
bewonderen in het Cultureel
Centrum.

De Bomschuit is voortgevloeid
uit leden van het Genootschap
Oud Zandvoort, die het jammer
vonden dat er historische gebou-
wen, schepen en andere goederen
verdwenen uit het dorp. Er was
behoefte om die bouwwerken te-

rug' te krijgen. Zo kwamen de he-
ren Steen en Wagenaar op het idee
om een modelbouwclub op te

richten om de oude gebouwen
weer opnieuw neer te zetten, maar
dan in het klein. Aldus geschied-
de.
Inmiddels zijn er ongeveer der-

tig modellen gebouwd. De leden
van De Bomschuit speuren naar
oude tekeningen van historische
panden, vinden die vaak bij het
kadaster of in oude archieven en
maken op basis van die tekenin-
gen een minitiatuur bouwwerk.
"Als de tekeningen er niet meer
zijn, dan rekenen we zelf de ver-

o De watertoren, een van de model-
len.

houdingen uit," aldus secretaris
Bakker. Zowel het tekenen van de
modellen, als het in elkaar zetten
daarvan, is precisiewerk dat niet on-
derschat moet worden. De leden van
de club vervaardigen soms elk af-

zonderlijke onderdelen en toch
blijkt altijd dat de delen precies in

elkaar passen.

Restmateriaal
De club probeert zo goedkoop mo-

gelijk te werken. Het hout dat ge-

bruikt wordt is bijvoorbeeld restma-
teriaal van een meubelfabriek, of af-

komstig van afgeschreven eiken
j

meubelen. Daarnaast krijgt de
\

club ook zo al' en toe een donatie
j

van een bedrijf waar een model '

tentoongesteld wordt. Als de man- ï

uren echter geteld zouden wor- >

den, de gemiddeld twintig leden
;

tellende club vervaardigd een a ';

twee modellen per jaar, zou zo'n
j

minibouwwerkje onbetaalbaar
j

zijn en zo'n twintigduizend gulden i

moeten kosten.
\

i

Hoewel er echte vakmannen
\

(vrouwen telt De Bomschuit tot
\

verdriet van de leden niet) aange-
j

sloten zijn bij De Bomschuit (zo-
;

als een machine-bankwerker, ;

electriciën, bouwvakker en zilver- i

smid) is ervaring met bouwen niet i

per se noodzakelijk. "We kunnen
alles aanleren," beweert Bakker, t

"De wil om iets moois te maken, is
j

van belang voor het eindresultaat. >

We hebben ook wel eens een jon-
j

gen van tien als lid gehad en die

heeft een prachtig scheepje ver- >

vaardigt." Wie overweegt lid te r

worden kan op een dinsdagavond l

komen kijken in het Rode Kruis-
j

gebouw aan de Nicolaas Beetslaan
-i

14.
;

De modellen worden geëxpo- \

seerd in het Cultureel Centrum, '

vanaf vrijdag G november. Te be- ;

wonderen zijn een dikke twintig
'

historische modellen, van bijvoor-
;

beeld de bomschuit, watertoren, '

reddingboot en redschuur en het !

oude postkantoor. De modellen
j

zullen zeker enige maanden ten-
\

toongesteld blijven.
j

!
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aal-culturele leven verbeterd kun-
nen worden. Het model dat de mees-
te kansen lijkt te maken is een mo-
del waarbij in de voormalige Maria-
school allerlei onderdelen op gebied
van beeldende kunst en ciiltuur wor-
den ondergebracht, in het Gemeen-
schapshuis alle activiteiten op ge-

bied van het culturele leven en in
Huis in 't Kostverloren alles met be-
trekking op zorg en hulp.
Het Gemeenschapshuis wordt

dan omgebouwd tot een volwaardig
theater, met balkon en foyer, dat
ruimte biedt aan een paar honderd
zitplaatsen. De Krocht, Tolweg 10 en
het Cultureel Centrum zou de ge-

meente dan van de hand kunnen
doen. Het plan kost de gemeente in

totaal een kleine 2,5 .miljoen. Daar
gaat echter weer 1,5 miljoen af, om-
dat de gemeente indien er niets ge-

beurd, aan onderhoud voor de huidi-

ge accommodaties ongeveer acht
ton aan onderhoud moet besteden
en de verkoop van De Krocht, Tol-
weg 10 en het Cultureel Centrum
ongeveer zeven ton opleveren.

Zie ook pagina 3.

wmMËÊÈÈm,
Bomen
Ze hebben allemaal gevoel <5
voor de natuur en zijn niet %5
bikkelhard. Maar de groenmede-
werkers zijn beslist geen doeljes.

het zijn stevige knapen. Dat is de
ervaring van Rob Boekelman, hoofd
Groenvoorziening. In Achter de
Schermen zet hij een boompje op.

Afscheid
Jan van der Ploeg maakte £"
honderden tochten met de O
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. In verband met zijn

leeftijd maakte hij zaterdag zijn laat-

ste tocht.

Basisscholen
Weer Samen Naar School is "7

een project om kinderen uit »

het speciaal onderwijs te houden.
Voor Zandvoort was het niet nodig,

omdat de leerkrachten er hier al

alles aan doen om de kinderen op
de basisschool te houden.

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur tel. 17166
Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648

Gemeente schaft
studiebijdrage af
ZANDVOORT - Voor studerende

inwoners van Zandvoort bestaat
sinds 1954 de mogelijkheid om een
bijdrage in studiekosten voor het
voortgezet onderwijs en de avond-
school te krijgen.

De regeling geldt niet voor basis-,

hoger beroeps- en universitair on-
derwijs. Bij de vaststelling van de
begroting is besloten om de studie-
bijdrageregeling te beëindigen. Dit
omdat de gemeente van mening is

dat mensen met een laag inkomen
die willen studeren, een beroep kun-
nen doen op de bijzondere bijstand.
Afhankelijk van individuele omstan-
digheden kan dan bepaald worden
of de aanvrager al dan niet in aan-
merking komt voor de bijdrage. Het
voorstel wordt in de eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering (op 17
november) besproken.

Winkeldievegge
ZANDVOORT - Een twintigjarige

Haarlemse werd maandagmiddag
rond kwart voor vijf aangehouden
bij een winkel aan het Raadhuis-
plein. Ze probeerde kleding te stelen
met een waarde van ruim 65 gulden.
Bij een onderzoek in haar woning
trof de politie een groot aantal tas-

sen aan met nieuwe kleding en ge-

bruiksartikelen, waarvan de her-
komst onduidelijk was. Ze is in de
cel gezet voor nader onderzoek.

(ADVERTENTIE)

TALENTEN-
JACHT !

GASTKOKS

!

MOSSELEN
WEEKEND !

Zie onze
adv. in dit

blad
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FAMILIEBERICHTEN

Na een liefdevolle verzorging in het „Anton
Pi eek hofje", is van ons heengegaan, onze lieve

moeder, schoonmoeder en oma

Bertha P. Zonneveld-Torenbeek
weduwe van Sjouke-Klaas Zonneveld

13 juni 1903 f 28 oktober 1992

Svtze en Anneke
Paul
Inge

Bertus en Adri
Engelberttis

Berlinda en Frits

Haarlem, oktober 1992
„Anton Pieckhofje"

Correspondentieadres:
Mr. Troelstrastraat 9

2012 BR Zandvoort

De crematie heeft in stilte plaatsgehad.

Bedroefd delen wij U mede, dat na een langdu-
rige ziekte van ons is heengegaan mijn man, onze
vader, grootvader en overgrootvader

Pieter Aaij
echtgenoot van G. J. Aaij-Verbeek,
weduwnaar van C. W. Schuts.

28 februari 1913 f 30 oktober 1992

G. J. Aaij-Verbeek

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De crematie heeft op donderdag 5 november
plaatsgevonden.

Haarlem, oktober 1992
„Boerhaave"

Correspondentieadres:
Hogeweg 22. flat 3

2042 GH Zandvoort

„Geef mij ja hand ..."

Dr. A. A. A. Ten-uwe

Op 31 oktober 1992 is na een intens ziekbed heel
waardig ingeslapen mijn innig geliefde man

Arie van Duijn

geboren op 9 maart 1913 te Zandvoort.

Tot het einde toe waren wij samen, ik heb hem
alleen verder moeten laten gaan.

Ine van Duijn-Blok

Hij was de zorgzame, altijd aanwezige vader
voor mijn kinderen

Maarten O. Verheijen
Wendy Molenkamp

Zich bewust, zich vol liefde op de achtergrond
houdende en zich altijd inlevend als

Vader van
Ad
Paula
Iris

Schoonvader van
Trees

Opa van
Dido en Floris

Erwin en Bertil

Wij hebben Arie laten cremeren te midden van
hen die hem dierbaar waren.
Zijn as zal worden verstrooid op zee.

Zandvoort, 5 november 1992.

Intens verdrietig geven wij U kennis, dat na een
onvoorstelbaar dapper gedragen lijden van jaren

en de laatste tijd steeds sneller afnemende ge-

zondheid, toch nog onverwacht van ons is heen-
gegaan, mijn innig geliefde vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder en fijne oma

Maria Elisabeth Visser-Bogaart

op de leeftijd van 84 jaar.

Onze dank gaat uit naar het verplegend perso-

neel van Verpleeghuis „Den Weeligenberg", af-

deling Treslong, voor de liefdevolle verzorging.

A. Visser

Ton en Marianne
Tiny en Ben

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

2042 PT Zandvoort, 1 november 1992
Sophiaweg 13

Mijn vrouw is opgebaard in Verpleeghuis „Den
Weeligenberg", Nieuweweg 1 te Hillegom, waar
gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen
donderdag 5 november van 19.00 uur tot 19.30

uur.

De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 6 novem-
ber om 11.00 uur op de Algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Geen bezoek aan huis.

Het personeel van afdeling H ziekenhuis Johannes de
Deo te Haarlem,

onze huisarts,

alle vrienden en belangstellenden, die het thuis mogen
sterven van Arie mogelijk hebben gemaakt,

Dank je wel,

Ine en Paula

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn innig geliefde man, vader,

schoonvader en hele fijne opa

Engel van Koningsbruggen

betuigen wij U onze oprechte dank.

S. van Koningsbruggen-Kraaijenoord
Kinderen en
kleinkinderen

Zandvoort, november 1992

ADVERTENTIES

Iedereen bedankt voor de tele-

foontjes, kaarten, bloemen, ca-

deaus en belangstelling na de
geboorte van mijn zoon
Maarten.

Ria Paap.

Engel Paap

wordt zaterdag

60 jaar
Wie hem feliciteren wil, de
bakkerijdeur staat open.

Te huur boven
bedrijfsruimte

RUIME
2-PERS.
WON.

f 900,- p.m. excl.

Inl. tel. 17619.

023^315855

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekeden

Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1

.

Flemingstraat 320, huur ƒ 459,35 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ2.860,- zijn.

2. Keesomstraat 251, huur ƒ710,14 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4.480,- zijn.

3. Keesomstraat 307, huur ƒ699,70 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4415,- zijn.

4. Smedestraat 1 zwart, huur ƒ418,58 per maand
1-kamerwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.770,- zijn.

5. Garage Keesomstraat 61 A, huur ƒ 75,95 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Keesomstraat nr. 149 t/m 271.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.

6. Garage Sophiaweg L, huur ƒ 73,31 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing hebben huurders van de woningen aan de
Sophiaweg.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster
de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede
het rijbewijs te tonen.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het
gevelkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

RUILRUBRIEK
1. 2-kamerbenedenwoning, Brederodestraat, huur ƒ562,74 per maand.

Tuin op het zuiden.

Gevraagd: 4-kamereengezinswoning.

2. 3-kamerflatwoning, Dr. J. G. Metzgerstraat, huur ƒ654,59 per maand.
Gevraagd: 3-kamereengezinswoning.

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en ge-
boortedatum uiterlijk op 30 november a.s. bij EMM.

"\ASS(X:iATIE UITVAARrVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT) J;

Prachtige

herfstboeketten

bij

D, „erica"
/ grote krocht 24V zandvoort, 02507- 1 230

1

TE KOOP
Droog open
haardhout

Kort gezaagd
Klaar voor gebruik

Bestel nu

tel.: 02550-22107

Te koop

ZEILBOOT
(platbodem)

in uitmuntende staat,

incl. 15 pk buitenboord-
motor

vr.pr. 10.500,-

inruil/ruil motorfiets
mogelijk.

Tel. 02507-16987

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

presenteert

LIVE MUSIC
(AndPies Overman)

zaterdag 7 november

Aanvang 22.00 uur

Tot ziens

WEEKEND AANBIEDING
250 gram

SpeCUlaaSJeS met amandelen 5,75

zonder amandelen 4,75

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865 ~.

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Woonruimte te huur gevraagd

Tijdelijk naar het buitenland?
Geen oplossing voor uw huis?

(Wij) moeder en dochter 16 jr.,

hebben er één!

Wij willen graag voor 1 of 2 jaar op uw huis

passen en dit goed verzorgen.

Huur ƒ 1200,- Haarlem + omg.

Br. o.nr. 352150
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Vraag rustig vrijblijvend

alle; inlichtingen bjj:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Zeestraat 65: Mooi appartement nabij centrum,
strand en station. Ind. entree, trap, hal, woon/
slaapkamer en suite met open haard en keuken-
blok, balkon aan noord- en zuidzijde, slaapk.,

badk. met douche en toilet, cv. gas. prijs

ƒ130.000,- k.k.

Hogeweg 56/9: In centrum gelegen tweeka-
m.app. op 3e et. Ind. entree, hal, slaapk., badk.
met toilet, wastafel en ligbad, woonkamer, open
keuken met inb.app., serv.k. ƒ365,- p.m. Vr.pr.

ƒ135.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 1A4: Driekamerapp. op
1e et. van Palace hotel.: Ind. entree, hal, woonk.,
keuken, 2 slaapk., badk. met ligbad, wastafel en
toilet, serv.k. ƒ 374,- p.m. Vr.pr. ƒ 1 79.000,- k.k.

Jan Snijerplein 6: In centrum gelegen halfvr.

woonh. met tuin en terras. Bouwj. 1978. Ind.

souterrain: werkruimte, 2 kamers, beg. gr. en-
tree, hal, toilet, woonk. met open keuken, bijkeu-

ken, 1 e et. badk. met ligbad, toilet en wastafel, 3
slaapk., vliering. Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

OPEN HUIS
De Favaugeplein 41 I, zat. 7/11 van 12.00-

14.00 uur. Uitstekend onderhouden driekam. op
1e et., uitz. op zee en strand. Garage, ruime par-

keergelegenheid. Ind. hal, U-vormige woonk.
met mogelijkheid tot extra slaapk., keuken, luxe

badk. met toilet, wastafel en douche, slaapk.,

balkon oost, balkon zuid/west. Serv.k. ƒ400,-
p.m. Vr.pr. ƒ265.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Van

SCHAIK
Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Wij zoeken voor
onze kantoren

EEN SCH00N-
MAAKHULP
1 ocht. p.w.

Reacties vrijdag
9-12.00 uur,

tel. 17803.

Voor perm. met
ingang van 1/12'92

komen vrij:

Tweemaal
1 pers. app. mej;»

keukentje
a ƒ475,- en

/550,-p. mnd.
incl.

Gedeelde sanitair,

1 mnd. borgsom,

tel. na 18.00 uur

15620.

Openbare raadsvergadering
tijdstip : maandag 9 november en dinsdag 10 november a.s., 19.30 uur

(in tegenstelling tot het gebruikelijke tijdstip van 20.00 uur!)

plaats : raadzaal

agenda :o.m.

- begroting 1993
- wijziging diverse belastingverordeningen
- aantrekken geldleningen e.d. in 1993
- krediet t.b.v. ruimen van springput.

Het door de gemeente gepubliceerde 'Begrotingsbericht 1 993' is verkrijgbaar

bij de receptie van het Raadhuis.

N.B! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie

over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de
agenda beschikbaar.

Folder vrijwilligerswerk verkrijgbaar
De gemeente heeft een foldergemaakt over vrijwilligerswerk in Zandvoort.
Hierin vindt u informatie zoals telefoonnummers en openingstijden van de
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort (SWOZ) en de Stichting Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening Zandvoort (CVH), het project 'Tafeltje Dekje' en
waarom vrijwilligers nog steeds hard nodig zijn.

Deze folder is een onderdeel van de wervingscampagne voor vrijwilligers die

de SWOZ en het CVH zijn gestart voor hun projecten zoals 'Tafeltje Dekje'.

De folder is verkrijgbaar bij de receptie van het Raadhuis, de Stichting Welzijn

Ouderen Zandvoort, Koninginneweg 1 , en telefonisch opvraagbaar bij Stich-

ting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening Zandvoort (op werkdagen tussen
10.30 en 12.30 uur, telefoon 02507-17373).

Aangevraagde bouwvergunningen
102B92 Nassaustraat 1A
103B92 Hogeweg 74

vergroten dakkapel

plaatsen hekwerk op balkon

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-1 2.30 uur gedurende een week na het verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter

zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Meldingen zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubli-

ceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register

bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,

Raadhuisplein 4.

5 november 1992

HUJI uitvaartverzoming
\v-y kennemerlancTbv
^""^

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

NOG ÉÉN MAAND
NU ALLES

HALVE PRIJS

mini
club

Mini Club Kindermode
Buurewegl-3

2042 HH Zandvoort
Telefoon 02507-16580

EEN CLUB
VOOR
THUIS-

SCHAKERS!
Je zou wel wat vaker willen spelen. Op je

eigen niveau. Gun jezelf dat plezier. Zonder
verplichtingen en een maand gratis. Om de
sfeer te proeven. Om schaakvrienden te

maken. Bij de

ZANDVOORTSE
SCHAAKCLUB
Elke donderdag 20.00 uur in het
Gemeenschapshuis.
Kom langs of bel: 13224 of 14120.

Doorbreek de

sleur en koop een

boeket vol fleur

bij

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw bloemwerken

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

<&
•V

e*vDrinty
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De (jutte loint

Wisselende menu's met

* vis, grill en vleesspecialiteiten

Ook wildgerechten

Boul. Bamaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

INSCHRIJVING
TUINSTAD - SLOTEN
AMSTERDAM

voor het bouwplan:

10 royale koopwoningen in combinatie met
(ook koop)

10 kleinschalige kantoor-, praktijk- of

bedrijfsruimten (casco-plus).

KOOPSOMMEN:

Woningen (3-k) ƒ 162.900,00 V.O.N.

(4-k)v.a. ƒ178.000,00 V.O.N.

Kantoor- of bedrijfsruimte per bruto m2 opp. v.a.

ƒ1.400,00 exkl. B.T.W. doch overigens V.O.N.

Op de woningen wordt een premie groot

ƒ 5.000,00 belastingvrij verstrekt, de zgn. één-

malige financiële rijksbijdrage.

De kantoor-/bedrijfsruimten variëren in opper-
vlakte van 63 tot 86 m2

, bruto gemeten en kun-

nen evt. onderling samengevoegd worden tot

grotere eenheden.

Hoe schrijft u in?

Indien u geïnteresseerd bent in een van deze wo-
ningen met/of kantoor-/bedrijfsruimten, verzoe-

ken wij u onderstaande antwoordcoupon inge-

vuld vóór 14 november a.s. op te sturen naar:

De Boer - Den Hartog - Hooft

Makelaars o.g.

Postbus 7988 - 1008 AD AMSTERDAM.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de brochure
van de woningen met kantoor-/bedrijfsruimten,

alsmede een inschrijfformulier. Aan de hand van
dit inschrijfformulier zal door de Dienst Herhuis-

vesting van de gem. Amsterdam geselekteerd

worden via welke volgorde gegadigden bena-
derd moeten worden. Op de woningen en de
kantoor-/bedrijfsruimten kan ook afzonderlijk

worden ingeschreven doch kandidaten die een
combinatie kopen genieten de voorrang.

INSCHRIJFBON

10 koopwoningen in combinatie met
10 kantoor-/bedrijfsruimten (koop)

TUINSTAD - SLOTEN, AMSTERDAM
Zenden aan: De Boer - Den Hartog - Hooft

Makelaars o.g. Pb. 7988, 1008 AD Amsterdam

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:
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Gemeente wil voortuintjes

Zandvoortselaan overnemen
ZANDVOORT - De gemeente
heeft de bewoners van de
Zandvoortselaan, Haarlem-
merstraat en de Hogeweg op-
nieuw een brief geschreven
met betrekking tot de koop
of huur van hun voortuinen.
De gemeente wil de grond
eventueel overnemen van de
bewoners. Dan vervalt het
Recht van Uitzicht. Bewoner
Van den Broek heeft de ge-
meente gevraagd hem voor
de rechter te slepen, zodat de
kwestie juridisch uitgevoch-
ten kan worden.
De bewoners van de Zandvoortse-
laan, Haarlemmerstraat en Hoge-
weg kunnen kiezen uit vier moge-
lijkheden. Ze kunnen de grond
van de gemeente kopen, huren,
een vergoeding betalen voor het
Recht van Uitzicht (zoals nu al het
geval is) of de grond teruggeven
aan de gemeente. Als ze tekenen
voor deze laatste mogelijkheid,
geeft de gemeente een openbare
bestemming aan de grond en

wordt de bewoner verzocht de grond
te ontruimen. Het Recht van Uit-

zicht vervalt dan. Volgens de ge-

meente kan dat 'omdat het hebben
van vensters direct grenzend aan
openbare grond is toegestaan'.

Degenen die de grond niet willen
kopen of teruggeven, kunnen kiezen
voor huren, of een vergoeding voor
het Recht van Uitzicht betalen. De
gemeente pleit ervoor dat er geko-
zen wordt voor een huurovereen-
komst, omdat zo'n overeenkomst
meer overeenstemt met de werkelij-

ke juridische situatie en dit de
rechtspositie van de bewoners beter
regelt. Bewoners die echter niet wil-

len huren, kunnen daartoe niet wor-
den gedwongen.

Tuingrond
Het bedrag voor huren is gelijk

aan de vergoeding voor het Recht
van Uitzicht. De vergoeding wordt in

driejaar tijd opgetrokken naar de in

1995 geldende huurprijs van tuing-
rond. Momenteel betalen de bewo-
ners 0,55 cent per vierkante meter

voor het Recht van Uitzicht. In
1993 moet er voor de huur/vergoe-
ding 1,55 gulden per vierkante me-
ter betalad worden, in 1994 2,55

gulden en in 1995 3,75 gulden. Het
aanbod van de gemeente om de
grond te kopen voor vijfendertig
gulden per vierkante meter en de
daarbij komende notariskosten,
blijft van kracht.

De bewoners hebben veertien
dagen de tijd om de gemeente te

laten weten voor welke mogelijk-
heid ze kiezen. Bewoner Van den
Broek uit de Zandvoortselaan
heeft de gemeenteraad inmiddels
verzocht hem te dagvaarden. Hij
is niet van plan de grond terug te

geven aan de gemeente en zijn

tuin te ontruimen, evenmin zal hij

de verhoogde vergoeding betalen.

Van kopen of huren wil hij hele-

maal niets weten. "Het is treurig,

maar er zit niets anders op, dan
dat de rechter een eind aan de
kwestie maakt, want overleg met
het college levert niets op", is zijn

mening.

Gran Dorado zet oud plan in nieuwe jas
ZANDVOORT - Gran Dorado,
Macobouw Projectontwikke-
ling en Burggolf hebben op-
nieuw hun alternatief voor het
circuit uit de kast gehaald. Het
plan is bijgesteld. Volgens
Gran Dorado is het 'plan nog
steeds een goed alternatief
voor het circuit. Het behelst
het bouwen van 225 recreatie-
woningen en het aanleggen van
een golfbaan op het circuitter-
reinen.

Op het circuitterrein zouden 225 re-

creatiewoningen gebouwd kunnen
worden, gepaard met een internatio-
nale golfbaan met achttien holes.

Dat vinden Gran Dorado, Maco-
bouw Projectontwikkeling en Burg-
golf.

Volgens de initiatiefnemers heeft
dit plan vele voordelen boven het
circuit. Het levert de overheid aan-
zienlijke bedragen op aan geld voor
de verkoop van de grond en belastin-

gen. De middenstand profiteert van
de nieuwe recreanten; het plan is

milieuvriendelijk, geeft Zandvoort
meer allure, leidt tot seizoenverbre-
ding en appelleert aan een sterk
groeiende marktbehoefte voor de
golfsport, aldus de plannenmakers.

Het plan is uit de kast gehaald op
het moment dat de provincie moet

besluiten over de wijziging van het
bestemmingsplan, nodig voor de
baanverlenging van het circuit, zo-

dat het circuit de A-status kan beha-
len.

De gemeente peinst er niet over
het plan te onderzoeken, omdat de
gemeente al een erfpachtcontract
voor 25 jaar heeft afgesloten met het
circuit. Eerder gaf ook gedeputeer-
de De Boer te kennen dat het circuit

nooit opgeheven kon worden, omdat
de gemeenteraad destijds akkoord
is gegaan met het contract. Als de
provincie niet instemt met de wijzi-

ging van het bestemmingsplan
houdt dat hooguit de uitbreiding
van het circuit tegen.

'Gemeenschapshuis moet
omgevormd tot theater

9

ZANDVOORT - Als de gemeen-
teraadsleden uiteindelijk be-
sluiten dat er een theater in het
dorp moet komen, dan is het
waarschijnlijk dat het Ge-
meenschapshuis moet worden
verbouwd. Het Gemeen-
schapshuis zou dan een multi-
functionele uitvoeringsruimte
krijgen voor clubs en vereni-
gingen, gecombineerd met een
mogelijkheid om daar congres-
sen te houden. Het Gemeen-
schapshuis krijgt dan een büh-
ne, kleedruimten, twee kleine
zalen en één grote, een foyer en
een balkon.
Het Ondersteuningsinstituut
Noord-Holland heeft het rapport
'Zandvoort in première' opgesteld.
De onderzoekers hebben onder-
zocht of er voldoende accommoda-
ties op het gebied van sociaal-cultu-
rele activiteiten zijn en of de kwali-

teit daarvan goed is. De conclusie is

dat de kwantiteit van de accommo-
daties goed is, maar met de kwaliteit
is het droef gesteld.

Aan onderhoud van de huidige ac-

commodaties zou de gemeente de
komende zeven jaar ongeveer een
miljoen kwijt zijn. Reden om te over-

wegen om bestaande gelegenheden
te renoveren, of te vervangen door
nieuwbouw.

Vier modellen
In het rapport staan vier modellen

beschreven. Het eerste model is het
duurst. Voorgesteld wordt dat het
centrum van het dorp opnieuw
wordt gestructureerd en er een nieu-
we, centrale accommodatie wordt
gebouwd, met daarin een theater, ex-

positieruimte en vergader- en activi-

teitenruimte. De Krocht, het Ge-
meenschapshuis en het Cultureel
Centrum moet de gemeente dan van
de hand doen. De Prinsesseweg en
omgeving moet opnieuw ingedeeld
worden en de scholen daar gesloten.

Het busstation moet dan worden
verplaatst. Als het plan uitgevoerd

Jubilerende Joke droomt van beautyfarm
ZANDVOORT - "Ik ben altijd

een voorloopster op trends. Ik
doe dat niet expres, maar con-
stateer dat gewoon. Als ik iets

leuk vind en doe, koop of be-
denk, dan is het maanden of
jaren later modern. Op zoek
gaan naar nieuwe dingen of
iets onbekends uitproberen,
dat zit gewoon in me," aldus
huid- en haarverzorgster Joke
Draaijer. \

Joke Draaijer viert haar jubileum.
Ze heeft 12,5 jaar een zaak in Zand-
voort. Ze begon als kapster, maar
breidde langzaam maar zeker uit.

Een jaar of acht geleden begon ze
met warmtebaden en algenpakken.
Dat was toen nog bijzonder en veel
mensen vonden het eng of gek. Nu
kijkt niemand er meer van op of om.
Als nieuwe trend voorziet de kap-

ster nu de 'relax-haarwassing'. "We
besteden nu extra aandacht aan het
wassen van het haar. Het gaat er niet
alleen om het haar schoon te krij-

gen, maar we stimuleren ook de
bloedsomloop en èn passant ver-

dwijnt ook stress," aldus de jubila-

resse. "Daartoe wordt het hoofd van-
uit de nek gemasseerd, naar voren
toe. Op bepaalde punten in het
hoofd wordt zachtjes gedrukt, om de
doorbloeding op gang te brengen. Na

• Joke Draaijer (links) verwacht dat een relax-wassing een nieuwe trend
zal worden.

zo'n massage/wassage voel je je veel
lekkerder," aldus Draaijer, die het
ook helemaal niet gek vindt als ie-

mand alleen even naar de salon
komt om lekker te genieten van een
wassing. Ze is nog op zoek naar lig-

stoelen om de massage beter tot

recht te laten komen.
Een droomwens van haar, is het

oprichten van een complete beauty-

Foto Bram Stijnen

farm. Ze heeft daartoe al wat initia-

tieven ondernomen en de Domeinen
aangeschreven met de vraag of er

langs de kust wellicht grond te koop
of te huur was. Het heeft nog tot

niets geleid. Maar Joke is ook ver-

bonden aan Gran Dorado. En dit re-

creatiecentrum wil ook een schoon-
heidscentrum. Dus wellicht liggen

daar mogelijkheden in het verschiet.

Voor mensen die make-up en het
gepoedel aan het lijf maar onzin vin-

den, heeft ze begrip. "Schoonheid zit

in je. Als je je beter voelt zonder
make-up, dan moetje dat zo houden.
Je moet proberen je zo goed moge-
lijk te voelen. Dat straal je uit. Ma-
ke-up kan hooguit zorgen voor wat
verfraaiing." Als het aan haar ligt

moet er ook meer gelachen worden.
"Het kost niets en het levert zoveel
op." Daarom verspreidt ze dan ook
rozen in het dorp. Ook bij collega-

-kapsters, want Draaijer houdt niet

van haat en nijd, maar van goede
samenwerking.

De schoonheidspecialiste hoopt
binnenkort opgenomen te worden
door Cidesco. Dat is een internatio-

naal erkende overkoepelende orga-

nisatie op het gebied van schoon-
heid. Als haar salon goedgekeurd
wordt, komt ze op de internationale
lijst, waar slechts de crème de la

crème van de schoonheidsalons op
staan. En dan kan zij rekenen op
internationale klandizie.

Om haar jubileum te vieren houdt
Joke Draaijer volgende week open
huis. Om 14.54 ("expres op zo'n rare
tijd, om mensen wakker te schud-
den") geeft zij een borrel. Vanaf die

dag, tot en met 14 november krijgt

iedere klant die wat koopt of af-

spreekt tien procent korting.

Kerkdiensten ]
Weekend 7/11-8/11 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate,
samen met Gereformeerde Kerk.
Najaarszendingscollecte
Kinderdienst in het Jeugdhuis

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Zie Hervormde
Kerk.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zaterdag van twee tot vier verkoop-
middag.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt op don-
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden-
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F.

Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel.

02507 - 18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-
6451515 tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpershoek, Mari-

anne Timmer.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan Boskel-
jon (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.

Advertentieverkoop: Gasthutsplein 12,
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum-
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maan-
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;

woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-

17 u.; vrijdag 9-12 u.

Regiokantoor: Gebouw Aemstelslvn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amötelveen,
tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51,

1180 AB Amstelveen. Faxnummer' 020-
6475449. Micro-advertenties tel. 020 -

562.6271.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.

Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal,

ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,75.

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:

ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -

17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

1941.

Zondag geen dienst.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th. W.
Duijves.
Zondag 10.30 uur: pastor Th. W.
Duijves.
Willibrordzondag.

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg 218,
Haarlem.
Zondag 10.30 uur ochtenddienst
Zondag 19.00 uur avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,

Haarlem, tel. 023-244553.

plu um

B Burgerlijke stand B
Periode:
27 • 2 november 1992

Ondertrouwd:
Mark Martijn Cobben en Elisabeth
Gerarda Lucia van Meel.

Gehuwd:
Eduard Collin en Cornelia Petronel-
la Carolina Switser, Johannes Jaco-
bus van Batum en Margaretha Hele-
na Monica van Koersen.

Geboren:
Michiel Christiaan Raimundo, zoon
van Jacobo Benjamin Bernabela en
Mariëtte Diewertje Willemse, Terry
Daniëlle, dochter van Paul André
van Riemsdijk en Wilhelmina Mar-
garetha Valkestijn, Sowy, zoon van
Piet Kolijn en Anna Maria Been, Ai-

mêe, dochter van Olaf Hendrik Ger-
rit van Ekeren en Marjolein Magré,
Lotte Julie Margaux, dochter van
Floris Jan van Hasselt en Marly
Joanne Bakker Schut.

Overleden:
Rinschke Francisca Keereweer geb.

Van der Meer, oud 86 jaar, Margot
Damstra, oud 75 jaar.

Weekenddiensten

Weekend:
7/8 november 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of -voor info overdag- (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.

Anders: tel. 023-319191 (ongevall-

len), Centrale Post Ambulancever-
voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe-
scherming): 023-246899."

HUISARTSEN: De volgende huisart-

sen hebben een gezamenlijke waar-
nemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.

Weenink. Informatie daarover tij-

dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via

telefoonnummer 30500. De spreeku-
ren van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot

17.30 uur. Een afspraak is niet no-
dig. Inlichtingen omtrent de dien-

sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden telefonische in-

formatie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer-
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter-
sinformatiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.

Gombert, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-
beckestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereni-
ging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561, Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-
lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand-
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393.

Spreekuur op dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-

woners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus-

sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991.

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan-
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver-
der volgens afspraak. Deze hulpver-
lening, beschikbaar voor iedere in-

woner van Zandvoort, is gratis.

Telel'. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.

023-329393 op werkdagen 12.00-14.00

uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur-
ders: Gratis advies voor leden. Tele-

fonisch spreekuur elke dinsdaga-
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif-

telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand-
voort.

Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techni-

sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank: spreek-
uur tijdens de 'even' weken op
woensdag 10-12 uur, in Gemeen-
schapshuis, L. Davidsstraat 17. Inl.

023-152152.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.

Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg
34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30 '18.30-20.30 uur, di. 14-17.30,

woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

• Zo zou het Gemeenschapshuis eruit kunnen zien, met een echte bühne
en een balkon.

wordt, dan gaat het ruim vier mil-
joen gulden kosten. Een projectont-
wikkelaar zou (een deel van) de kos-
ten voor zijn rekening moeten ne-

men. Om het plan uit te voeren moe-
ten er vele procedures gestart wor-
den. Op zijn vroegst in 1998 kan het
nieuwe multifunctionele centrum
klaar zijn.

Meeste kans
Het tweede model is een variatie

op het eerste model. Alleen zou dan
het multifunctionele centrum dai.

gevestigd moeten worden op de plek
van het huidige Gemeenschapshuis,
dat gesloopt wordt en het parkeer-
terrein. De kosten zijn ongeveer net
zo hoog. Omdat het 'plan met zich
meebrengt dat de busbaan en Prin-
sesseweg ook opnieuw gestructu-
reerd moet worden, moeten er ook
veel procedures gestart worden.

Het derde model lijkt het meeste
kans te maken. In dit model wordt
het Gemeenschapshuis omgebouwd
tot theater, terwijl in de voormalige
Mariaschool allerlei onderdelen op
gebied van beeldende kunst en cul-

tuur worden ondergebracht en in

Huis in 't Kostverloren alles met be-

trekking op zorg en hulp. De Krocht,
Tolweg 10 en het Cultureel Centrum
zou de gemeente dan kunnen verko-
pen. Dit model kost 2.5 miljoen

In het vierde model wordt alles bij

het oude gelaten. Dan zou de ge-

meente de huidige accommodaties
moeten opknappen. Dat kost min-
stens acht ton. Dat bedrag wordt be-

spaard, indien voor de andere va-

rianten gekozen moet worden. Daar-
naast levert de verkoop van huidige
accommodaties de gemeente ook
geld op. Model 1 en 2 zouden dan aan
werkelijke kosten ongeveer 2,5 mil-

joen kosten en model 3 een miljoen.

Reclame moet
onderhoud abri's

gaan betalen
ZANDVOORT - Burgemeester

Van der Heijden en directeur J.D.T.
Paarlberg van Mediamax Buitenre-
clame hebben vanmorgen een over-
eenkomst ondertekend. Het bedrijf
zal 36 nieuwe abri's (bushokjes,
red.) bij de haltes neerzetten en het
onderhoud hiervan voor zijn ge-
bruik nemen. Daarnaast worden ze
voorzien van reclamevitrines en in-

formatiepanelen. Ook worden er op
tien plaatsen in de gemeente bill-

boards (borden met reclame) neer-
gezet en komen er dertig plattegron-
den van de gemeente. De andere
kant van de plattegronden worden
ook voorzien van reklame.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Vrouw rijdt door
na twee botsingen
ZANDVOORT - Vorige weck don

derdag hield de politie een 5l-]arige

vrouw uit Bentveld aan. Zij werd ver-

dacht van het doorrijden na twee
aanrijdingen. De vrouw was rond
twaalf uur 's middags in de Halte
straat tegen een geparkeerde auto
gereden. Toen de eigenaar naai' zijn

auto kwam, omdat het alarm af' ging
als gevolg van de aanrijding, zag hi]

dat de vrouw aanstalte maakte nm
weg te rijden. Hij ging voor haar auto
staan, maar zij trok zich daar niets

van aan en gaf gas. Om niet te wor
den aangereden, moest hij opzij

springen.

Op weg naar haar woning reed de
vrouw in de Kostverlorenstraat nog
een keer tegen een voorbijrijdende
auto aan. Opnieuw reed ze verder,
zonder zich bekend te maken. Bij de
politie was inmiddels via getuigen
verklaringen het kenteken 'van haai
auto bekend geworden.
De politie nam haar auto in beslag en
maakte proces-verbaal op.

(ADVERTENTIE)

Elektrisch schuifdak

Handbediend schuifdak

Schuifpuien/vouwwanden

^LUGVAM DER,

Cornwallstraat 6
1976 BD Umuiden
Tel: 02550 - 30624

MEER WETEN'

,
O Maakt u een afspraak voor vrijblijvende offerte

' D Stuurt umijdokumentatie

Naam

Adres .

I

I

]
Postkode/Plaats -

I Telefoon

Svp opstuien naar het

hierboven vermelde adres

Achter de schermen
Rob Boekelman

'Bomen horen bij het leven'
ZANDVOORT

- Rob Boekel-
man (41) is

hoofd van de Af-

deling Plantsoe-
nen. Hij noemt
zichzelf een vak-
bezeten groen-
man en op een
goede dag, zo
heeft hij zich
plechtig voorge-
nomen, plant hij

een boom aan de
boulevard. Net
als in Frankrijk
en Engeland.
De groenmede-
werker, aldus
Boekelman, is

gevoelig, rustig
en heeft een
groen hart. Bo-
vendien krijg je

geen ruzie met
zo'n man. "Je
merkt het al als

ze komen sollici-

teren, want dan
staatje antennne
uit. Ze hebben al-

lemaal gevoel
voor de natuur
en zijn niet bik-

kelhard. Maar begrijp me goed: de
groenmedewerkers zijn beslist geen
doetjes, het zijn stevige knapen."
Overigens: het Zandvoortse groen
wordt onderhouden door zestien
mannen en één vrouw.

Rob Boekelman werkte voor zijn

Zandvoortse periode vijfjaar in Am-
sterdam waar hij betrokken was bij

de planning van het onderhoud van
gemeentelijke sportvelden. Na vijf

jaar had hij alle grassprieten wel ge-

zien en in het bombastische gemeen-
telijk apparaat was hij niet meer dan
een nummer. Juist hierom koos hij

voor de huidige functie in het kleine-

re Zandvoort. In Amsterdam kon
niet 'met boven' gecommuniceerd
worden, terwijl Boekelman er juist

behoefte aan had af en toe eens met
de verantwoordelijke wethouder te

overleggen.

Geen milieufanaat
In zijn werkkamer overheerst, na-

tuurlijk, de kleur groen en zelfs zijn

colbert en stropdas zijn groen, al be-

rust dit laatste volgens hem op toe-

val. Maar het is wel zijn favoriete
kleur. "Als kind had ik al affiniteit

met de natuur. Ik was de eerste groe-

ne telg van de familie. Zoals een an-

der een krantenwijk nam om geld te

verdienen, ging ik tomaten plukken
in het Westland. Ik ben geen milieu-

fanaat, maar wel een vakbezeten
groenman die niet alleen maar zijn

Rob Boekelman koestert een van zijn planten.

37 uurtjes voor de gemeente draait.

Ik schrijf ook voor enkele groen-
blaadjes en ontwerp tuinen voor fa-

milie, daar kom je met onderuit. En
ik moet ze natuurlijk ook aanleggen,
maar dat is een vorm van ontspan-
ning.

Iedereen kan altijd bij mij aan-

kloppen voor advies, maar mijn ei-

gen tuin schiet er soms bij in. Al-

thans, ik vind zelf dat het beter kan."

"Ik zie het als mijn drang en op-

Foto Bnni Sti.np 1

In deze rubriek gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad op zoek naai-

de 'mens' achter bekende perso-

nen uit deze gemeente. Deze
week Rob Boekelman die uren
kan bomen over bomen.

dracht om kwalitatief goed groen te

maken voor de gemeenschap. Na-
tuurlijk krijg je weleens klachten.
Als het een terechte klacht is, ben ik

niet te trots om dat toe te geven en er

wat aan te doen. En als het niet te-

recht is, proberen we het klantvrien-

delijk op te lossen. Ik word nooit

boos.
In de eerste twee jaar dat ik hier

werkte, kon ik soms janken als ik

zag hoe men met het groen omging.
Een net geplante boom vond je dan
de volgende dag gebroken en uit de
grond gerukt terug. Of bloembak-

ken die het moes-
ten ontgelden. Nu,
na dertien jaar, laat

het me nog steeds
niet koud, maar ik

heb geaccepteerd
dat Zandvoort een
toeristenplaats is

Want al die vernie-
lingen gebeuren in

het zomerseizoen
en ik schrijf het toe
aan mensen van
buitenaf."
"Mijn eerste op-

dracht luidt dat ik

groen moet maken
voor de inwoners
van Zandvoort.
Daarnaast moet ik

zogenaamd toeris-

tengroen maken,
dat noem ik de
kleurspetters. Blik
vangers en bloem-
bakken met Atri-

kaantjes. Persoon-
lijk ben ik liever

structureel bezig
Mijn doelstelling is

daarom vooral ge-

richt op het planten
en onderhouden
van bomen. Dat is

tenminste structureel en daar heb je

als inwoner recht op. Bomen zijn

een onderdeel van het leven. Een
boom is vergelijkbaar met een men-
senleven. Hij groeit en heelt geschie-

denis. Het doet me pijn als we een
oude iep moeten verwijderen door
de iepziekte. 't Is wat, zo'n grote reus
die geveld wordt door zo'n klein ke-

vertje dat niet groter is dan de nagel
van mijn pink.

In Frankrijk en Engeland hebben
de overheden de strijd opgegeven en
is er geen iep meer te vinden. Ik heb
liever dat ze hier in Zandvoort tien

bloembakken omkeren, dan dat we
éen iep moeten omzagen. De ïepen-

spinkever is niet tegen te houden en
dan te bedenken dat we m Zand-
voort 4000 iepen hebben op een to-

taal van 5000 bomen. In de loop der
jaren moet daar meer balans in ko-

men. Uniforme beplanting is levens
gevaarlijk. In Zandvoort-Noord
staan bijna uitsluitend iepen. Wc
moeten er in elk geval voor zorgen
dat de bomen zo vitaal mogelijk zijn,

want zwakke bomen worden het
eerst aangepakt."

"Voorlopig ben ik hier nog lang
niet klaar. Daar ben ik te ambitieus
voor en ik heb er veel lol in. Boven-
dien zijn niet alle doelstellingen int

het Groenbeleidsplan al gereali-

seerd. Dat plan moetje zien als onze
groenbijbel. (Lachend) Ik lees er

elke morgen een stukje uit voor."

—

*
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SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogeh|k binnen 24 uur)

Vraag vrijblijvend offerte

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NQVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vrijblijvend prijsopgaaf

SCHILDEÜ- ESy AFWEBKBiyGSBEDgfUF AUG. v.d. M1JE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Nu weer gedroogde hortensia's
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

295,-

5,-

9,95

BANKSTELKUSSENS
1 stuks stofferen voor v a

ALLE SOORTEN VITRAGE
per meter v a

VELOURS GORDIJNEN
van 39,- voor

mïlÏESÏGRATISGËMMKT
meer dan 1000 verschillende

MEUBELSTOFFEN vanaf 9,95
uw boot, caravan of bankstel wordt door ons

zeer voordelig gestoffeerd.

De Vries

AMPÈRESTRAAT 10
of tel afspraak

02507-19347

rllaiufie. Steeqman

Oók voor het overtrekken
van uw oude model.

Cath van Renesstraat 3

2041 BJ Zandvoort

Tel 02507 18939
Bellen na 18 00 u

Soc. de MANEGE
za 7 november '7!

Sfeer en gezelligheid
tot 3 uur in de nacht.

Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jr

Corr. gekleed

Entree 15,-

Info 16023

RENT A SUN
ZANDUOORT

ÜÊRHUUR VAN ZONNEHEMOS

Huurprijs ƒ 100,- per week
Gratis betored en lehaald

in de semeenre Zandvoort
Be) voor reservering

en inilchtlneen

02507-30183

smeerder
oupant

Zandvoorts
Nieuwsblad

1,

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.
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%,%

%, ir randstad uitzendbureau
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LOODGIETERS

VROEDVROUWEN
ADM(W,STRAT,EFMEDEWERK£RS

TYPISTEN
KEL

*£RS

ORGANISATIE-ASSISTENTEN
mi^SMEDEmms

^GAZÜNKRACHTEW
PRODUKTIEMEDEWERKERS

DRAAIERS

Pr>cr„ ACCOUNTANTS°STKA^mmmRs
BOLLENPELLERS

Clis

OPERATORS
ANALISTEN

VRACHTWAGENCHAUFFEURS
ONDERHOUDSMONTEURS

**<&
O,%'<%

Cr

Randstad biedt 1000
mensen de kans

om tegen een leuke baan
aan te lopen.

Omdat Randstad op het ogenblik zoveel mogelijkheden te

bieden heeft, organiseren we een banenweck met werk in vele secto-

ren op allerlei opleidingsniveaus U hebt grote kans dat er iets van

uw gading bij is Fn wc zullen ?eker proberen werk te vinden dat bij

uw wensen en ambities past

Misschien kunt u volgende week wel direct aan de slag Dus

kom langs op de banenweek voor informatie of om u gratis te

laten inschrijven Misschien kunnen we ook u dit weckend nog

een baan bezorgen

Randstad banenweck, van 9 t/m 13 novem-

ber Kom langs op een van on/e vestigingen

in Aalsmeer, Badhoevedorp, Haarlem,

Halfweg, Heemstede, Hoofddorp, Mijdrecht,

Nieuw Vennep of Uithoorn

Randstad houdt niet van half werk.

NOG STEEDS TEVEEL

«OOR HETZELFDE

RlPRODUKTi:/-:©

Superbenzine 1,89

Euroloodvrij 1 ,73

Diesel 1,04

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

HU

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfomuizen
Ook voor uw sanitair

Tegelwes Vernieuwingen zinken goten,

enz

Deskundig advies

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

\SINGER ï
NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7 «E 02507-20072
t/o garage Versteege

£
O

CSINGER-

Maandags gesloten
J^

RITSEN ^
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
KLEDINGREPARATIE^

TTTTTTTTTTTVVTTTTTT

P E M Stokman
reparatie alle merken >

DATWORDT
DRINGEN!

ER ZIT DUIDELIJK
MUZIEK IN ONZE

ZESDAAGSE WENEN-
VAKANTIE VOOR 499,-

Wat een succes de/e speciale

i inbieding \an uw Toerkoop

Keisbuio Daaiom worden alle

geplande rei/en ook werkelijk

uitgcnoerd Veilickdati Maandag

9 11 16 11,23 11 30 11 en 7 12

Extra pluspunten Snelle Vliet

touringcar excellent hotel in

hartje Wenen niet ontbijtbuffet en

schitterende excursies En dat

allemaal \ oor slechts

499.-
Er zijn nog enkele plaatsen

beschikbaar Als we de animo
zien is snel boeken gewenst

^TOERKOOP Reisburo

Grote Krocht 20
Zandvoort

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17

Zuidboulevard bij watertoren
Tel 02507 18178

Italiaanse specialiteiten

oven-, grill- en pasta-gerechten

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes

tot 20 personen

Tevens om mee te nemen.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vri|dags op afspraa

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

M
| 1 Nationale Postcode Loterij en Hitbingo: 1 2Ö.02S winnaars!

urn
De oktobertrekking van de Nationale Postcode Loterij
leverde meer dan 126.028 prijswinnaars op. De
hoofdprijs van oktober, de maandelijkse ton, viel op
2524 EJ 15 in Den Haag. Ook is het feest in Capelle
aan den IJssel. Daar viel op 2908 BC de Postcode-
Straatprijs: de straat waar deze trekking de meeste
prijzen vielen; wel 37 maal. Dat is 37 keer 3.000
gulden, samen maar liefst 111.000 gulden!

Endejaarsphjs2 miljoen gulden!
De Postcode Loterij sluit 1992 af met een daverende
Eindejaarsprijs van 2 miljoen gulden ! Bent u nog geen
deelnemer van de Postcode Loterij? Vul dan snel de
Win-Twee-Miljoen-Bon op deze pagina in en stuur
hem vandaag nog op. Misschien staat Henny
Huisman op 31 december bij ü voor de deur met twee

miljoen gulden! Bovendien steunt u met uw deelname
de vele goede doelen voor mens en natuur. Een extra

goede reden om mee te doen!

UITSLAG TREKKING OKTOBER: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
Op 29 oktober 1 992 heeft Notaris Van Os fe Amsterdam de trekking van oktober verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten want iedere deelnemer in dezelfde
postcode als de winnaar wint tot 3 000 gulden dezelfde prijs Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten

1011 LK
1017 RX
1024
1033
1033 PB
1035
1035 EA
1051 AL
1054
1056 DA
1056 PT
1058 CS
1061 EP
1062 XH
1069 KA
1074 HB
1078 HS
1079 AA
1079 GA
1083 BV
1095 EP
1097 EK
1097 GM
1102
1 102 VV
1 102 XC
1103
1 106 RV
1 107 AX
1 107 WV
1132
1156
1161 EB
1181
1211 GN
1215 HB
1218 EZ
1221
1223 CD
1273 JB
1333 MR
1356 AM
1381 EM
1435
1441 Hh
1441 TK
1443 BD
1506
1521 KW
1544 WK
1544 WL
1551
1562 TG
1566 SG
1625 AG
1628 GD
1671 AS
1688 JB
1689 BK
1689 KB
1689 TP
1703 BV
1721 BT
1722 GH

25,

25,

10,

10,

50,

10,

25,

25,

10,

500,
50,

50,
100,

25,

500,
100,

50,

25,

25,

100,

25,

500,

50,

10,

50,

25,

10,

25,
100,

100,

10,

10,

25,

10,

1000,

25,

25,

10,

100,

25,

25,

50,

50,

10,

25,

100,

100,

10,

100,

100,

25,

10,

50,
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1784 AM
1785
1785 GW
1791 PM
1811 KR
1813 DM
1829 CR
1901 AN
1945
1946 RK
1947
2013 AB
2013 ES
2026 SR
2026 TX
2035 ET
2037 GS
2042 CJ
2042 GJ
2042 KK
2051 LC
2111
2135 EH
2152 XC
2153
2162 EC
2172 AC
2201 KC
2202 EM
2202 TC
2203 HA
2221 GM
2221 ME
2223 JG
2225 LB
2264 JR
2271 HB
2273 JD
2286
2289 BJ
2291
2315 SM
2324 KA
2343 DH
2353 CL
2353 RD
2361
2377
2415
2481 AL
2518

25,-

10,-
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100,-

50,-

500,-
25,-

50,-

25,-

100,-

1000,-
50,-

100,-

10,-

25,-

25,-

10,-

25,-

25,-

100,-

50,-

1000,-
25,-

100,-

25,-

50,-

100,-

50,-

25,-

500,-
10,-

50,-

10,-

25,-

500,-

50,-

50,-

1000,-
10,-

10,-

10,-

25,-

10,-

2545
2545 VK
2562
2562 XG
2563 KZ
2564 ER
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2718 KD
2724 CR
2726 TX
2728 MT
2805 EZ
2841 NC
2841 NE
2861
2907 JA
2912
2923 XB
2925 XA
2931 SG
2957 TH
3012 LD
3024 PG
3026 SP
3033 TE
3034 EN
3035
3037 AG
3038
3038 XZ
3039 HC
3042 LV
3062 CP
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3206 ED
3206 SC
3221 TJ
3224 AK
3262 CE
3295 VA
3297 LC
3311 JG
3312 HV
3313
3313 ET
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3328 HN
3332 PE
3341 EH
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25,
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25,
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3817 AK
3841 CR
3844 KZ
3851
3902 ZN
3904 CJ
3905 HK
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3905 SG
3906 AC
3956 CW
3981 SB
3981 XH
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4002 GK
4128 SX
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4153 VC
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4281 MA
4283 GR
4284 EE
4301 ME
4301 ZT
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4337 MK
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100,-

500,-
500,-
50,-

25,-

25,-

25,-

10,-

25,-

10,-
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3601 RM
3602
3605 HE
3641 GS
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3704 NW
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3812 DA
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10,

25,
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25,
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25,

10,

10,

10,
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25,
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4385 HD
4431 DN
4463 GB
4611 BZ
4614 GW
4645 BZ
4664
4681 AZ
4691 GC
4706 LC
4707
4708 DH
4724 EN
4731
4741
4751
4751 WG
4815 CC
4817 EC
4824 NC
4834 LL
4841 ES
4907
4907 MT
4931 RZ
5037
5037

25,-
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500,-
25,-

25,-

50,-

10,-

50,-

25,-
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5042 XG
5071 AJ
5091 CM
5165 TD
5171
5223 KA
5224
5231
5231 PJ
5231 XL
5256
5262 GH
5268 KM
5271
5283 BA
5298 TS
5341 KZ
5344
5345 WD
5402 KT
5431 ZH
5469 TS
5473 AE
5481 MA
5482
5492 BJ
5554 HS
5583 XB
5595 HB
5611 SM
5611 WJ
5615 GB
5627 CB
5632 AP
5632 JH
5632 LN
5641 WK
5653 KB
5654 KV
5654 LV
5664 TW
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De zee is te vertrouwen
ZANDVOORT • „Op het moment
datje denkt: 'de zee is te
vertrouwen', neem dan het
tegenovergestelde maar aan." Dat
zegt Jan van der Ploeg, al veertien
jaar schipper van de Zandvoortse
reddingboot, de dr.ir. S.L. Louwes.
In die functie heeft hij er
inmiddels honderden tochten op
zitten. Daar is echter een eind
aangekomen. Gezien zijn leeftijd,

66 jaar, moet hij afscheid nemen
als actief lid van deKNRM
afdeling Zandvoort. Afgelopen
zaterdag maakte hij zijn laatste
vaart.

door Joan Kurpci shock

Van der Ploeg kwam precies twintig jaar
gleden, op 1 november 1972, als 'opstapper'
))i] de reddingmaatschappij, toen nog de
KNZHRM, afdeling Zandvoort „Ik had wel
cns eerder aan schipper Floor Koper ge
raagd of ik erbij kon komen Maar dat mocht
met 'Want,' zei hij, 'je hebt geen Zandvoortse
n mm' Mijn vader kwam namelijk uit Noord
v ijkerhout " De opvolger van Koper, Maarten
Castien (Maarten Cassie) vroeg hem echter
ioch eens langs te komen op een van de avon
'den in de reddingschuur „Ze vroegen me of ik

len pilsje lustte Toen ik ja zei, was ik aange
nomen "

Een paar jaar later, in 1976, werd hij aange
steld als reserveschipper Dat bleef hij gedu
iende vier jaar In die tijd was Kees Koper
'schipper Toen hij in 1978 aan een hartverlam
imng overleed, moest Van der Ploeg het ovei
nemen „De toenmalige directeur Van de
£weep zei tegen me 'Gajij maar even naar de
v c' Daarna heeft hij de bemanning gevraagd

,
Accepteer je hem als schipper, ja of nee'"

Onvoorspelbaar
j Volgens Van der Ploeg ben je er een hele tijd

fmee bezig voor je het varen op de dr ir S L
louwes onder de knie hebt „Het duurde ze
ker een half jaar voor ik het idee kreeg dat ik
Jde boot goed onder controle had En nou nog,
;ia veertien jaar, kom je nog wel eens dingen
tegen die je verrassen Bijvoorbeeld datje toch
{onverwacht een meter of drie, vier door een
golf opzij wordt gezet De zee blijft altijd on
Voorspelbaar, geen moment is ie 't zelfde Je
Vnoet maar eens een uur op de Rotonde gaan
^btaan kijken, dan zul je het zien "

„En op het moment datje denkt de zee is te

i\ ertrouwen, neem dan maar het tegenoverge
stelde aan Ze zeggen wel eens 'De zee geeft en
lieemt', dat is beslist zo " Jan van der Ploeg
beeft dat zelf al heel vroeg ondervonden Hij
was amper zes jaar oud, toen in 1932 zijn

Kader, indertijd garnalenvisser op een vlet,

j\ erdronk
j Ruim voordat de Louwes uitvaart gaat Van
der Ploeg altijd eerst naar de zee kijken om
jafhankelijk van waterstand, stroming, golven
jen wind een plan te maken voor het wegva
ren En dan nog vergt het uiterste concentra
tie en bijvoorbeeld tellen van de golven Dat

• Schipper Jan van der Ploeg, voor de laatste maal aan het roer van de NRM: „Ik zou het zo
weer over doen." Foto Bram Stijnen

laatste om te berekenen wanneer er weer een
hoge aankomt „Sommige jongens proberen
bij het wegvaren wel eens met me te praten
Maar het is er nog nooit een gelukt om op dat
moment een antwoord van me te krijgen

"

Garnalenvisser
De zee is voor Jan van der Ploeg, zelf in

Zandvoort geboren en getogen, nooit een
vreemde geweest Toen hij 14 jaar oud was,
trad hij in het voetspoor van zijn vader en
werd eveneens garnalenvisser Samen met
Kees Keur (Kees de Reu) en Jan de Groot op
diens garnalenvlet De Groot werd ook wel
'Jan de Egmonder' genoemd omdat hij oor
spronkehjk uit Egmond kwam Later heeft hij

40 jaar voor de gemeente gewerkt, waarvan 28

jaar voor publieke werken op strand „Ik ben
vanaf mijn geboorte tot nu toe op strand ge
weest De zee heeft me altijd aangetrokken, en
dat is nog steeds zo Als ik ergens met vakantie
ben, zoek ik altijd de zee en een haven Als ik

maar boten zie " Zijn twee zoons Henk en
Frans, eveneens lid van de KNRM, hebben
hetzelfde, zegt hij

Na de oorlog, waarin hij vanuit Duitsland
naar Frankrijk was gevlucht, heeft hij van

1946 tot 1949 als dienstplichtige bij de Komnk
lyke Marine gediend „Ik heb anderhalf jaar
op het vhegdekschip Karel Doorman gevaren
Daarna ben ik overgestapt op kleinere mijnen
vegers " Hij heeft met de Marine onder andere
de hele Noord , tot bovenaan Skandmavie,
afgevaren en diverse bezoekjes gebracht aan
Engeland Daaronder ook het weerstation
Greenwich aan de Thames

Zoektochten
Als schipper van de dr ir S L Louwes heeft

Van der Ploeg op z'n minst driehonderd oefen
tochten gemaakt, plus nog een fors aantal
reddmgs en zoektochten Sinds zijn begmja
ren is er heel wat veranderd bij de KNRM
Zoals de pakken vroeger lieslaarzen (nu 'Ie

vensgevaarhjk' genoemd) met een oliejas en
een kurken zwemvest, tegenwoordig 'overle
vmgspakken' met reddingsvesten Ook de
contacten met collega's elders zijn veranderd
„Vroeger, als het rustig was, gingen we regel
matig in Noordwijk op visite ' Maar met Urk
bestaat nog steeds een 'pracht band' Een en
ander komt nog wel eens ter sprake, want
naast Van der Ploeg zijn er nog enkele man
nen die al lang lid zijn Dick Spaans en Cor

Koper kwamen er zelfs al in 196') bij

Als er alarm werd gegeven ging het meestal
om waterspuiters Zoals twee jaar geleden
met het motorjacht dat motoi poch had en een
noodbencht uitzond ,Ei gingen montcuis
van ons aan boord maai ei was mots, aan te

doen " De eigenaai ven aste de ï edders met de
opmerking dat hij onderweg was naai Assen
„Daar ligt toch een haven''' vioeg hij, terwijl

hi] naar Zandvoort wees , Toen wc vioogen
hoe hi] daarop was gekomen, kwam hi] met
een autokaart aan Hij was alleen daannee
vanuit Schevemngen de zee opgegaan ' Het
jacht is naar Umuiden gesleept
Een week later kregen de icddeis een bc

dankkaartje uit Assen Dat laatste is een zeld
zaamheid „Van negen van de tien hoor je

niets meer, zegt Van der Ploeg Een bedankje
of enig eerbetoon zou hij niet accepteren als

het alleen voor hemzelf was Die /ou vooi de
hele bemanning moeten zijn Een moet er

nou eenmaal de leiding hebben, maai je doet
het met z'n achten "

Surfers
De dr ir S L Louwes moet steeds vakoi uit

varen voor surfers „Daartegen moesten 70
een wet instellen Op het moment datje er met
de boot nauwelijks uit kunt gaan zij juist de
zee op Ze denken vaak niet na En als ei dan
wat is, dan moet jij je mensen invetten Soms,
als de boot na veel worstelen op het water zit

,

wordt er gebeld dat het met meer hoeft De
surfer staat al aan de kant
Wie de opvolger van Jan van dei Ploeg

wordt is nog met bekend Dirk Diaaijer is

afgelopen maanden al helemaal op de huidige
boot ingewerkt, maar tijdens oefentochten in

Umuiden en Marken zijn nog drie andere kan
didaten aangewezen Die oefeningen vonden
plaats in lichte rubberboten, als voorberei
ding op het nieuwe type reddingboot Heel wat
andeis dan de 7 ton zware Louwes met met
meer dan 65 pk voor de schroef

De nieuwe boot beschikt over enkele hon
derden pk's De komst daarvan is waarschijn
lijk eind volgend jaar Van der Ploeg geeft toe
dat hij met zijn vertrek wel daarop had willen
wachten Gezien zijn leeftijd moet hij er ech
ter mee stoppen „Eigenlijk had ik vorig jaar
al weggemoeten " Ook aan de andere activitei

ten die aan het naamkaartje 'schipper' vastzit

ten, komt een eind je bent verantwoordelijk
voor de loods en alles eromheen En voor elke
oefeningen moet de boot nog een keer gein
specteerd worden „Maar als ik hier nog wat
kan doen, dan wil ik dat best " zegt hij , Ik heb
er de tijd voor Ik was al bijna elke dag hier

'

verklaart hij

Van der Ploeg noemt het magnifiek' zoals
hij altijd de volle medewerking van zijn echt
genote heeft gekregen In de beginjaren, voor
het alarmsysteem werd veranderd, hielp zij

ook wel mee met alle betrokkenen te bellen
„Zij begon thuis onderaan de telefoonlijst en
ik hier, in de schuur, bovenaan Tot we elkaar
'tegenkwamen' "

„Ze zei wel eens tegen me wanneer zet je er
een bed neer9 Maar geklaagd heeft ze nooit

"

Daarom heeft Van der Ploeg er ook nooit spijt

van gehad dat hij schipper van de reddingboot
is geworden „Ik heb hier prachtige jaren ge
had Ik zou het zo weer overdoen '

Met oog e

de badplaa
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom Het adres is Gasthuisplein 12

Men kan ook bellen 12066 of 17166

Door woei en wind /ie je /e
gaan Tei wijl de ene hand een col

lectebus omklemt houdt de ande
ie hand stevig het boveneinde van
de jas bijeen De kankeibestn]
ding het Rode knus Jantje Beton
en de Niei stichting zijn enkele
goede doelen die wij zo woidt ei

van ons vci wacht, met een gelde
hjko bijdrage zullen steunen Mijn
hemel, wat bcwondei ik diegenen
die in de stiomende legen mijn
voordeurbel bei oei en
Meestal zijn het kindei en Col

lectanten worden ze genoemd
Juist lond deze tijd van het jaai en
altijd lond etenstijd gaan /e op
pad Zo gauw je de deui opendoet
deinzen ze achteruit Haast
schuldbewust woidt de giijze bus
ondei je neus gesehoven Ik kijk
allang met meer naar het op
sehnft De nooddruttige charita
tieve instellingen en verenigingen
zijn immeis met meer te tellen

Meestal heb ik nog wel wat
kleingeld in huis Ik betaal /onder
mopperen De reden van mijn roy
ahteit is simpel Ik kan niet weige
ren Temeer daai ik de meeste van
onze collectanten ken en zij mi]
Ik ben dan ook als de dood dat ze
me later m het dorp uitschelden
voor giengaaid Vandaar 1

Smoezen
Laatst sprak ik een van deze on

baatzuchtigen Hij keek moede
loos Ik verdom het nog langer
om voor jokei door dit dorp te

lopen,' zei hij Hij wees op zijn

rechterschoen De neus was kaal
„Afgesleten tussen al die voordeu
ren," zei hij somber Mijn niet be
grijpende blik deed hem besluiten
enige openheid van zaken te ge
ven „Kijk " zei hij ,Ik doe dit

werk al vele jaren Vroeger had ik

er nog plezier in Tegenwoordig is

er geen lol meer aan De klad zit er
m " zo begon hij zijn betoog Hij
wees op zijn neus , Ziet u dat
vroeg hij Ik zag het Het li

chaamsdeel zag er verwrongen
uit

,Ze smeten onverwacht de deur
dicht, hij kwam er tussen ' Ik
kreeg medelijden met de man
„Meneer, u moest eens weten wel
ke smoezen sommige mensen vei

zinnen om maar niets te hoeven

geven Ze denken /ekn dat il \ooi
me/el! kom /o vu volgde hl] ons
gespn k I list kvv mi ik bi] een
kast \an een huis k kon /ie n dat
da.ii heel wat _eld zit Iets geven
ho maxi Ik hi b il ^egnetid /ei

die knakkei k kon /u n dat ie

loog Bij een andci huis v ei zon
nen /e w tei w U andcis Deviouu
die opendeed vu tolde gl ishaul
dat ze al um ee n indcic collectant
had gcgivcn te: vijl ik ze kei was
dat ik de cm^e was die in ha u wiik
liep

Schichtig keek hij om zich hec n
Weet u /ei hij en zijn stem

klonk Minsten nel Hen ccnvoudi
gei het huis hoe meei /e gc\en
Ik knikte Ik hennneicle mij de
tijd dat ook ik m een opwelling
van enthousiasme met een eollec
tebus dooi dit cloip tmk Na dnc
stiaten hield ik het al vooi gezien

Volhouder
Toen ik hem dat vu telde keek

hij mi] meei wai ïg aan Toen al

vioeg hij ongelovig Het legen
de zo verontschuldigde ik mij
Nou en vioeg de man Het

waaide ook zei ik Hij schudde
zijn hootcl Mencei is geen vol
houder merkte hi] op Hi] keek
bedachtzaam Mensen hebben
niets meei voor elkaai ovei Neem
nou de kankerbestrijding Ieder
een weet dat daai veel geld vooi
nodig is en ook de diei enbescher
ming kan best nog wat extra geld
gebruiken Hij wreef langs zijn

neus Die deui hadden ze nooit
zomaar dicht mogen smijten Als
ze me van te voien hadden ge
waarschuwd had ik mijn kop te

rug kunnen trekken Aan de over
kant van de sti aat schuifelde een
vrouw langs de gevels Ze is aan
het collecteren De panden van
haar jas flapperen in de wind De
man naast mij kijkt schuldbe
wust , Ik moet gaan zegt hij La
ter in de avond kom ik hem weei
tegen Zijn ene hand omklemt een
collectebus De andeie hand
houdt stevig de bovenkant van
zijn jas bijeen Ik kan het met
laten ' zegt hij verontschuldigend
Dan vol trots Op nummer veer
tien gaven ze een tientje

"

Dit was het weer vooi deze week
Blijf gezond, tot de volgende week

BRAM STIJNEN

(ADVERTENTIE)
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RUSSELL LIOTTAmmOMM.

Dagelijks 13.30 uur

Za/Zo/Wo
13.30 en 15.30

A.L

Dagelijks 19.00 en 21.30 uur

Do/Vr/Ma/Di

ook om 15.30 uur

(12 jaar)

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,

Franse Frites, en Frisdrank ) bij Mc Donalds, minimaal 6 personen

voor maar ƒ 12 50 p p Reserveringen en informatie bij

Cinema Circus tel 18686 of bij Mc Donafds tel 16001

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Finale van de
talentenjacht
ZANDVOORT Het is zover Van

avond om negen uur wordt beslist

welke artiest het meeste talent ge
showd heeft in de Talentenjacht m
La Bastille en wie de hoofdprijs van
250 gulden in ontvangst mag nemen
Zeven artiesten maken kans Dat
zijn Sander Jonker uit Haarlem, Ro
bert Daniels uit Alphen aan de Rijn,

Nathaly van Duyn ook uit Alphen
aan de Rijn, de Urkenaar Rudy Seal,

het duo Amsterdam uit de gehjkna
mige woonplaats, Imkay Sikora uit

Volendam en Hompry uit Gromn
gen Billy Holly is de pauzeartiest
La Bastille kijkt terug op een suc

cesvolle wedstrijd, die door vele ca
febezoekers werd bekeken en beluis
teid Behalve de hoofdprijs, wordt
er ook een tweede prijs van honderd
gulden en een derde prijs van vijftig

gulden uitgereikt De entree tot La
Bastille in de Haltestraat is gratis

Het etablissement organiseert nog
meer activiteiten komende week, zo
als het mosselenfestijn op 6, 7 en 8

november Voor 25 gulden mogen de
bezoekers hun buik rond eten aan
mosselen, sausjes, groente, stok
brood en aardappelgarm Dinsdag
10 novembei zij De Moeders de
gastkokkinnen die smakelijke crea
ties op tafel zullen toveren

Van Henry Purcell

tot J.S. Bach
LISSE De Zandvoortse bas ban

ton Jan Peter Versteege is solist tij

dens het populair klassiek concert
van de Vrienden van het Adema or
gel, dat in Lisse wordt gegeven Het
concert is 13 november in de Agatha
kerk Aanvang 20 15 uur, toegangs
prijs 12,50 gulden In de voorver
koop via de VVV kosten de kaarten
een knaak minder Gebracht wordt
barokmuziek van Henrv Purcell,

J S Bach en tijdgenoten Behalve
Versteege is de sopraan Bep Kaptijn
uit Warmond soliste en bespeelt de
Lissense Abigail Lumsden de piano
Dwarsfluitiste Cas de Collonges
blaast eveneens een paitijtje mee
Verder is Frank Sgei s op het orgel te

horen en zal het vocaal ensemble
Cantando a Capella zingen

Verzamelbeurzen
ZANDVOORT In het Gemeen

schapshuis aan de Louis Davids
straat worden zaterdag en zondag
weer verzamelbeurzen gehouden
Zateidag is de postzegelvei zamel
beurs Van twaalf tot vijf kunnen de
zegels geruild woiden De toegang is

gratis Zondag zijn er op de algeme
ne verzamelbeuis ook postzegels te

koop, maar daarnaast ook munten,
bierpullen, speldjes, prentbnefkaai
ten, gi ammofoonplaten, boeken,
poppen, speelgoedauto's en treinat

tributen Verder is ei een iommel
maikt Ook zijn ei expeits aanwezig
die gratis ta\ei en, of bemiddelen bij

aan of verkoop De beui s is open van
tien tot vijf uui en te bereiken met
de buslijnen 80 of 81 De entiee is

ook hier giatis

kust
keur

tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Zandvoort, expositieoord
ZANDVOORT - Liefhebbers van beeldende kunst komen in

Zandvoort ruimschoots aan hun trekken Op veel plaatsen m
het dorp worden exposities gehouden Niet alleen in galeneen en
het Cultureel Centrum, maar ook in restaurants

In het Cultureel Centrum wordt op vrijdagavond 6 november de expositie
van Hugo Landheer geopend Landheer maakt olieverven en zwart wit
tekeningen Te zien zijn ook schetsen en voorstudies, sommige behorend
bij de schilderijen, die nog nooit vertoond zijn Wethoudei Termes en Ds
van de Meer verrichten de opening die van acht uur tot half tien duurt Het
Cultureel Centrum is gevestigd aan het Gasthuisplein Behalve werk van
Hugo Landheer, worden ook de modellen van de bomschuitbouwclub
tentoongesteld (zie voorpagina voor meer informatie) De expositie van
Landheer duurt tot half januari

Restaurant Peppermint in de Haltestraat startte onlangs voor het eerst
met een expositie Kunstenares Lisa Lever heeft de eer als eerste haar werk
daar neer te hangen Het gaat om grote panelen met abstract wei k, met veel
vlakvulhng, in pastelachtige kleuren De werken zijn gedurende de ope
ningstyden van het restaurant, van een tot zeven uur te bekijken En ook
niet eters mogen gerust binnen komen

Verburg
In galerie Verburg hangt werk van Willy de Hounk terwijl in Galerie

Ackersteijn aquarellen van de kunstenaars Sleijpen en Lipsch De Vries te
bewonderen is Ook in de bibliotheek kan, behalve het geneus m boeken,
een expositie bewonderd worden namelijk die van Jong Visser Daai naast
zijn er vele exposities in de omgeving te bewonderen, met name in Haarlem,
waar bijvoorbeeld op 6, 7 en 8 november werk van meer dan 170 kunste
naars uit de regio te bewonderen is En wel m de Vlees en Vishal aan de
Grote Markt Meer informatie over de exposities m de korte tips

• In het Cultureel Centrum hangen nog nooit vertoonde schetsen van Hugo
Landheer.

• Korte tips ®
• 'Vndries 0\erman In café Sam

Sam aan het Dorpsplein 2 treedt
zaterdag 7 november de zanger An
dries Overman op Aanvang tien
uur
• Pandolio De leerkrachten van de
Zandvoortse basisscholen voeren
vrijdag 27 november het stuk Pando
ho op in De Krocht De voorstelling
echter uitsluitend voor aan de scho
len verbonden bezoekers bestemd
• Peppermint In restaurant Pep
permmt uit de Haltestraat hangt
werk van Lisa Lever Er hangen gro
te panelen met abstract werk, met
veel vlakvulhng, in pastelachtige
kleuren De werken zijn gedurende
de openingstijden van het restau
rant, van een tot zeven uur te bekij
ken
• Bomschuit Modellenclub De
Bomschuit' opent vrijdag 6 novem
ber een expositie in het cultureel
centram Te bewonderen zijn een
dikke twintig historische modellen
van bijvoorbeeld de bomschuit de
watertoren en het oude postkantooi
De modellen zullen zeker enige we
ken tentoongesteld blijven
• Bazai De NPB Vrijzinnige Ge
loofsgemeenschap afdeling Zand
voort houdt zaterdag 7 november in

het eigen gebouw aan de Brugstraat
15 de jaarlijkse verkoopmiddag tus
sen twee en vier uur
o 'VANNU 'VANNU oi gamseert ch

verse activiteiten en uitstapjes voor
vrouwen Naar de kaarsenmaker m
Haarlem gaan de vrouwen op 6 vi ij

dag november gecombineerd met
een bezoek aan een bium café Ver
trek kwart over twee in de Louis
Davidsstraat
• Willj de Houck Werk van Willy de
Houck wordt vanaf zaterdagmiddag
7 novembei tentoongesteld in gale
ne Verburg De galerie is open in het
weekeinde van een tot zes uur en op
afspraaK Verburg is gevestigd aan
de Stationsstiaat 15 in Zandvooit
Tot en met 13 december
• Expositie Sleijpen maakt objec
ten gesmeed uit staal en ijzer

Lipsch De Vries ontdoet de mens in

haai aquai ellen van franje en bal
last De expositie in galene Ackei
steijn aan de Grote Krocht 2<i De
galerie is open op woensdag dondei
dag zaterdag en zondag van t\\ ee tot

vijf en op vrijdag van twee tot negen

• Eten, dunken dansen Restauiant
Queeme orgamseeit elke vnjdag
avond een Scandinavisch bultet
Kosten 37,50 pei peisoon Opwoens
dag 9 decembei is er een wijnpioefa
vond Badische wijnen staan klaai

om gepioeft te woiden evenals een
Bouigondische Table cl Hote De
prijs is 32,50 pei peisoon Zateidag
28 en zondag 29 novembei is ei de
Weense avond

• Expositie Jon? A issei Van 20 okto
bei tot en met 29 novembei expo
seeit de Haai lemmei J A Jongt1 Vis
sei in de openbare bibliotheek in

Zandvooit De tentoonstelling toont
aquarellen met als ondeiweip land
schappen en stillevens De werken
zijn te bezichtigen tijdens de ope
mngsuren van de bibliotheek aan de
Pnnsesseweg 34

50 jaar een paar
ZANDVOORT De heer PF

Schmitz en mevrouw E Schmitz Jo
ritzaai hopen op woensdag 11 nö
vembei hun vijftigjarig huwelijks
feest te vieren Burgemeester Van
der Heijden zal het echtpaar die dag
om elf uur komen feliciteren

D66 vrienden
ZANDVOORT D66 zal op 19 no

vember een Vriendenclub D66
Zandvoort oplichten De vrienden
zullen zich die avond ook gaan bui
gen ov er de gemeentebegroting 1993
het oudei enbeleid en de vooiberei
ding van de veikiezmgen m 1994
Alle belangstellenden zijn welkom
om 20 00 uui m het Palace Hotel,
Buigemeester van Fenemaplem 2

Structuurschets
ZANDVOORT Op maandag

avond lb november houdt de
VVD afdeling Zand\ooit Bentveld
een openbare ledenvergadering in

het Boeckameisnest aan de Zand
voortselaan Aanvang 20 00 uur Met
name de stiuctuui schets zal uitge
breid aan de oide woiden gesteld

Collectes
ZANDVOORT De Nationale Kol

lecte Veistandehike Gehandicapten
heeft in Zand\ooit een bedrag
3 727 ?ï gulden opgeleverd In deze
gemeente heelt een demgtal vrijwil

ligei s meegew erkt aan de huis aan
huis collecte \ olgens de orgamsa
toien kujgt het vveik ten behoeve
\an veistandelijk gehandicapten
zoals noodopvana en praktische
thuishulp daarmee een nieuwe ïm
puls

De collecte vin de Nedeilandse
Brandwonden Stichting heeft
6217 35 gulden opgebiacht Vong
jaai weid ei 5bli 90 ingezameld De
opbrengst woidt besteed aan veibe
tering van de behandeling van
bi andv ondpatienten v ooi lichting

ovei het voot komen van bi andwon
den wetenschappelijk onderzoek en
het beheei \ an de Nationale Huid
bank

Nieuw meubilair
Beatrixschool
ZANDVOORT De Stichting vooi

Chnstelijk Ondeivvijs heeft bij de
ïaad een aanviaag ingediend om ta

leitjes en stoeltjes vooi de kleuteis
van de Beati ïxschool te mogen v ei

v angen Het meubüan is in 1970 aan
geschaft en in slechte staat Het gaat
om twee kleuteisets en dei tien km
dei sets De kosten bediagen een
kleine 3800 gulden De gemeente
noemt het vei v angen v an het meubi
lau technisch ondeihoud en vei

wacht van het Rijk via het veigoe
dmgsstelsel basisondeiwijs een ver
goeding via de post Andei e Vooi zie

mngen' te ontvangen
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Wilje ziekenverzorgende worden?

In december kun je starten met
onze fulltime opleiding!

H<.lh Si i i lui n in Osdoi p is nicl /om i n lui \upli-L Jiuis

\\ 1| ULllvLIl I Hl ln.1 WlI/I|11 \ UI OIIUOLU 100 IlLW OIKlS IDU (.UI |()(K.lsc IL lltLI i>IC)ncl

Uu ^l-lIi llii sjxliiIl lIuiiuiml i ui ons luns

\ls /Kki.ti\u/oi4i.nili IkIi |l il\\ issekncl en klik \\Lik

\ilI het in ikk(Ji|l\M in i u hel hll.Ii wel \0kl0t_nm4
Onul it |l met mensen weiki ilie |e nodii; hebhen
louw weik' Kom el in n i u Helli Sh iloni \ooi ele oplei

elint; lol /lekenvei/omenele

Un unieke konibinilie \ in kien en weiken

Akeiw iiLim^sii i it 2 1-5 1069 GD Amsludam
Ol bel \ooi nieei ïnfoim ilie mei
1 i ins Pieleison teleloon 020 6106205
Ook kun je een ilspi i ik maken om eens Lini»s

ie komen

De opleiding
kon |e in sepleinbei mei i in de opkiehnn beuinnen
bi]\ooibeekl onul il )e non een lieiex imen h ld' O m kun
|e op -> eleeembei ilsno4 st uien mei ik opluclinu /ie

kemei/otnenek Als |e ]oiiL;ei bent el in 25 ja u heb |e
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Heb je belangstelling?
\ ui d in de bon in en stiiiu de/e n i u Beth Sh ilom

ildelinu Peisoneels/ iken
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ik heb belangstelling vooi de ZV opleiding \jn
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en een sollieit Uieloimuliei

m/\

Postcode _
Teleloon _
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BETH SHALVM

AUTOHUIS

SANDTLAAN
Dit weekeinde

GROOTSTE AUTOSHOW
VAN ZUID-HOLLAND

op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november
(van 10.00 tot 18.00 uur) (van 10.00 tot 21.00 uur) (van 10.00 tot 17.00 uur)

-NU MET EXTRA VOORDEEL
Tijdens de showdagen kunt u bij aankoop van een occasion kiezen uit:

radio/cassetterecorder of een trekhaak of 3 mnd. wegenbelasting of helft van
uw keuze in kontanten.

,'x VW Golf Benz + diesel 1989 va 15 950 of 236 - p m
lx Ford Escort KR3i met alle opties in nw st 1986 va 13 750 of 206 pm
Honda Prelude 2 EX 1986 13 750 of 206 pm
I ord Fiesta 1 3 GL zeer mooi 1989 14 500 of 224 pm
Honda Civic CRX zeer exel 1986 15 950 of236-pm
ford Escort 1 3 zeer mooi 1985 7 950 of 119 pm
Opel Kadett 1 3 S zeer mooi 1984 5 750 of 80 pm
Fiat Ritmo 5 drs 1987 6 950 of 97 pm
Toyota Carolla 4 drs sedan 1987 8 750 of 131 pm
-iat Panda zeer zuinig 1988 8 950 of 131 pm
2x VW Golf GTi zeer exel veel opties 1988 va 17 950 of 269 pm
2x Alfa 75+33 1989 16 950 of 254 pm
Nissan Sunny Flonda 16 SLX 1990 17 950 of 269 pm
Ford Escort 1 4 nw model 1989 14 950 of 224 pm
2x Nissan Sunny coupe gnis+rood 1990 va 17 950 of269-pm
2x Renault 19 GTD diesel 5 drs 1991 va 19 750 of 296 pm

AUTOHUIS SANDTLAAN BIEDT

5 STERREN SERVICE
• 1 JAAR GARANTIE • AFL.BEURT • DISCRETE

FINANCIERING * CORRECTE BEHANDELING * APK KEURING

3x Opel Kadett Sedan 14i benz ol diesel 1990

4x Peugeot 309 LPG diesel benz 1989

Honda Accord 2 EX 1989
3x Audi 80 LPG diesel benz 1989
Austm Metro GT 1989
Nissan Sunny diesel 5 drs 1989
3x Peugeot 205 LPG diesel benz 1989

va
va

16 950
12 950
15 950
21950
11 950
15 750
14 750

of 254

of 194
of 236

of 329
of 179

of 236
of 224

pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm

Voor iedere bezoeker staat er een drankje en 'n hapje klaar!

Voor vrouwen en kinderen een leuke attentie!

Heeft u een caravan, motor of boot? Geen nood: Bij

AUTOHUIS SANDTLAAN KRIJGT U DE HOOGSTE
INRUILPRIJZEN BEL NU!

2x Toyota Carolla 16 kleppen

3x Fiat UNO 3+5 drs

3x Ford Sierra diesel 3+5 drs

2x Ford Sierra 2 5 drs LPG of benz
Honda Civic

BMW 320i zeer apart verlaagd sportvelgen schuif

dak metallic kleur

BMW 316 automaat zeer mooi veel ace

2x Mercedes 190 diesel

2x Nissan Bluebird hatchback + sedan met of zonder
LPG

1990
1990

1989

1990

1989

1986
1986

1986

va
va
va
va

16 950-
14 750
15 500-
16 950-
15 750

of 254

of 224
of236
of 254
of 236

14 950-0(224
13 750 Of206
17 950 of 269

pm
pm
pm
pm
pm

pm
pm
pm

1989 va 14 950 -of 224 pm

Volvo 340 GL automaat 1988 12 750 -

Rover 213 S sedan 1989 15 750-
BMW 324 diesel 4 drs 1988 15 500-
3x Ford Onon 1988 va 13 950-
Toyota Carma 20 1988 14 950
2xVWPolo 1988 va 11950-
Toyota Celica 2 ST zeer sportief 1989 20 950
3x Mazda 626 LPG diesel benz hatchback 1989 va 16 750-
OpelOmega2 0l 1989 16 500-
2x Opel Omega combi 2 Oi LPG 1991 va 19 750

of 191 - pm
of 236 - p m
of 236 - p m
of 206 p m
of 224 p m
of 179- pm
of 314- pm
of 254 - p m
of 254 - p m
of 296 - p m

Wij geven / 2.000,- tot 4.000,- terug voor uw oude auto
ongeacht in welke staat deze verkeert.

BMW 3181 1989
Toyota Celica coupe 1 986
2x Honda Eurodeck autom + schakel 2 ex 1989
Opel Kadett GSi zeer exel veel ace 1987
3x Opel Kadett combi diesel LPG benz 1988
Opel Omega 2 3 turbo diesel 1989
Ford Sierra combi 5 drs 1988
Mazda 323 1 5 5-drs 1987
Honda Eurodeck autm 2 EX 1986
Ford Sierra 2 GL 5 drs 1987
BMW 323i speed veel ace 1985
2x Opel Kadett 1 6 LS 3+5 drs 1987
2x Ford Escort 1 6 GL + 1 3 3+5 drs 1987
Mazda 626 hatchback in nw st 1985
Renault 2 5 GTS 5 speed LPG 1987
2x Ford Scorpio 2 GL + LPG 1989
Fiat Tipo 1e eigen 1990
2x BMW 318 + 316 + LPG en benz 5 speed 1984/85

va

va
va

va

17 950-
11750-
16 950-
16 750-
12 750-
15 750-
14 750-

9 950-
11950-
11950-
12 950-

9 750-

9 750-

6 950-
11250-
14 2^0-

16 250-
10 950-

of 269 - p m
of 179- pm
of 254 p m
of 254 - p m
of 291 - p m
of 236 - p m
of 224 p m
of 149 - p m
of 179 pm
of 179- pm
of 1 94 - p m
of 146- pm
of 146 - p m
of 104- pm
of 179 - p m
of 224 - p m
of 254 - p m
of 164- pm

LET OP!
Financiering geen probleem.

Wij financieren bijna iedereen.
Ook AOW'ers en WAO'ers.

Voor meer informatie, bel nu

01718-35221

AUTOHUIS
Als u thuis moeilijk weg kunt en u kiest één van deze occasions

kunt u ook telefonisch financiering aanvragen.

SANDTLAAN Sandtlaan 2 - Rijnsburg

Tel. showroom
01718-35221
Tel. werkplaats
01718-35325

TEAMLEIDER.
WAAROMHEEFTU DE VORIGE KEER

NIETGESCHREVEN?
Misschien heeft u hem de

vorige keer met gezien of

gelezen Dat is jammer, want

het betreft een interessante

functie in het humanistische

Eduard Douwes Dekkerhuis

(CDD) in Amsterdam-Noord

Het EDD omvat een ver-

zorgingshuis, een verpleeg-

huis voor psychogeriatrische

bewoners en een dagbehande-

lmgscentrum

Daarnaast biedt het EDD
allerlei voorzieningen en acti-

viteiten voor buurtbewoners

Voor het verpleeghuis

zoeken wi] teamleiders, die

leiding willen geven aan de

dagelijkse verzorging en ver-

pleging van 15 psychogeria-

trische bewoners

Het betreft de volgende

afdelingen.

V4 noord, met het accent op

individueel gerichte zorg.

VI noord, hier is de zorgvraag

uiteenlopend

Daarnaast geeft u als team-

leider leiding aan (leerlmg)-

ziekenverzorgenden en voe-

dingsassistenten Natuurlijk

houdt u voldoende tijd over

om ook directe bewonerszorg

te verlenen

U ontwikkelt dagprogram-

ma's en voert deze uit In over-

leg met het afdelingshoofd

vernieuwt u de organisatie en

daarmee de inhoud van het

werk Uw persoonlijke in-

breng is daarbij zeker van be-

lang U zorgt natuurlijk wel

dat de werksfeer goed blijft.

Ook overlegt u met andere

disciplines, zoals verpleeg-

huisartsen, maatschappelijk

werkenden en fysiotherapeu-

ten. Kortom, u vervult een

verantwoordelijke en veelzij-

dige functie Daarom ver-

EDUARD DOUWES DEKKERHUIS

wachten wij veel van u Zoals

een verpleegkundige voorop-

leiding of ziekenverzorgende

met een voortgezette oplei-

ding, leidinggevende ervaring

en kennis van en ervaring met

psychogenatrie

Wij bieden u een salaris

van maximaal f 4 091,- bruto

per maand op full-time basis

(FWG45) De functie kan ook

in deeltijd voor minimaal 32

uur per week worden vervuld

Heeft u belangstelling

voor deze functie7 Schrijf dan

een sollicitatiebrief naar het

Eduard Douwes Dekkerhuis,

ter attentie van de afdeling

personeelszaken, Schoener-

straat 11, 1034 XZ Amster-

dam
Of bel voor meer infor-

matie met Jan Davidson of

Frank Wolberts, afdelings-

hoofden, tel. 020-6312933

Zij vertellen u graag meer

over de functie. Bij hen kunt u

ook de nota 'nieuwe start V4'

aanvragen.

HUN THUIS IS ONS VAK.

STICHTING WERKGEMEENSCHAP ORTHOPEDAGOGISCHE ZORG iH£ït
metmvmée
èewoomtym

Voor dag- en wooncentrum De Werf zoeken wi|

4 (ASSISTENT)

BEGELEIDERSMN

StukwÉfktstfai 1

zsffwUkkkvaerl

part-time

Het betreft twee functies voor 50% en twee voor 60%

De vacatures zi|n voor de woongroepen met verstandeli|k

gehandicapte kinderen en (|ong) volwassenen met

gedragsproblemen op de unit Klinkerweg 82 en 84
Beide groepen bieden ook crisisopvang De begeleiding

is intensief en richt zich op het bieden van structuur en

gedragsregulering

Kandidaten dienen ervaring te hebben in het werken met

mensen met gedragsproblemen Een gerichte opleiding is

niet strikt noodzakeli|k Een sterke persoonlijkheid, die

duidelijkheid en structuur kan bieden en stevig in z'n

schoenen staat, is van harte welkom 1

De CAO voor het Ziekenhuiswezen is van toepassing

Uw schnfteli|ke sollicitatie kunt u richten aan de SWOZ,
regio Noord/Centrum, afdeling P&O, Klinkerweg 75,

1033 PK AMSTERDAM, o v v vac nr 98/1 101

vm ss

#&t

wem»
«*»:

** =m
Op

mt

Uw advertentietekst

vanaf de grotere post-

kantoren naar onze fax,

dat is communiceren

zonder misverstanden .

.

het faxnummer is

020-5626283

—WEKE5MMM-

CENTRALE SCHOOL
GEZONDHEIDSZORG

C G
Lutmastraat 181-183

1073 GX Amsterdam
Tel 020-6 75 1011

ZIEKENVERZORGENDE, EEN GERICHTE
BEROEPSKEUZE
Als je niet alleen graag mét mensen maar ook vóór mensen
werkt als je in teamverband met collega s wilt samenwerken
als je een beroep zoekt dat meer vraagt dan een helpende

hand en een aandachtig oor een beroep dat ook vraagt om
deskundige hulpverlening inzet en incasseringsvermogen

kies dan voor het beroep voor ziekenverzorgende

De Centrale School Gezondheidszorg verzorgt de opleiding

tot ziekenverzorgende die twee keer per jaar start en bestaat

uit een praktisch en een theoretisch gedeelte De opleiding

duurt dertig maanden je werkt en studeert tegelijkertijd

Als je de opleiding wilt beginnen dien je te solliciteren bij één
van de zes verpleeghuizen waar de CSG het theoretisch deel

van de opleiding verzorgt Deze verpleeghuizen zijn

Bernardus Flevohuis De Poort Dr Sarphatihuis Tabitha

Wittenberg

Voor adressen en telefoonnummers kun je de CSG bellen

Het is mogelijk de opleiding op verschillende manieren te

volgen het kan fulltime maar ook parttime Tevens bestaat de
mogelijkheid om als je niet aan de vooropleidingseisen

voldoet via schakelcursussen in te stromen Voor informatie

over de vooropleidingseisen kun |e ook naar de CSG bellen of

schrijven

Binnen de CSG wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een
uitgebreid pakket aan bij en nascholmgsactiviteiten zodat het

voor afgestudeerde ziekenverzorgenden mogelijk is bij te

blijven op hun vakgebied en hun blik te verruimen
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'We houden kinderen al zo lang mogelijk op de basisschool'

'Weer Samen Naar School' is

voor Zandvoort niet nodig
ZANDVOORT - Dit schooi

]aar is het project 'Weer Sa
men Naar School' gestart
Doelstelling hiervan is de leer-

lingen zo lang mogelijk op de
oewone basisschool te houden
en ze minder snel door te stu
ien naar het speciaal onder-
wijs "Voor Zandvoort is zo'n
pioject eigenlijk niet nodig
We doen en deden er al alles

aan om kinderen in Zandvoort
op school te houden," ver
klaart schooldirecteur Marja
Snijders Blok van de Maria-
school

door Marianne Timmer

Van onze school zijn er vorig jaar
twee kinderen naar het speciaal on
derwij s gegaan Het jaar daarvoor
waren het er nul, daarvoor idem dito

en vier jaar geleden ging het ook om
twee leerlingen," rekent schooldi
lecteur Marja Snijders Blok voor
Uit het directeurenoverleg, dat de
schooldirecteuren van Zandvoortse
scholen regelmatig voeren, weet ze
dat het ook voor de andere Zand
voortse basisscholen geldt, dat er

per school gemiddeld maar een leer

lmg doorgestuurd wordt naar het
speciaal onderwijs
"We doen er echt alles aan om een

kind op de gewone basisschool te

houden Als een scholier wat achter
blijft, wordt er bijles gegeven door
een remedial teacher en besteden we
als leerkrachten extra aandacht aan
de leerling Immers, een kind dat les

moet volgen voor speciaal onder
wijs, moet daarvoor helemaal naar
Haarlem Dan moet het geruime tijd

reizen, dus zo'n leerling maakt
enorm lange dagen Dat vergt veel

van zo'n kind, dat misschien toch al

moeite heeft met concentreren Als
leerkracht houd je daar rekening
mee '

Volgens de directeur is het ook zo
dat er soms
meer aan de -

hand is met de
leerling die ach
terblijft, dan al

leen een leerpro
bleem "Een ———
kind kan faal

angst hebben, of thuis problemen
hebben Dat los je niet op met het
geven van extra lessen En als de
problemen niet opgelost worden,
blijven de kinderen de achterstand
in de klas houden en worden ze nog
onzekerder

"

Marja Snijders Blok vraagt zich
daarom ook af, of het project Weer
Samen Naar School, in Zandvoort
van belang is voor de leerlingen ' Ik

Ook omdat de kinderen anders een lange reis naar Haarlem zouden moeten maken, worden de Zandvoortse
kinderen zo lang mogelijk uit het speciaal onderwijs gehouden

kan me echter voorstellen dat het m
bijvoorbeeld grote steden, met veel
allochtonen die een taalachterstand
kunnen hebben, of problemen heb
ben met het aanpassen aan de cul

tuur, wel een nuttig project is Daar
bij komt dat de scholen voor spe
ciaal onderwijs daar dichter in de
buurt zijn

"

Daarnaast vindt ze het project
nuttig omdat ze het goed vindt dat
de know how van de leei krachten
vergroot wordt

'Jammer dat we als Zandvoortse
scholen niet mochten samenwerken'

De schooldirecteur sluit echter
met uit dat het project slechts mge
voerd is als een bezuimgingsmaatre
gel Scholen voor speciaal onderwijs
kosten immers enorm veel geld
"Maar ook het project kost veel

geld De leerkrachten krijgen cur
sussen in bijvoorbeeld het signale
ren van moeilijk lerende kinderen
Daarnaast wordt er regelmatig in

formatie verstrekt En er zijn na
tuurlijk administratieve kosten aan

een samenwerkingsverband verbon
den Als je dan weet hoe weinig leer

hngen vanuit Zandvoort naar het
speciaal onderwijs gaan, kan je je

afvragen of het project hier geld be
spaart Er is een toename van leer

lingen in het speciaal onderwijs
Marja Snijders Blok sluit niet uit

dat juist de bezuiniging daar deel
aan is ' De klassen worden groter,

het vakkenpakket uitgebreider De
leerkrachten houden daardoor
steeds minder tijd over voor begelei

ding van moei
lijk lerende km
deren '

Het samenwer
kingsverband in
het kader van

mmmimmimmmmmm^ het project Weer
Samen Naar

School, kon op twee manieren ge
stalte krijgen Het was mogelijk om
zuilair en mterzuilair samen te wer
ken De Zandvoortse scholen kozen
voor een mterzuilaire samenwer
kmg

De schooldirecteuren, leerkrach
ten en medezeggenschapsraden von
den het het prettigst als de Zand
voortse scholen, eventueel samen
met scholen uit een buurgemeente,

Foto Bram St inen

met elkaar aan de slag zouden gaan
' Als we met elkaar zouden samen

werken konden we bijvoorbeeld de
leerlmgenvolgprogramma s en toet
sen op elkaar afstemmen Dat zou
ook prettig zijn voor kinderen die
om wat voor reden dan ook, binnen
Zandvoort van school veranderen,'
meent Snijders Blok
Toch moeten de scholen uiteinde

lijk zuilair met elkaar gaan samen
werken

De landelijke besturenorgamsa
ties hebben de lokale besturen on
der druk gezet,' verklaart Gep Jong
bloed, regionaal projectmanager
Weer Samen Naar School Daar
door besloten de schoolbesturen
van de buurgemeenten te kiezen
voor een zuilair samenwerkingsver
band en was er onvoldoende draag
vlak voor een samenwerking tussen
de Zandvoortse scholen met scholen
uit een buurgemeente

'

De "typisch Nederlandse voor
keur voor zuilen ' is volgens hem de
reden geweest van de keuze van de
landelijke besturen Volgens Jong
bloed is de goede samenwerking tus
sen Zandvoortse scholen van alle

identiteiten, uniek

ZANDVOORT
Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht
gaat volgend jaar aan twee
complexen grootonderhoud
uitvoeren EMM moet dit

soort projecten voortaan
helemaal zelf betalen De
kosten voor 1993 bedragen
bijna 3,4 miljoen gulden

De complexen die voor
grootonderhoud op de planning
staan, zijn complex 6 en complex
7 Het eerste omvat de woningen
A J van der Moolenstraat 2 tot en
met 52 en Vondellaan 1 tot en met
23

Van complex 7 is volgend jaar
een deel van de woningen aan de
beurt A J van der Moolenstraat
70 tot en met 84
De woningen Van Lennepweg

69 zwart tot en met 103 zwart
worden in 1994 verbeterd, evenals
complex 8

Deze keuze is al gemaakt bij het
vaststellen van het meerjaren
onderhoudsprogramma De
huurders worden vooraf
geïnformeerd omtrent aard,
omvang tijdsduur en gevolgen

EMM voert volgend

jaar voor 3 miljoen

groot onderhoud uit
van de werkzaamheden
EMM moet in de toekomst de

groot onderhoudsprojecten
helemaal zelf betalen De
verbeteringssubsidies voor het
na oorlogse woningbezit houden
namelijk op te bestaan

Aderlating
Volgens ad interim directeur

Peter Kramer geeft dat geen
problemen „Maar het is natuurlijk
wel een financiële aderlating In het
verleden kregen we zo'n 10 a 11

duizend gulden per woning, dat is

nu voorbij Die moeten we nu zelf

betalen De lening voor deze
investeringen moet gefinancierd
worden met de
exploitatie opbrengst van de
complexen

Een en ander is een gevolg van de

Tussenbalans uit politiek Den
Haag De woningbouwvereniging
ziet daar ook positieve kanten aan
zo blijkt uit het Werkplan 1993

In het verleden moesten sommige
werkzaamheden die technisch
gezien nog met noodzakelijk
waren, wel uitgevoerd worden
omwille van de subsidie Dat is nu
niet meer nodig

De werkzaamheden kunnen nu
gefaseerd, oftewel verspreid over
een aantal jaren, plaatsvinden Dus
op momenten dat het echt nodig is

Aanpassingen
De woningbouwvereniging wil in

1993 bekijken, hoe zij bewoners
zoveel mogelijk de kans kan geven
om de woning aan hun eigen
wensen aan te passen EMM wil
haar huurders zelfs 'hulp en
bemiddeling' bieden bij zelf aan te

brengen veranderingen Dat
beschouwt zij als onderdeel van
ons dienstenprodukt'

Aanpassingen voor
gehandicapten worden niet meer
voor honderd procent gedekt
door de Regeling Geldelijke
Steun Huisvesting
Gehandicapten
De eerste 500 gulden komt voor

rekening van de huurder en is

niet meer subsidiabel

EMM wil deze huuiders
tegemoetkomen Indien de
aanpassing meer dan 4000 gulden
kost, neemt de
woningbouwvereniging vanaf 1

januari 1993 ook de eerste 500
gulden voor haar rekening

MENINGEN
De lubnek meningen staat opui vooi uil icacties btam uw Ime] naai dt itdactie ian (/t_i kuint Postbus J(> ,'ou

AA Zandvooit
Te lange brieven kunnen woidcn inqekoit U kunt uu brief ooi afqi icn In/ hil u dattul anlooi dal is c/u cstuid

aan hel Gastlunspltin IJ m Zandiuoit
De i edaclic is U'lefonisüi heieikbaai ma niunmti (12)07 /SMS

'Omroep ZFM is een grote ego-trip'
Di ie modi ui'i kus \.in Ik l vimiIvu-

ncn pi oip anima Zanelv ooi tsi' Zaken i e

.ufiicn on lut .utikel ovei de lokale

omioep d.it veilige week in het 7anel

voorts Nieuwsblad stond Volijins hen
wil ZrM ei n sooit Vel onna wolden i n
houdt de omroep gi-en ï ekennii? niet de
doelgroep

Sinds een half iaat bistiat hel ladio
piogramma Zandvooitbi Zakm met
meer De lokale omioep ZrM hult
sinds die tijd iigilmitig in de negatie

ve publiciteit gestaan Dt vooi tdui end
wissilende, gieup mc.dt.wei kt i s staal

onder aanvoel ing van een bistuui dat
niet goed weet w ït /i] wil Een ( n andei
heeft tot gevolg dat ki ïtibihe medcwci
kers worden gewcu d ot ontslagen Het
beleid van de lokale omroep kenmei kt
7ich door ad hoe beslissingen op basis
van onjuiste informatie Neem nu bij

vooi beeld hel verhaü van Gioot inhet
Zandvooits Nieuwsblad ovei de aan
sluiting op de kabel navraag bi] de
PTT en Cascma levert een heel andei
(finaneieel) plaatje op de aansluitkos
ten bedragen vijfhonderd gulden een
mahg (en dus niet 3500 gulden) en de
abonneekosten honderd gulden per
maand (volgens Groot 1900 gulden)
Onjuist zijn tevens de door ZFM vei

strekte gegevens ovei de programma
raad De?e bestaat nog maar uit zeven
leden omdat het afgelopen jaar de ove
ngen hebben opgezegd De representa
tiviteit van de omroep is hiermee tot

onder de norm gedaald In tegenstel

lmg tot wat in het artikel staat ver
meld is De Baar sinds 1 juni geen
voorzitter en bestuurslid meer Uit
kwalitatief oogpunt lijkt dit een juiste

stap maar hierdoor beschikt ZFM
sinds vier maanden over een incom
pleet bestuur
De 'doelgroep van ZFM bestaat uit

wensen en behoeften van de bestuurs
leden zelf Men wil een sooit Veroni
ca worden Het is niet belangrijk wat
de Zandvoorter wil en wenst Integen
deel als de Zandvoorter ?ijn mening
over de omroep kenbaar maakt zoals

m de radio uitzending begin dit jaar
wordt hij afgestraft met het ontslag
van de betrokken programma makers
De luisterdichtheid is hierdoor vol

gens onderzoek gedecimahseerd
Sponsors zijn nauwelijks meer te vin

den medewerkeis raken gedemoti
veerd en gaan weg en het bestuur trekt

/ïeh v(idei teiu., in de wolk v in zijn

L,otii[) Hi I bi stuui dunt een i in

vi lag in vooi subsidie bij de ^eiiieinh

Dit vu/oe k woidt il.,cwi/in Dt pi o

^,iammaiaid ondi i leidin-, van R
C ippel doet no, tin jjoging om de
chaos binnen de omioep tt bepukm
Ook dit vvoidt een latee het b( stuui

1 uit het afweten bij geplande vt i .,adi

im,en Daaiom gi nht einvolt Uhg be

stiiui vvoidt w ikkti 1 ZrM is vol_,t ns
dt st Uuteneen Uil ah omioip in dit nl

zich als /od mig tt jnohleien Zand
vooil het ft u genoe^ te buele n ils hit

ga it om het lantal potentie Ie luiste

i i use n ie n piogiammcnn., op ma il

ZFM is dood lang leve eli ]e>k ile om
leiep Z mdvoeirt'

I)i ll( ie n l Dr liji l

K Steils e il

m< \reum s St hojim 111

'Diagnose opheffen
van scholen te

vroeg gesteld'
Diiecteui \and( Laai vande\an

Heuven Goedhaitsihool vindt dat
raadslid Fliei ini;«i te sih 1 de diagnose
stelt dat de line openbau basissiho
len liet veld moeten mimen vooi een
nieuwe Volgens \'av\ de Laai /il ei

wel degelijk gioei in het basisenulei

wijs

Het is jammei dat door de uitspra
ken van raadslid Fhennga m het
Zandvoorts Nieuwsblad van vorige
week de indruk gewekt wortlt dat
het openbaar onderwijs niet uit de
problemen kan komen Dat doet on
recht aan de inspanningen die de
verschillende medezeggenschapsra
den die bestaan uit ouders en leer

krachten zich momenteel getioos
ten Ondei het voorzittei schap van
de wethouder van onderwiis de heer
Ingwersen woidt op constructieve
wijze op de problematiek ingegaan
De heer Fhennga had misschien be
ter even met de heer Ingwersen kun
nen praten voor hij zijn uitspraken
deed Het zonder meer opheffen van
de drie openbare basisscholen komt
dan ook uiterst voorbarig over Voor
die diagnose is het veel te vroeg
Zeker als ik zie dat de ouders wel

degelijk vertrouwen in het openbaar

ondei wijs he bbtn De Meutei^n p
v m tli Mi G J v in Heuven Goed
hailsehool bileelt ïnonnnticl ni
nielijk een sleike _,i oi ï Vooi 1 j ï u
aii/ulkndaai deitig kli ulus si i in

mgesihiivin Dat kan illetn ds
mensen de kwaliteiten v m je sein il

hei kennen en ei kennen Hit t< a n
heeft de algelopen jann s unen m t

de oudeis veel gunvesteeid in Int

ondei wijskundi_,kliniaat van di

school Daal plukken we nu de

vluchten v tn
(•e i nel \ en eli 1 1 u

(lm e te 111 VIi ( I \ in Mi hm n
( «ot (Hl utse IhmiI

Debatten belangrijk
\iie Citioen vei zoekt de pei s eli de

batten in de gemeenleiaadsve ïg iele

i mg te volgin

A instaande clmsda., en vvninsdig
10 en 11 novembei is het we ei /ovei

Dan woiden er in de gemeente r i iels

veigadcnngcn vveei veigamde be

shssingen genomen vooi de bui _,i s

van Zandvooit Ei zullen dooi d
geachte algevaaidigdcn besluite r

worden genomen die bepalend zijn

vooi de eeistkomende jaien Tijdens
deze iaadsvergadenngen zal beslist

worden hoeveel de Zandvoortse bui
gei de komende jaien moet gaan be
talen dooi de besluiten die genomen
woidcn over de begroting van 1 99

i

en de meer] ai en raming Vooi al het
voorstel tot uitbreiding van het ge
meentehuis wat 7 5 miljoen gulden
moet gaan kosten zal de burger van
Zandvooit aanspreken
Het valt mij op (en mij niet alleen)

dat er weinig aandacht geschonken
woidt dooi de dames en heren van
de pei s aan de debatten en besluiten
van de «emeenteraid Nu er belang
rijke besluiten woiden genomen
vmd ik dat wij als bui gei s van Zand
voort door de pers van de raadsbc
sluiten en de tot standkoming daar
van op de hoogte dienen te worden
gehouden

\ne C itiuen
lïe>7enobe Istrut IS

Naschrift ledactie Zoals tlke

maand dal het Zandvoorls Nicuus
blad ook volgende week de gemeente
raad^vei gadering volgen en vei slaan

Meer vrijwilligers nodig om
Tafeltje Dekje uit te breiden
ZANDVOORT De Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort

(SWOZ) en het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening (CVH)
hebben veel te weinig vrijwilligers voor bijvoorbeeld Tafeltje
Dekje, de Belbus en de Telefonische Hulpdienst Daarom orga
niseren de stichtingen een speciale vrijwilligersdag op 15 no
vember in het Gemeenschapshuis
Tussen een en vier uur wordt er informatie verstrekt Wie

deze dagen niet kan, mag bellen naar het SWOZ van dinsdag tot

en met vrijdag van negen tot vijf, 19393 of naar het CVH op
maandag tot en met vrijdag van half elf tot half een via 17373 De
gemeente heeft een folder over vrijwilligerswerk uitgegeven

Het CVH is ontstaan uit het Wel
zijnsberaad en bedoeld om plotse
lmge hulpbehoefte op te vangen
Iemand komt met een vraag die
wordt doorgegeven aan een in aan
merkmg komende vrijwilliger Bij

voorbeeld iets dat steeds vaker
voorkomt het begeleiden van men
sen naar ziekenhuizen

Dat kan niet met een taxi want
hc gaat om persoonlijke begelei
ding zelfs tot in de onderzoekska
mer,' aldus Mimi de Wolf, coordma
tor CVH Ze vervolgt De elementen
gezelschap en aanspraak spelen een
belangrijke rol Je kan je voorstellen
hoe beangstigend het voor mensen
kan zijn om naar een ziekenhuis te

moeten
Op professionele hulp, zoals ge

zmszoig wordt steeds meer bezui
mgd Tegelijkertijd blijven oudeien
steeds langer zelfstandig wonen
Aanvullend op professionele hulp
moeten dus steeds groteie gaten op
gevuld worden De hulpaanvragen
nemen in aantal toe (nu al zo n drie
duizend pei jaar) en wolden steeds
structureler
Nathahe Lindeboom cooidmatoi

van het SWOZ mei kt dat Het
SWOZ is speciaal vooi oudeien be

doeld en probeert juist die zelfstan

digheid van ouderen binnen de reële

mogelijkheden te bevordei en Daar
om bestaan er projecten als Tafeltje

Dekje en de Belbus Vanuit onze sig

nalermgsfunctie hebben wij natuui
lijk ook dit soort ontwikkelingen ge
merkt En we kaarten die ook aan
bij de betreffende instanties

Zinvol
Vrijwilliger Kees Carbaat zegt dat

hij het zinvol vond om na zijn pen
sioneung vrijwilhgeiswei k te doen
Ik doe dit nu al vijfjaar samen met
mijn vrouw Natuurlijk meik ik dat
het drukker vvoi dt en dat je mensen
steeds weei terug ziet komen Ik
heb om het zo te noemen veel vaste
klanten Je ki ïjgt daardoor wel een
bepaalde band met mensen Ze lei en
je te vei ti ouwen Je bent een sooit
klankbol d Dat is zekei belangrijk
En als ik denk dat iets wat ik doe
eigenlijk door een piofessionele
ki acht moet woi den gedaan dan zeg
ik dat tegen de cooidmator
Ook viijwilligstei Annet Klok

vindt het vrijwilhgetsweik nuttig en
dankbaar wei k Je ki ïjgt veel waar
dering van de mensen Je ziet ge
woon hoe belangnjk het is Neem

• De Belbus, een van de voorzienin-

gen die steunt op vrijwilligers

bijvoorbeeld Tafeltje Dekje Simpel
weg het feit dat op deze maniei men
sen langer in hun huis kunnen blij

ven wonen een maaltijd kunnen
knjgen en dat daarnaast ei ook een
soort sociale conti ole ontstaat Ta
feitje Dekje moet dan ook uitgebreid
w oi den v an drie maal naai vijf maal
pei week want eten is tenslotte oen
eeiste levensbehoefte
Tijdens het vveik zijn ele viijwilh

gei s vei zekerd Voor teleloonkosten
ol vooi het gebiuik van de eigen
auto vvoidt een onkostenveigoedmg
gegeven Waar nodig worden scho
lmgscui sussen en tiaimngen ge „e

ven

Als u'ns wistwatVan derVlugt
Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw woonkomfort te verhogen!
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ELDERS

FORMAAT 9x18 cm
BU0NS

FRAAIE FEESTELIJKE

KERSTBALLEN
zoek uit: diverse «B«ffl^

kleuren,

elders^bij ons

^APpÏgEKAARS / KERST-g«
FIGUREN doos 5 stuks

SPUITSNEEUW
bus 150 ml.

ELDERS ^[29
BIJONS

*"""

KANTELBARE WinE

KAPSPIEGEL
met normaal en vergrotend

spiegelbeeld, ook ideaal als

scheerspiegel, per stuk:

TANDEN-
BORSTEL
keuze uit: medium, hard,

doublé action of soft, per stuk:

POTPOURRI
door fijne olieën heerlijk geparfu-

meerde bloemetjes in diverse

kleuren. BAAL 100 GRAM

GROOT
PUZZELBOEK

diverse soorten, voor jong en oud,

LIEFST 288 PAGINA'S puzzelplezier r

eldersj^HTbij ons : elders^Tbij ons : eldersj175"bij ons i elders j2S$ bij ons

GLASSEX
MULTIREINIGER
elders^jSTbij ons

TELEFOON-
HASPEL MET

VERLENGSNOER
reuze handig voor gebruik

binnens- en buitenshuis of op

kantoor, liefst 7 meter lang

ELDERS ]\Aiïm ONS

ORIVA
APPELSAP of

SINAASAPPELSAP

LITERPAK
elders;U29bij ons

HONIG
ERWTEN- of

BRUINE BONEN SOEP
echt hollands recept, goed voor

1,5 liter lekkere maaltijdsoep

elders£t29mbij ons

GOUDA'S GLORIE
T VOLLE POND
voor bakken &

braden
zuiver plantaardig

PONDSKUIP
eldersjUHTbij ons

ORYZA SNELKOOK-
ZILVERVLIESRIJST
in 15 minuten klaar, lukt altijd!

PROEFPAK 250 GRAM

.

elders;U8CTbij ons s elders jMKTeij ons

CALVE
LEKKERE SAUZEN

curry, ketchup of fritessaus

STATUBE 500 ML.
elders^75"bij ons

KAHREL KOFFIE
roodmerk snelfiltermaling, uit

de beste melanges samengesteld

PAKKEN
SAMEN LIEFST

750 GRAM
normaalJj^ÜTnu

DOOS 250 GRAM
elders£4$Tbij ons

AG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZEN!
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Sterk herstel

Chess Society
ZANDVOORT - Het eerste

team van Café Neuf/Chess So-
ciety heeft zich, na het verlies
in de eerste ronde, in de tweede
wedstrijd uitstekend hersteld.
Op regelmatige wijze werd het
derde schaakteam van HWP
uit Haarlem met 3-5 verslagen.
Door deze overwinning wordt
nu een gedeelde derde/vierde
plaats ingenomen.

In het Zandvoortse schaakteam
maakte Nico Huytaoom zijn debuut
tegen het derde team van Het Witte
Paard. En het taleek later op de
avond een goed debuut te worden.
Pred van de Klashorst en Olaf Cli-

teur speelden zoals gebruikelijk op
het scherpst van de snede, terwijl

Ton van Kempen zijn voordeeltje op
de voor hem gebruikelijke wijze rus-

tig verwierf. Café Neuf/Chess Socie-
ty oogstte dan ook snel het eerste
punt toen Van de Klashorst zijn te-

genstander tot opgave dwong; De
stand kwam hiermee op 0,5 - 1,5 in

Zandvoorts voordeel, daar Jacob de
Boer reeds eerder remise overeenge-
komen was. Het volgende volle punt
liet niet lang op zich wachten, aange-
zien Ton van Kempen zijn voordeel
uitbouwde naar een degelijke over-
winning. Tegelijkertijd werd echter
Jaco Otte tot opgave gedwongen,
waardoor de voorsprong terug werd
gebracht tot 1,5 - 2,5. Het meeste
publiek bevond zich echter rond de
partij van Olaf Cliteur. Cliteur zag
op slinkse wijze kans de dame te

bemachtigen. De tegenstander kreeg
hier echter dusdanig veel compensa-
tie voor terug waardoor een zeer
sensationele strijd plaats vond. Uit-

eindelijk slaagde Cliteur erin toch
het punt veilig te stellen.

Minder goed verging het team-
captain Hans van Brakel. De Zand-
voorter kwam weliswaar goed uit de
opening, doch moest na een verkeer-
de ruil lijdzaam toezien hoe de druk
op zijn stelling vergroot werd. In
tijdnood ging Van Brakel danook
ten onder. De twee resterende partij-

en van Ben de Vries en Nico Huy-
boom moesten de beslissing' bren-
gen. Huyboom behield zijn verkre-
gen voordeel en stelde de overwin-
ning voor Café Neuf/Chess Society
veilig. De Vries raakte in tijdnood en
raakte een pion achter. De gerouti-
neerde speler hield in het eindspel
de remise echter knap vast waar-
door de eindstand op 3-5 in het voor-
deel van de Zandvoorters kwam.

Snelschaak
In verband met het 60-jarig be-

staan van de Noord-Holiandse
Schaakbond vindt dit jaar voor het
eerste een persoonlijk snelschaak-
kampioenschap plaats. Dit kampi-
oenschap zal bestaan uit twee voor-
ronden en een finale. Een van de
voorronden wordt aanstaande zater-

dag in Bloemendaal gespeeld. Voor
Café Neuf/Chess Society zal Olaf
Cliteur van de partij zijn.

Kaartenfestival

ZVM-Kennemerland
ZANDVOORT - Het zater-

dagteam van Zandvoortmeeu-
wen heeft ranglijstaanvoerder
Kennemerland uitstekend par-
tij gegeven. De gasten kwamen
goed weg met de 0-0 uitslag om-
dat Wim Buchel vlak voor de
pauze een starfschop miste.
Overigens werden in deze wed-
strijd aan beide teams vele
kaarten uitgedeeld.

Over het geheel genomen was
Zandvoortmeeuwen veel meer in de
aanval. Kennemerland beperkte
zich hoofdzakelijk tot verdedigen en
dan snel vanuit de verdediging een
counter plaatsen. Die counters wa-
ren bijzonder gevaarlijk, maar doel-

man Michel Winter verkeerde in

topvorm. Hij redde menigmaal op
voortreffelijke wijze.

Zandvoortmeeuwen beheerste het
spel en drong diverse keren door tot

in het strafschopgebied. Het gelukte
echter niet de kleine kansjes te be-

nutten. Een grote kans zou vlak
voor de rust ontstaan. Rob van de
Bergh werd binnen het strafschop-
gebied neergelegd en de strak leiden-

de scheidsrechter kende de Meeu-
wen een strafschop toe. De altijd van
elf meter trefzekere Wim Buchel
knalde de bal nu naast het doel.

In de tweede helft werd het spel te

hard. Over en weer vielen kaarten.
Kennemerland liep tegen vijf gele en
één rode kaart aan, terwijl de Zand-
voorters er met vier gele kaarten af-

kwamen. Het werd dus een waar
kaartenfestival. Ook werd er nog ge-

voetbald, doch beide teams slaagden
er niet in de defensies in verlegen-
heid te brengen.
„Vooraf ben je blij met een gelijk-

spel, doch achteraf zeg ik we hadden
kunnen winnen", stelde trainer
Teun Vastenhouw. „Het was een ste-

vige maar goede wedstrijd."

ZANDVOORT - In een niet
op hoog peil staande wedstrijd
heeft Lions het derde team van
Racing Beverwijk met 85-67
verslagen. Mede door het vele
fluiten verliep de basketbal-
strijd uiterst moeizaam. Zowel
Lions als Racing Beverwijk
konden door de vele persoon-
lijke fouten niet met een volle-

dig team de wedstrijd uitspe-
len.

Zowel Lions als Racing Beverwijk
traden met slechts een bankspeler
aan hetgeen in de tweede helft gevol-

gen had. De grote foutenlast, mede
door het overdreven strakke fluiten

van de scheidsrechters, was er de
oorzaak van dat de teams onvolledig
de wedstrijd beëindigden. Racing
Berverwijk hield drie spelers over
terwijl Lions het met vier spelers
moest doen. Daardoor kon de zege
nog hoog oplopen.

In de openingsfase speelden Lions
best aanvaardbaar basketbal. Vlot
werd een 7-1 voorsprong genomen,
maar nadien ontstond een rommeli-
ge fase. Vele kansen werden door
Lions gemist waardoor Racing Be-
verwijk terug kon komen tot 9-7. Het
was vooral aan een paar gave acties
van Vincent Telling te danken dat
Lions een ruime voorsprong nam,
33-22.

Door het vele oponthoud veroor-
zaakt door het vele fluiten, was het
tempo laag en kon geen van beide
teams in het ritme komen. Lions
zakte weer weg en Racing Beverwijk
profiteerde door naderbij te komen,
34-31. De score had ruimer moeten
zijn, doch Lions miste een paar een-

voudige lay-ups. Ruststand 36-31.

In de tweede helft zakte het spel-

peil naar een bedenkelijk niveau, on-
danks een paar goede scores van
Arno Weidema en Adri Beekhuizen.

Zege voor Lions in foütenfestijn
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Na tien minuten kon Racing Bever-
wijk niet meer wisselen en moest
met vier man verder. Dat inspireer-
de de Zandvoorters kennelijk niet,

Succesvolle zondag Lotus
ZANDVOORT - De teams

van badmintonvereniging BC
Lotus grossierden in grote
overwinningen. Maar liefst vijf

van de zes seniorenteams,
slaagden er in om alle punten
in Zandvoort te houden. Het
zesde team wist zeer verras-
send koploper Nijhoff een ge-

lijkspel af te dwingen. Ook de
jeugdteams kwamen met twee
overwinningen goed voor de
dag.

Het topteam van Lotus kreeg rode
lantaarndrager Kennemerland op
bezoek. De herensingles van Kenne-
merland waren niet al te sterk, waar-
door Rene van Roode en Tom Geu-
sebroek via de gamestanden van 15-

7, 11-15, 15-6 en 15-8, 10-15, 15-2 de
eerste punten voor Lotus binnen-
haalden. De uitslagen van de dames-
singles waren ook deze keer geen
verrassing. Francien Ojevaar won
haar partij zeer eenvoudig met 11-2

en 11-1, terwijl Ellen Crabbendam
eveneens simpel won met 11-1 en 11-

4. Bij deze -4-0 stand kon Lotus vrij-

wel niet meer stuk.

De herendubbel van Peter Smit en
Tom Geusebroek liep dit keer erg
goed. Via winst in twee games (15-11

en 15-10) werd met een 5-0 stand de
overwinning zeker gesteld. De Zand-
voortse dames voegden, door een ge-

makkelijke overwinning, het zesde
punt er aan toe.

In de mixeddubbel kregen Ellen
Crabbendam en Peter Smit het even
moeilijk maar via de beslissende
derde game werd orde op zaken ge-

steld, 15-10, 14-17 en 15-5. Francien
Ojevaar en Rene van Roode gingen
er hard tegen aan om de 8-0 zege te

Exploitatie

van sporthal

blijkt duurder
ZANDVOORT - Omdat er minder

gebruik gemaakt werd van de sport-

hal en er een electronisch scorebord
voor 15.000 gulden en nieuwe basket-
balborden en verlichting voor 6.000

gulden werden aangeschaft, heeft de
stichting sporthal Zandvoort een te-

kort van ruim 21.000 gulden. De
stichting kan dat bedrag zelf niet op-

hoesten. Als dat zou moeten, zou de
stichting failliet gaan. Indien dit het
geval is, heeft dat gevolgen voor de
gemeente, omdat de gemeente de
stichting geld geleend heeft. Daarom
adviseren de leden van de commis-
sies Maatschappelijk Werk en Fi-

nanciën de gemeenteraad om een
krediet van ruim 21.000 gulden be-

schikbaar te stellen. Het krediet
moet ten laste gebracht worden van
de post onvoorzien 1992 en de begro-
ting moet worden bijgesteld.

bewerkstelligen. Met fraai badmin-
ton werd gewonnen met 15-8 en 15-7.

Door deze overwinning en het ver-

lies van DKC is Lotus inmiddels op-
geklommen naar een gedeelde eer-

ste plaats. Stand: Airsport 5-7,

TYBB 5-7, Lotus 5-7, DKC 5 5-7,

Duinwijck 5 5-6, Let it be 2 5-5, Me-
renwiek 3 5-1, Kennemerland 5-0.

Uitslagen: Lotus 1 - Kennemerland
8-0, Lotus 2 - De Bun 7-1, Lotus 3 -

Kennemerland 6 8-0, Lotus 5 - De
Kwakel 5-3, Lotus 6 - Nijhoff 4-4, Lo-
tus Al - Badhoevedorp Al 6-2, Lotus
BI - Duinwijck B2 7-1. Programma:
Tybb - Lotus 1, Huizen - Lotus 2,

Tybb 7 - Lotus 3, Johez - Lotus 4,

Duinwijck - Lotus 5, Tybb B2 - Lotus
BI, Weesp Cl - Lotus C2, Ouderkerk
• Lotus C2.

Foto Bram Stijnon

want Racing Beverwijk bleef aardig
in de buurt, 53-43.

Toen de strijd vier tegen drie werd
was het eigenlijk geen basketbal-
wedstrijd meer. L,ions aeea nei ver-

der rustig aan en bouwde aan een
ruime overwinning. Via 67-53 liep

Lions in de slotminuten uit naar die
ruime 85-67 overwinning.
„Het had niet veel met basketbal

te maken", meende coach Edwin
Borger. „In totaal floten de scheids-
rechters voor maar liefst 49 fouten.
Gelukkig gedroegen de teams zich
goed anders loopt het uit de hand. Ik
vind dat we niet als een team speel-
den. Dat komt mede omdat er een
lage opkomst was bij de training.
Het vergt tijd om er een team van te
maken maar dan moet er wel ge-
traind worden. Ondanks dat ik over
het spel niet blij ben hebben we toch
gewonnen en dat is alleen maar goed
voor de stemming. Verlies je zo'n
partij als deze dan had je je kunnen
afvragen waar we mee bezig zijn."

Topscores Lions: Vincent Telling
23, Tom van der Veldt 15, Adri Beek-
huizen 13.

Zandvoort'75 i

waar de
ZANDVOORT - Het zit Zand-

voort'75 in de tweede klasse
KNVB niet erg mee. In de uit-

wedstrijd in Nijkerk tegen
NSC hadden de Zandvoorters
recht op meer dan de uiteinde-
lijke 4-2 nederlaag. De Zand-
voorters wachten nog steeds
op de eerste overwinning.
En op die overwinning zit Zand-

voort'75 broodnodig te wachten. Dat
moet dan maar aanstaande zater-

dagmiddag gebeuren als VRC om
half drie op bezoek komt.
Misschien kunnen de Zandvoor-

ters dan weer rekenen op Jan Wil-
lem Luiten, Ivar Steen en Rob Ko-
ning, die nu node in de achterhoede
gemist werden.

Dat was vooral te merken in de
eerste twintig minuten. De Zand-
voorters waren nog zoekende en
voor zij het in de gaten hadden had
NSC een 2-0 voorsprong genomen,
Zandvoort'75 trok sterk ten aanval
en kwam zeer verdiend nog voor het
rustsignaal terug. Doelpunten van
Robin Castien en Paul Longayroux
zorgden voor een 2-2 stand. Het
team van trainer Gerard Nijkamp

had de smaak te pakken en met wat
meer geluk hadden Longayroux
on/of Castien en derde en vierde
doelpunt gescoord. Nu bleef NSC
met vrij veel geluk overeind.

De onzeker leidende scheidsrech-
ter gooide in de tweede helft roet in

het eten voor Zandvoort'75. Aan-
voerder Rene Paap zou hands heb-
ben gemaakt, hetgeen de scheids-
rechter bestrafte met een straf-

schop, die benut werd, 3-2. Zand-
voort'75 probeerde direct de zaken
gelijk te trekken. Een uitval van
NSC betekende echter de definitieve
genade klap. Alex Verhoeven, maak-
te een correcte sliding, maar de
scheidsrechter had het anders ge-

zien en keilde de thuisclub de twee-

de strafschop toe. Ook nu was hel
raak, 4-2.

In liet laatste gedeelte van de
strijd heeft Zandvoort'75 alles op de
aanval gegooid. Maar als zo vaak, als

je in de hoek zit waar de klappen
vallen, dan zit het niet mee. Diverse
doelpogingen van de Zandvoorters
gingen op net langs hut doel of wer-
den gestopt door de NSC doelman.
Eindstand 4-2.

Gorter goed
Zandvoortse
ZANDVOORT - In de strijd

voor de interne schaakcompe-
titie vielen vorige week de no-
dige verrassingen. De leden
van de Zandvoortse Schaak
Club speelden de achtste ron-
de. Vooral Gorter deed goede
zaken en steeg door een over-
winning naar de zesde plaats.
In de seniorencompetitie werden

tien partijen gespeeld. Gorter wist te

winnen van Pepijn Paap en steeg

mede door de remises van de con-
currentie op de ranglijst. Twint
kwam de toptien binnen door een
zege op Walther Franck. Uitslagen:

Klijn-ter Bruggen 0-1, Berkhout-
Wiggemansen 0-1, El Monhem-Roe-
Ie 0-1, Schiltmeij er-Jansen 0-1, De
Oude-Den Drijver 1-0, Twint-Franck
1-0, Gorter-Paap 1-0.

De partijen tussen Van Elk-Gude,
Lindeman-Kok en Ayress tegen
Geerts eindigden in remise. Volgen-
de week maandagavond gaat het eer-

ste team van de Zandvoortse Schaak
Club op bezoek in Haarlem. Er
wordt dan voor de externe competi-
tie gespeeld tegen het vijfde team
van HWP.

Jeugd
Bij de Zandvoortse Schaakjeugd

werden vorige week in het Gemeen-
schapshuis eveneens tien partijen

gespeeld. Thomas Hesse werd de
grote winnaar van de avond. Hij

speelde twee partijen en won die. Op
de ranglijst maakte Hesse een
sprong omhoog van twee plaatsen
en is nu de belager geworden van
koploopster Rebecca Willemse.

Rebecca Willemse verloor haar
partij tegen Nanouk Marquenie
maar blijft nog aan de kop. Ook Bas
Geurst had een produktieve avond
en won tweemaal en steeg daardoor
naar de vierde plaats.

Nieuwkomer Dimitri Herders
keek een beetje de kat uit de boom.
Het was voor hem allemaal even
wennen. Ondanks knap verzet
moest hij zich gewonnen geven in de
partij tegen Sandra Beugel.

Uitslagen: Rebecca Willernse-Na-
nouk Marquenie 0-1, Thomas Hesse-
Henk Willemse 1-0, Dominic Hoo-
gendijk-Bas Geurts 0-1, Mare Ha-
fiets-Jan Koning 1-0, Florian van der
Moolen-Bas van der Meij 1-0, Remco
de Roode-Martine Botman 1-0, Bas
van der Meij-Bas Geurts 0-1, Domi-
nic Hoogendijk-Thomas Hesse 0-1,

Niels Filmer-Henry Hendriks 1-0,

Sandra Beugel-Dimitri Herders 1-0.

Zandvoorts
ieuwsblad

TZB laat veel

kansen liggen
ZANDVOORT - TZB heeft in

de wedstrijd tegen DEM 5 de
mogelijkheid gehad voor een
verrassing te zorgen. De Zand-
voorters vergaten echter het
overwicht uit te buiten waar-
door koploper ongeschonden
uit de strijd kwam en met l-'A

won.

Voor trainer Willem Koning was
het teleurstellend om van dit DEM
te verliezen. TZB had steeds een
groot veldoverwicht maar wist zich

geen raad met de kansen. Een uitval

van DEM en onvoldoende ingrijpen
betekende een doelpunt, 0-1. TZB
ging met goed voetbal nog meer ten

aanval. Jos van Houten werd onder-
uit gehaald en de toegekende straf-

schop werd door Fred Zwemmer be-

nut. 1-1.

In de tweede helft wederom een
veel sterker TZB, maar zoals ver-

meld de kansen bleven onbenut.
DEM counterde een paar keer en
omdat de Zandvoortse defensie lou-

tief ingreep werd met 1-3 verloren.

ZHC-dames te sterk
ZANDVOORT - In de

hockeycompetitie lijken de da-
mes van ZHC op de goede weg.
Op bezoek bij Kikkers werd
een knappe Ó-2 overwinning
behaald. Met dezelfde cijfers

ging het mannenteam van
ZHC ten onder bij VVV.
De dames van ZHC waren vooral

in de eerste helft een klasse beter
dan het laaggeplaatste Kikkers.
ZHC schiep, met goed en snel hoc-
key, vele kansen maar wist daarvan
maar eenmaal te profiteren. Moni-
que van der Staak scoorde na tien

minuten het eerste doelpunt. Het
grote overwicht werd verder niet

omgezet in meerdere treffers.

Ook in de tweede helft had ZHC
het beste van het spel. Halverwege
voerde ZHC de score op naar 0-2

door een fraai doelpunt van Miran-
da Schilpzand. De Zandvoortsen lie-

ten ook nu weer kansen liggen.

Daardoor bleef Kikkers er nog in

geloven. Ook Kikkers kon de paar
kansen echter niet benutten, waar-
door ZHC met een verdiende over-

winning ging strijken.

Bekerstunt Nih'ot/Jaap Bloem
ZANDVOORT - Na vorige

week al een ruime overwin-
ning behaald te hebben in de
competitie, zorgden de zaal-
voetballers van Nihot/Jaap
Bloem Sport afgelopen maan-
dagavond voor een geweldige
bekerstunt. Het in de Pelli-

kaanhal op bezoek zijnde Vo-
lendamse Kras Boys werd met
5-3 geklopt. Edwin Ariesen
werd de man van de wedstrijd
met fantastische acties en bo-
vendien drie doelpunten.

Een uiterst gemotiveerd team van

coach Guus Marcelle kwam, tegen
het bovenaan in de hoogste afdeling-

staande Kras Boys, sterk uit de ope-
ning. Edwin Ariesen werd na twee
minuten in stelling gebracht en zijn

schot verdween via de binnenkant
van de paal in het doel, 1-0. De paal
en ook de lat werden in deze eneve-
rende wedstrijd vaak geteisterd. Zo-
wel de Zandvoorters als de Volen-
dammers beproefden de kwaliteit
van het houtwerk. Er was nog meer
kwaliteit te zien. Zoals het door Ni-

hot/Jaap Bloem Sport, vooral in de
eerste helft op de houten sporthal-
vloer, vertoonde zaalvoetbal.

ZVM en Nieuw Vennep
met elkaar in evenwicht
ZANDVOORT - Zandvoort-

meeuwen en Nieuw Vennep
hielden elkaar geheel in even-
wicht, 0-0. De eerste helft was
voor Nieuw Vennep, maar in
de tweede helft had Zandvoort-
meeuwen het betere van het
spel. De wedstrijd eindigde zo-

als die begon en dat was een
terechte uitslag.

De badgasten misten in dit treffen

de gehele voorhoede. Freek van der
Mije en Ruud van Laere zijn nog
geblesseerd en Roy Huystee zat zijn

laatste wedstrijd schorsing uit. De
invallers hebben echter volgens trai-

ner Pieter Keur goed werk verricht.

Zandvoortmeeuwen had het in de
eerste drie kwartier aardig moeilijk.
De Vennepers waren gevaarlijk en
de Zandvoortse verdediging moest
alle zeilen bijzetten. Zandvoort-

meeuwen kwam dan ook twee keer
goed weg. Eerst liet doelman Ron
Eerhart een voorzet glippen en kon
een Nieuw Vennep speler de bal zo-

maar inschieten. Op de doellijn

voorkwam Marcel Schoorl een tref-

fer. Vlak voor de rust opnieuw ge-

vaar voor het Zandvoortse doel. Nu
ketste de bal naast Eerhart op de
paal.

In de tweede helft had Zandvoort-
meeuwen het initiatief overgeno-
men. De Zandvoorters hadden veel
balbezit, combineerden goed maar
kwamen niet tot echt uitgespeelde
doelkansen. De afstandsschoten wa-
ren te ongevaarlijk om tot succes te

komen. Nieuw Vennep loerde in de
tweede helft op de counter, maar de
hechte Zandvoortse defensie had
uitstekend kijk op het spel.

Zondagmiddag speelt Zandvoort-
meeuwen op eigen veld tegen het
hooggeklasseerde Concordia, aan-
vang half drie.

Dat voetbal ging via zeer snelle en
fraaie aanvallen, doch ook het uit-

stekende keeperswerk van 'good-

old' Jaap Bloem mag niet onvermeld
blijven. Vol verve verdigde Bloem
zijn heiligdom.
Via een bijzonder fraaie solo, be-

sloten met een leep schot, zette Ed-
win Ariesen zijn ploeg op een 2-0

voorsprong. Na vijf minuten in de
tweede helft leek de partij beslist,

toen Nihot/Jaap Bloem Sport de
voorsprong uitbouwde naar 4-0. We-
derom was het Edwin Ariesen die

doel trof, na een artistiek hakballe-
tje van Robin Castien. Kras Boys
drong sterk aan maar kreeg direct

de rekening gepresenteerd. Een
snelle uitval werd besloten met een
knup en onhoudbaar schot van Bas
Heino.
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Tempo
De Volendammers voerden het

tempo nog hoger op. Wat Nihot/-

Jaap Bloem Sport niet had moeten
doen was meegaan in dat tempo.
Daardoor balverlies waardoor het
nog bijzonder lastig werd mede om-
dat Wim de Jong tweemaal tegen
een onnodige twee minuten straf op-

liep. Kras Boys profiteerde en kwam
vier minuten voor het einde terug
tot 4-3. De doelman van Kras Boys
werd voor een extra veldspeler ge-

wisseld, doch het man meer over-

wicht verdween toen ook een speler
van de gasten voor twee minuten
naar de kant moest.

Coach Guus Marcelle maande zijn

spelers herhaaldelijk tot kalmte.
Dat lukte waardoor de Zandvoorters
de laatste minuten koel uitspeelden
en zelfs goede kansen kregen op een
ruimere overwinning. Via een tref-

fer van Rob van de Bergh, na aange-
ven van uitblinker Edwin Ariesen,
werd de zege definitief veilig gesteld,
5-3.
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Goede prestatie van de jongste

kunstzwemsters Zeeschuimers
ZANDVOORT - Afgelopen

zaterdag startte de vereni-
gingscompetitie voor het
kunstzwemmen. Hier aan ne-
men negen verenigingen deel
waaronder De Zeeschuimers.
De Zandvoortse kunstzwem-
sters waren prima op dreef en
behaalden een fraaie tweede
plaats vlak achter de grote con-
current Alliance.

De competitie bestaat uit zes ver-

schillende categoriën. De drie eerste
categoriën kwamen het eerste aan
de beurt. Op categorie 1 traden drie

Zeeschuimers op. Dertig meisjes
zwommen vier figuren voor de kriti-

sche jury. Voor sommige meisjes
was het erg spannend aangezien het
de eerste keer was. Zo ook voor de 7

jarige Simone Sindorf. Door keurig
te zwemmen veroverde zij een fraaie

zilveren plak. Natahalie Munnikes
en Sarah van Engelen volgden el-

kaar op de voet. Zij grepen echter
naast het eremetaal, doch een 8e en
9e plaats is een mooie prestatie.

Bij categorie 2 moesten de meisjes
iets moeilijker figuren zwemmen.
Ook op deze categorie zwommen
drie Zeeschuimers. Simone van
Keulen werd een heel goede tweede,
Carly Meyer werd fraai derde en An-
nemieke Sindorf veroverde een uit-

stekende vierde plaats.

Sanneke Molenaar en Wendy van

den Broek kwamen uit in de moeilij-

ke categorie 3. Op deze categorie

kon tevens het wedstrijddiploma Cl
behaald worden. En dat deden de
Zandvoortse meisjes. De eerste

plaats was voor Wendy van den
Broek en Sanneke Molenaar ver-

overde de bronzen plak
De Zeeschuimers legden beslag op

de tweede plaats achter Alliance.

Om Alliance dit seizoen te verslaan
is De Zeeschuimers nog op zoek
naar enige zwemsters met tenmin-
ste twee diploma's. Belangstellen-
den kunnen kennismaken met het
kunstzwemmem op woensdag van
vijf tot half zeven, op vrijdag van half

zes tot zeven uur en op zaterdagmor-
gen van half negen tot tien uur.

Opnieuw verlies voor Casino-ZVM
ZANDVOORT - Ook de tweede zaalhandbalwedstrijd van dit seizoen

leverden de teams van Holland Casino-ZVM geen succes op. De dames
verloren van Quick met 19-4 en de heren leden een onnodige 18-16 nederlaag
tegen Dirkshorn. Onnodig omdat de Zandvoorters bij de rust een 7-13

voorsprong hadden opgebouwd. En dat ging met uitstekend handbal. Hol-
land Casino-ZVM was in die eerste helft een klasse beter en kwam geheel
terecht op een zeer ruime voorsprong. Dat leek en had genoeg moeten zijn

voor de overwinning. Doch in de tweede helft stortte Holland Casino-ZVM
in. Beide teams scoorden niet in de eerste tien minuten van de tweede helft.

De Zandvoorters leken op weg naar een goede overwinning. Zoals gesteld
lukte het niet meer en Dirkshorn begon aan de voorsprong van de Zand-
voorters te knagen. Toen Dirkshorn de stand op 10-13 had gezet was het
gedaan. Holland Casino-ZVM scoorde nog maar drie treffers in de tweede
helft, waardoor Dirkshorn alsnog een niet meer verwachte 18-16 overwin-
ning behaalde.

Dames
Ondanks de grote nederlaag heeft Holland Casino-ZVM wel degelijk een

goede partij gespeeld. Zes Quick doelpunten ontstonden via break outs en
bovendien misten de Zandvoortse dames zes van de acht toegekende
strafworpen. Quick nam in de eerste helft een 9-3 voorsprong, die werd
opgevoerd naar een ruime overwinning. Met een geflatteerde 19-4 nederlaag
vertrok Holland Casino-ZVM huiswaarts.

o De zaalvoetballers van Nihot/Jaap Bloem Sport zorgden maandagavond
voor fantastische acties en bovendien drie doelpunten. Foto Bram st^ t .,

Nieuwe pomp sportvelden

ZANDVOORT - Als de gemeente-
raad akkoord gaat, moet de begro-
ting bijgesteld worden, omdat de sec-

tor Eigendommenbeheer een pomp
voor 27.000 gulden wil aanschaffen.
De pomp is nodig om de gemeentelij-
ke voetbalvelden te beregenen. De
huidige pomp is dringend aan ver-

vanging toe. De sector Eigendom-
menbeheer wil liever een onderwa-
terpomp aanschaffen, dan een bo-
venwaterpomp (zoals de huidige
pomp). De onderwaterpomp heeft
namelijk geen last van klimatologi-

sche invloeden, heeft minder capaci-
teit nodig waardoor hij dertig pro-
cent minder energie gebruikt en
vergt minder onderhoud. Op de be-
groting is voor de periode 1992 tot en
met 1997 een bedrag van 15.000 gul-
den gereserveerd voor de vervanging
van de pomp. Van den Brand B.V.
uit Bosschenhoofd zal de werkzaam-
heden uitvoeren. Dit bedrijf heeft
ook de aanleg van de beregening
voor de nieuwe sportvelden uitge
voerd.
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Gelderland

GRATIS LOGIES
Na uw feest of diner, ook voor clubs en personeels-

verenigingen tot 100 pers., reünies, partijen enz.

Hotel Bosoord Loenen, Veluwe. Info. Tel. 05765-1264.

Noorwegen

LANGLAUFEN
Ontdek 't in NOORWEGEN.
Volop sneeuw, rust en ruimte

Voordelige vliegreizen met
hotel. Ook hut-trektochten

01751-13820 / 020-6235821.

KETA-TOURS

Limburg

Hotel DE LINDENHOF,
Valkenburg. Herfst-aanbie-

ding: 3 overnachtingen + ont-

bijt ƒ 100. Combinatie met be-

zoek aan Thermae 2000 mo-
gelijk. Lindenlaan 27, Valken-

burg. Tel.: 04406-16291.

Wandel- en fietsarrangem.

aangeb. in mooie grensstr.

België-Z.Limb.
04409-1475.

België

Ardennen, 4 p. bung., openh.,

k.t.v. en bad.: 02979-83329.

Oostenrijk

HET
APPARTEMENT
2361 appartementen in

Oostenrijk voor

winter(sport)vakanties. Bel:

02977-45508 voor info.

Wintersport

De leukste Pluto

jeugdskikampen
Bel voor de gratis folder

020-6140418 (SGR).

PfRXOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

KOPLOPERS
GEVRAAGD

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel

extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor

de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor

vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

Je kunt nu aan de slag.

Je verdient tenminste:

ƒ90,- per week.

Bel: 02507-16821

* (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN]
't Komt in de Büs

NOORWEGEN ZOMER 1993
Het kan geen toeval zijn dat Noorwegen
de laatste tijd zo enorm in de belangstelling

staat als toeristische bestemming. Het land

was in de eerste helft van 1991 zelfs de
snelste groeier op toeristisch gebied van

alle Westeuropese landen. De aantrekkelij-

ke natuur en de politieke stabiliteit worden
daarbij door deskundigen gezien als twee
belangrijke factoren.

Het ziet er naar uit dat Noorwegen steeds

meer profiteert van het goede imago in

deze vaak zo onrustige tijden. De steeds

grotere belangstelling van reizigers voor

natuur en milieu en ook voor actieve, enigs-

zins avontuurlijke vakanties speelt daarbij

volgens velen eveneens een belangrijke

rol. Noorwegen betekent immers volop

ruimte, rust en natuurschoon. In Noorwegen
kun je de sleur de rug toekeren.

Het Noors Nationaal Verkeersbureau heeft

een nieuwe Nederlandstalige catalogus vol

tips en ideeën laten vervaardigen voor het

komende zomerseizoen. De 44 pagina's

tellende brochure, uitgevoerd in fraaie

kleuren, laat zien over welke rijkdommen

Noorwegen beschikt en geeft de vele mo-

gelijkheden voor de vakantieganger aan.

Noorwegen is letterlijk een land vol hoogte-

punten. In geen land ter wereld kan de va-

kantieganger bij voorbeeld per auto zo ver

naar het noorden oprukken als aan de
Noordkaap, een van de vele fascinerende

reisdoelen die Noorwegen heeft te bieden.

Een echt land voor individualisten, die open
staan voor nieuwe, verrassende ervarin-

gen. Bijna alles is mogelijk in dit uitgestrek-

te, boeiende land, dat niet alleen rijkbe-

deeld is met nafuurschatten, maar ook met

culturele en historische rijkdommen.

De nieuwe zomer-catalogus Noorwegen
1993 geeft een uitgebreid en veelzijdig

beeld van het moderne vakantieland Noor-

wegen. Een land dat zomers op veel plaat-

sen de zon niet ziet ondergaan. Het sport-

vissersparadijs. Het wandelparadijs. Het

watersportparadijs. Om maar een paar

voorbeelden te noemen.

De catalogus bevat namen en adressen

van organisaties die van groot nut zijn voor

al diegenen die plannen hebben voor een

(hernieuwde) kennismaking met Noorwe-
gen. De uitgebreide brochure geeft onder

meer een overzicht van de verbindingen

naar Noorwegen en bevat alle namen en

adressen van organisaties waar vakanties

in Noorwegen kunnen worden geboekt. En

die rij is langzamerhand indrukwekkend

lang.

In kort bestek geeft deze brochure een

zeer compleet beeld van het reisland

Noorwegen. Zo staat er bij voorbeeld in-

formatie in over uiteenlopende zaken als

hef Noorse „allemansrecht", gletsjerwan-

delen, fietsroutes, de middernachtzon, na-

turisme, tol- en douanebepalingen, vakan-

tiehuisjes en zomerskiën. In de catalogus

zitten bovendien bonnen waarmee desge-

wenst uitgebreidere informatiepaketten

(zowel nationaal als regionaal) kunnen

worden aangevraagd. Een van de moge-
lijkheden is bij voorbeeld het grote Noor-

wegen Reisboek 1993 dat binnenkort ver-

schijnt.

Noorwegen:
Bij Heemstede rechtsaf.

U kunt Noorwegen tot-in-de-ziel leren

kennen. Kijk maar in het nieuwe zomer-
programma van Norske Turist Service:

informatie over iedere streek en ieder dorp,

routebeschrijvingen en een lijst van de
belangrijkste bootverbindingen, die NTS
gratis voor u reserveert!

Zó kunt u pas écht genieten van de adem-
benemende vergezichten, de imponerende
fjorden, de komfortabele hotels en pensions,

de bungalows en kampeerhutten.

U moet er alleen even voor naar

Heemstede komen, of bellen met de

Noorwegen-kenners-bij-uitstek:

Norske Turist Service, Herenweg 64,

2 1 1 ML Heemstede, tel. 023 - 28 98 56

Perië§fenaar Noorwegen

Frederikshavn - Larvik

******speciale aanbieding******

Gids voor rondreizen en verhuur 'Hytten'

Informatie bij uw ANVR/SGR Reisburo of bel de generaat-agent

flLARVIK
I 7///ÜF

tel. 010 -411 70 48

Burger International

& NOORS NATIONAAL
VERKEERSBUREAU

i; Noorwegen a'e Jemet NorskeTurist Service.

Als Verkeersbureau be-
schikken wij over een grote
hoeveelheid documentatie
om een ieder te informeren

over het vakantieland
Noorwegen. Wij willen u op
2 uitgaven attent maken:

1. NOORWEGEN '93

Gratis brochure' met 44
pagina's algemene infor-

matie over de vele vakan-
tiemogelijkheden in Noor-
wegen
(• vrijwillige bijdrage ƒ 5,- in

de verzendkosten)

2. NOORWEGEN
REISBOEK '93

Ruim 250 pagina's boorde-
vol feiten, informatie, kaar-
ten, routebeschrijvingen,
etc. etc. Uitgevoerd met
vele prachtige kleurenfo-

to's. Slechts voor ƒ14,95
(+ ƒ 5,- verzendkosten).

Beide uitgaven verschijnen

begin januari 1993.

Bel en bestel nu!

Het tel.nr. is 020-671.00.61
en u krijgt het z.s.m. thuis

gezonden.

KEYGROEP
heet u welkom met een speciaal 4-gangen november-menu In

~ restaurants / partycentra

^rfr^'?-'^

ytuAcuida,

Amstelveenseweg 764
1081 JK Amsterdam
Tel. 020-6445814
Fax 020-6613789

Amsteldijk 223
1 079 LK Amsterdam
Tel. 020 - 6445768
Fax 020-6441145

..,^»
.
*» .» *'

WMi^ei^v^§p^i^oèn^^S§M

WjSMfppfaMMÊsKoïeietteiTi^

t^^ë^efjpaHa^^j^^fp^i

m§0^ei^^gon^ja^wsM\,

Onze zaalaccomrnodatie in alle vestigingen is uitermate geschikt voor de verzorging van
uw vergadering, receptie, bruiloft of exclusieve (bedrijfs) party.

Tot de KEY GROEP behoren ook de unieke varende party-lokatie radersalonboot
KAPITEIN KOK in Amsterdam, tel. 020 - 6234971 (voor gezelschappen vanaf minimaal
80 en maximaal 375 gasten) en restaurant/partycentrum HET RECHTHUIS in Uithoorn.

KEY GROEP, Oostelijke Handelskade 9, 1019 BL Amsterdam

HERFST
de lekkerste

paddestoelen

vindt U bij

AART VEER
o.a.

shi-i-take

cantharellen

grotchampignons

mergelchampignons

oester/zwammen

trompettes de la mort

Wij hebben ook een overheerlijke kant en klare

PADDESTOELEN-MELANGE
van 8 soorten paddestoelen.

GROTE KROCHT 25, ZANDVOORT

Weekmedia Reizen verschijnt elke week in alle edities van Weekmedia t.w. : Amsterdams Stadsblad, Buiienveldertse
Courant, Dienier Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelv'eens Weekblad,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant, Zondvoorts Nieuwsblad.
Oplage 503.840 exemplaren.

t/m l regel 10,05
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Kwaliteit koekepan
blijkt vaak matig

In de keuken mag een goede
koekepan niet ontbreken. Toch
blijkt het moeilijk te zijn een
goede koekepan te vinden. Uit
een onderzoek van de Stichting
Vergelijkend Warenonderzoek
(SVWO) blijkt dat van de 25
onderzochte merken en typen
er slechts vier de beoordeling
'goed' verdienen. Vijf koeke-
pannen bleken 'slecht' te zijn

en eenzelfde aantal niet meer
dan 'matig'. Vooral de goedko-
pe aluminium koekepannen
komen slecht uit het onder-
zoek. De SVWO onderzocht
ook de veelgehoorde bewering
dat er gezondheidsrisico's zou-
den zijn bij het gebruik van een
pan met een anti-aanbaklaag.
De uitkomst was geruststel-
lend: gezondheidsschade door
het gebruik van dergelijke pan-
nen is niet bekend.

Bij het onderzoek werden
koekepannen van verschillen-
de soorten materialen onder-
zocht: aluminium met en zon-
der anti-aanbaklaag, geëmail-
leerde koekepannen van giet-

en plaatijzer en roestvrijstalen
exemplaren. De prijzen varië-

ren van ƒ 11,75 tot ƒ 150. Spe-
ciaal de goedkope aluminium
pannen scoren op het punt van
kwaliteit van het materiaal
slecht; daarentegen zijn de bak-
prestaties over het algemeen
goed tot zeer goed.
De pannen van andere mate-

rialen kennen nogal wat proble-
men bij het bakken, zoals het
vastkleven van het produkt aan
de bodem van de pan. Over het
algemeen is het gebruiksgemak
van de pannen goed, behalve
van de gietijzeren exemplaren.
Die zijn zwaar en daardoor las-

tig met één hand te hanteren.
Op de gebruiksaanwijzing
bleek nogal wat aan te merken:
deze ontbreekt geheel, is erg be-
knopt of niet Nederlandstalig.
Beste koop bij de 24 cm-pan-

nen is de aluminium koekepan
met anti-aanbaklaag Lagostina
Maïtre Noir (ƒ53). Een voorde-
lige keus doet u met de Hema
80.10.0332 Teflon 2 (ƒ24,75) en
Tefal Populair Plus <ƒ 8). De
laatste wordt niet aanbevolen
voor elektrisch koken.

Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overma-
ken op Postbanknummer 1477S21
t.n.v. SVWO, Den Haag en onder ver-

melding van 'koekepannen'.

Overschrijvingen
Jaarlijks verdienen de ban-

ken miljoenen door langzaam
aan te doen met het overboeken
van geldbedragen. Uit een prak-
tijkproef van de Consumenten-
bond blijkt namelijk " dat het
overschrijven van geld van de
ene naar de andere bank gemid-
deld tussen de 2,4 en 4,2 werk-
dagen duurt. Tijdens die perio-

de kan de klant niet over het
geld beschikken en er geen ren-

te over ontvangen. De Consu-
mentenbond acht dit niet lan-

ger van deze tijd en verlangt
van de banken dat deze handel-
wijze wordt stopgezet, zo staat
in de Consumenten-geldgids
van oktober.
Banken hebben de gewoonte

bedragen één werkdag eerder
af te boeken dan de dag waarop
de opdracht wordt uitgevoerd,
dan wel één werkdag later te

boeken dan de dag waarop ze
binnenkomen. Bij een overboe-
king binnen dezelfde bank
wordt op deze manier één werk-
dag ingepikt, Er ontstaat nog
meer vertraging wanneer geld
moet worden overgeboekt naar
een andere bank, omdat de
Bankgirocentrale dan moet
worden ingeschakeld.
De Consumentenbond nam

de proef op de som en liet flink

wat overboekingen uitvoeren.
Gemiddeld vergde dat 2,4 werk-
dagen. Een overboeking van de
Postbank naar een andere bank
duurt 4 dagen, vice versa gaan
4,2 dagen verloren.

Computers
Op het gebied van de pe's is

IBM nog steeds de top, maar dit

merk prijst zichzelf de particu-
liere markt uit. Op diezelfde
markt heeft onlangs het merk
Ambra z'n intrede gedaan. Het
mag officieel niet worden ge-

zegd, maar de goedkopere Am-
bra is een volle dochter van
IBM en dat is ook te merken
aan de kwaliteit, vindt Personal
Computer Magazine. In het no-
vembernummer wordt de Am-
bra Hurdla getest, een machine
met een 386SX/SLX-25-proces-
sor die een goed eindoordeel
krijgt. Verder in PCM onder
meer veel aandacht voor virus-

bestrijders en een test van vier

486-machines: Highscreen
486DX33, KT Technology
486DX33, Hacom 486DX50 en
HTC 486DX50.

GEREIT JAN BEL

Bomentuin: kathedraal van bast en
AAN DE VOET van de

Utrechtse heuvelrug,
waar de Randstad

achter de horizon
verdwenen is, ligt het Von
Gimbornarboretum. Deze
bomentuin ligt te midden

van een gevarieerd
landschap met loof- en

naaldbossen, grenzend aan
de drassige graslanden

langs de traag stromende
Kromme Rijn.

door Bram Wolthoorn

Het Von Gimbornarboretum
behoort tot een stiltegebied,
waar het grootsteedse lawaai
vervangen is door het geruis
van de wind in de bomen. Van
ergens uit de buurt komt de
doffe dieselbrom van een trac-

tor, die de vruchtbare rivierklei

beploegt, aanwaaien.
De bomentuin is genoemd

naar Max von Gimborn, een
inktfabrikant, die in 1924 de op-
dracht gaf tot de aanleg van een
verzameling bomen en heesters
in de vorm van een parkland-
schap. Het verzamelen en kwe-
ken van houtige gewassen was
zijn hobby. Nadat de door hem
aangekochte grond door mid-
del van het graven van sloten en
de aanleg van een windkering
voor beplanting geschikt was
gemaakt, importeerde hij over-

al vandaan allerlei zaden. Zijn
doel was het bijeenbrengen van
een zo groot mogelijke verza-
meling houtige gewassen. Coni-
feren, esdoorns en berken had-
den zijn grote belangstelling.
Na Von Gimborns dood in

1964 kwam het arboretum, dat
inmiddels was uitgegroeid tot

een groot park naar Engels mo-
del, met bospartijen, gazons,
een heidetuin en vijvers, in het
bezit van de Rijksuniversiteit
Utrecht.

Wandelen
Het in het Von Gimborn-

arboretum verzamelde plant-
materiaal wordt tegenwoordig
gebruikt als onderwerp van we-
tenschappelijk onderzoek. Bo-
vendien vormt de verzameling
bomen en heesters een genen-
bank van buiten het arboretum

• Glanzend groen van dennen en sparren noodt ook in

herfst en winter tot een wandeling in het Von
Gimbornarboretum Foto: Martin r

verven van leer en het maken
van drukinkt bereid.

Bij het arboretum is een gids-

je (ƒ 7,50) verkrijgbaar, waarin
de belangrijkste gewassen - 175
stuks uit de collectie - behan-
deld worden.

Bonte specht

schaars geworden soorten.
Daarnaast is het park toeganke-
lijk voor het publiek.
In de bomentuin zijn drie

wandelingen uitgezet: een kor-
te van ruim dertig minuten, een
wandeling van iets meer dan
een uur en een route voor de
echte wandelaar, die twee uren
doorstappen vergt. Heidetuin
en vijvers zijn in alle routes op-
genomen. Beschrijvingen bij de
planten geven informatie over
herkomst, grootte, bloeitijd en
eventuele bijzondere kenmer-
ken.
Het arboretum is zodanig

van opzet dat de tuin het gehele
jaar iets te bieden heeft. Van-
zelfsprekend is de aanblik van
het park spectaculair in het
voorjaar, als het grote orkest
van het frisse jonge groen zich
met fanfaregeschal aankon-
digt. In mei wordt dit groen on-
middellijk gevolgd door de
spetterende kleuren van bloei-
ende azalea's en rhododen-
drons. Maar ook de herfst, met
z'n warme, nazomerse kleuren

en de winter met de vele winter-
bloeiers te midden van het inge-

togen glanzende groen van den-
nen en sparren, maakt een be-

zoek aan de bomentuin meer
dan waard.
Wandelend door het Von

Gimbornarboretum blijkt de
grote verscheidenheid aan
soorten. De door zijn hoogte op-
vallende Douglasspar (Pseudot-
suga menziesii) is massaal als

windkering aangeplant. In' 1793
ontdekte Menzies op een van
zijn tochten deze tot honderd
meter hoge woudreus aan de
Amerikaanse westkust.
Ook de reuzensequoia's (Se-

quoiadendron giganteum) vor-

men een grootste verschijning
ook al hebben ze in het arbore-
tum slechts een kwart van de
hoogte bereikt (25 meter) die ze
in Californië kunnen worden
(honderd meter!). Ook de ver-

feik of blikeik (Quercus veluti-

na) is met z'n gele bast en gele

eikels een opvallende verschij-

ning. Uit de bast wordt een gele

kleurstof ten behoeve van het

Filmdansen:

swingen
in Tuschinski

Overweldigend was de
belangstelling voor de
eerste aflevering van
Filmdansen in Tuschins-
ki. Meer dan vierhonderd
dansliefhebbers verza-
melden zich zondagmor-
gen om half elf in het
theater om de topper
Strictly Ballroom te zien
en aansluitend zelf aan
het zwieren te slaan. In

de foyer, in de gangen,
op het podium - overal
werd zondagmorgen in

Tuschinski gedanst. Een
initiatief van de redactie
van deze krant, dat dank
zij de volle medewerking
van Cannon Cinema BV
gerealiseerd kon wor-
den. En vermoedelijk
'wegens succes wordt
geprologneerd'.

Foto: Bram de Hollander

Van een dreigende herfst-

lucht in november, waarbij
slechts een lichte plek in een
wolkenbank de zon doet ver-

moeden en de wind soms akelig
loeit, trekken de vogels zich
niets aan. Een nog aanwezige
fitis laat voor hij alsnog de trek
naar het noorden onderneemt,
nog eenmaal z'n sierlijk melan-
cholieke herkenningsgeluid ho-
ren. Het driftige getsikik van
het winterkoninkje weergalmt
tussen de bomen. Het doffe ge-

roffel op het dode hout is van de
grote bonte specht, een vaste
bewoner van de bomentuin.

In de zomer verraadt de jubel
van de wielewaal zijn aanwezig-
heid in de boomtoppen en in

augustus vliegen groepjes
kwetterende jonge staartmezen
van boom tot boom. Ransuilen
komen tegen de avond tot leven
en jagen op insekten, muizen
en vogeltjes. Hun zuchtende oe-

hoe-geroep doorbreekt de nach-
telijke stilte.

Als de bladeren massaal ge-

vallen zijn, de wandelaar over
de verstild duimendik met
naalden bedekte paden loopt en
de wind aanzwelt over de kale
boomtoppen, komt de door-
dachte opbouw van het park
pas goed tot zijn recht. De vele
tinten bast en bessen spelen
een kleurrijk spel van diepe en
donkere kleuren met af en toe
een uitschieter naar een helder
licht.

Groeivormen
Sommige stammen schieten

kaarsrecht de hoogte in, andere
blijven zich in allerlei bochten
buigen om zo dicht mogelijk bij

de aarde te blijven. De prachti-

ge structuren van al die samen-
gebrachte groeivormen smel-
ten in het snel afnemende licht

van de herfstdag tot één groot
gebouw van de stammen sa-

men.
De robuuste en dikbemóste

stam van de eik vormt in dit

geheel een prachtig
contrast met de vele

ijle berketwijgjes,
die, door de wind
keurig in het gelid ge-

blazen, het zicht op
de dramatische
herfstluchten als su-

perdunne luxaflex af-

sluiten.

De ingang van het
Von Gimbornarbore-
tum ligt aan de Vos-
sensteinse steeg 8,

een zijweg van de
Driebergsestraat-
weg, ter hoogte van
km-paal 88.1 tussen
Driebergen en
Doorn. Komende
vanuit Amsterdam
op de A 2, moet na
Utrecht richting Arn-
hem gereden worden
(A 12) en de afslag
Driebergen gevolgd
worden. In Drieber-
gen wordt Doorn
aangehouden. Ter
hoogte van de afslag

naar het arboretum
geven borden de in-

gang aan.

Jury kiest Speelgoed van het Jaar
NOG SLECHTS een

maand en Sint Nico-
laas staat voor de

deur. Voor kinderen
breekt straks een spannen-
de periode aan. Zullen ze
datgene wat al eerder op
het verlanglijstje stond
krijgen? Het blijft een
open vraag, want de goed-
heiligman laat zich er niet
voortijdig over uit.

door John de Rijke

Zeker is dat de Sint altijd re-

kening houdt met de wensen en
verlangens van iedereen die

hem een goed hart toedraagt.
Overigens heeft hij wel een
zwak voor verantwoord speel-

goed en de kans is dan ook niet

denkbeeldig dat veel kinderen
het in die richting moeten zoe-

ken.
De verkiezing 'Speelgoed van

het Jaar 1992' is inmiddels ach-
ter de rug. Een onafhankelijke
jury heeft daarvoor heel wat

speelgoed beoordeeld op veilig-

heid, originaliteit, doelmatig-
heid en speelwaarde. Ook de
vormgeving, de grafische outfit

en de kleur worden bekeken,
evenals de technische kwaliteit
van het produkt en het daaraan
gehangen prijskaartje.

Het 'beste speelgoed van het
afgelopen jaar' hoort thuis in de
categorieën baby- en peuter-
speelgoed, kleuterspeelgoed en
speelgoed voor het schoolgaan-
de kind, onderverdeeld in spel-

len en puzzels, hobby, techniek
en creativiteit.

Tot drie jaar
Heel uniek is de reeks spellen

die Ravensburger heeft uitge-
bracht voor de leeftijdscatego-
rie van anderhalf tot drie jaar.

Hun allereerste spel dat basis-
onderwerpen behandelt als

Mijn mama, Mijn papa, Mijn
hond, Mijn konijn en Mijn huis,
Het mag een onduidelijke
naam zijn, de bedoeling is zo
helder als glas. Zo bevat de
doos met 'Mijn huis' een driedi-

mensionale woning om op te

zetten, een associatiespel en
vier tafereeltjes om na te vertel-

len. Verder is een aantal losse

elementen bijgevoegd, waar-
mee peuters al snel kunnen
herkennen waar alles zich in

huis bevindt.

Montagespeelgoed
In de categorie Kleuterspeel-

goed is het licht van de schijn-

werper gevallen op de aan-
vangsdoos van 'Duplo Toolo'.

Dit is een nieuw soort montage-
speelgoed, dat kinderen vanaf
drie jaar in staat stelt zelf ele-

menten bij elkaar te voegen
met een speciale 'klikschroeve-
draaier'. -Duplo Toolo kan heel
goed wórden gecombineerd
met het overige Duplo speel-

goed en heeft dus veel toepas-
singsmogelijkheden. De start-

doos (nr. 2910) kost 32 gulden
95.

Voor de wat oudere kinderen
valt de grootste lol te beleven
met 'Coco Crazy'. Een leuk ac-

tiespel waar je echt de kluts van

kwijtraakt. De jury oordeelde
dat het een erg leuk spel is om
met een grotere groep (vanaf
zeven jaar) te spelen, waarbij
getracht moet worden zo vlug-

mogelijk van iedere kleur een
aapje te pakken' te krijgen. Dit

spel kost 39 gulden 95.

Knutselspel
Voor de creatieve kinderen is

er het Hama kralenknutsel-
spel. Het geeft ze de mogelijk-
heid om met de kraaltjes op een
grondplaat mooie gekleurde af-

beeldingen te maken. En valt

het resultaat een keertje tegen,

geen nood: de plaat wordt om-
gekeerd en de kralen vallen er

af, waarna opnieuw begonnen
kan worden (verkoopprijs circa

35 gulden).

Uitdaging
Ook het spel 'Computer Elec-

tro' van Jumbo (voor school-
gaande kinderen) is uitgeroe-

pen tot Speelgoed van het Jaar.

Het gaat hier om een moderne
versie van het reeds lang be-

staande spel 'Electro', met dien
verstande dat nu met gebruik-
making van 74 geïllustreerde
kaarten maar liefst 1600 vragen
mogelijk zijn over onder ande-
re aardrijkskunde, geschiede-
nis, flora en fauna. De reactie-

tijd voor de beantwoording van
de vragen is variabel in te stel-

len; de computer houdt auto-
matisch alle behaalde scores
bij.

Prettig is dat voor kinderen
die zelf vragen willen bedenken
ook nog eens zes blanco kaar-

ten zijn bijgevoegd. Het spel dat
in principe bedoeld is voor kin-

deren vanaf acht jaar en uiter-

aard voor ouders die graag een
uitdaging aangaan, kost 139

gulden.

Openbaar vervoer: vanaf
Utrecht CS of Driebergen-Zeist,
buslijn 50/51 van Centraal Ne-
derland richting Arnhem/Vee-
nendaal, uitstappen bij halte
Stamerweg.

liet Von Cimhiii'iiailmn'liiui is hel
lielr jiiur door open: op maandag tot en
mrl vrijdag van hall' tien lot vier tuil-

en op zalerclajj. zondag en feestdagen
van tien lot vier uur. Dr toegangsprijs
hedraagt twee gulden per persoon én
kinderen tot 1:2 .jaar hel>l)en gratis toe-

gang. Hel meenomen van honden is

toegestaan, mits /e aan de lijn hlijven.

(ADVERTENTIE)

•De best verkochte cd's
• Binnen 2 dagen gratis bezorgd
•Met je eigen toegangscode

Actuele informatie over. .

:

Toerisme en Vrije Tijd

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,

1000 CC Amsterdam.
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

De Nijs in RAI-gala
In de Deltahal van het

het RAI-gebouw te Amster-
dam wordt op maandag 30
november een benefietgala
gehouden voor autisten en
aanverwant contactge-
stoorde mensen in Neder-
land. De organisatie van
het gala is in handen van
het Gemeentevervoerbe-
drijf Amsterdam en Wild
West Artist Promotions in

Hilversum.
Het benefietgala is een

vervolg op de voettocht die

de Amsterdamse familie
Lankamp maakte van
Rome naar Amsterdam. Zij

probeerde in het voorjaar
door middel van deze voet-

tocht een ton bij elkaar te

halen voor de Vereniging
van Autisten. Uiteindelijk
werd de helft van het geld
bijelkaar gelopen. De ande-
re helft moet er komen
door middel van het bene-
fietgala.

Talloze prominente zan-
gers en zangeressen treden
belangeloos op, zoals Rob
de Nijs, V.O.F de Kunst,
Annie Schilder, Saskia en
Serge, Imca Marina, LUV
en de Havenzangers. Het
showballet van Gerda Ka-
gie verzorgt verschillende
optredens tijdens het gala.

Kaarten voor het bene-
fietgala (af 25,-) zijn onder
andere verkrijgbaar op de
volgende adressen: Ge-
meentevervoerbedrijf Am-
sterdam, Binnenkant 12

van maandag tot vrijdag
tussen negen en drie uur
(tel. 020-551.4246 of
551.4357), Amsterdam UIT-
buro, Leideseplein 26 en de
VW in Amsterdam. Op 28
en 29 november aan de kas-
sa van het RAI-gebouw van
tien tot vier uur en op 30
november tot aanvang van
het gala.

De aanvang van het bencfirlga-
la is om acht uur. De zaal gaat om
zeven uur 's avonds open. Het
gala is tussen twaalf en één uur 's

nachts afgelopen.

Queen Kelly toont exotische

werel
ZEER IJZONDER IS de

film Queen Kelly die
zondagmorgen 15 no-

vember in Tuschinski
draait. Een film van Erich
von Stroheim, een creatief

genie, maar door hoofdrol-
speelster Gloria Swanson
'een gek' genoemd.
Queen Kelly vertelt het ver-

haal van een Amerikaans kost-
schoolmeisje dat als weeskind
in een Europees nonnenkloos-
ter haar opvoeding krijgt. Prins
Wolfram neemt haar mee naar
zijn kasteel waar de aanstaande
bruid van Wolfram, koningin
Regina, haar met de zweep ver-

jaagt. Paleiswachten brengen
Kelly terug naar het klooster.

Daar hoort ze dat haar voogd en
tante in Dar es Salaam (toen-

malig Duits Oost-Afrika) op
sterven ligt. Kelly reist erheen
en dan blijkt dat de tante een
bordeel drijft dat in financiële
nood verkeert. Tante dwingt
Kelly te trouwen met een vieze,

oude maar rijke plantagehou-
der. Aan het sterfbed wordt het
huwelijk voltrokken.
Hiermee eindigden de tot

voor kort bekende filmopna-
men. Von Stroheim wilde het
tweede deel van de film in Afri-

ka laten spelen, maar hij kreeg
slaande ruzie met hoofdrol-
speelster en producente Gloria
Swanson. Zij vond dat Von
Stroheim te provocerend te

werk ging en de regisseur kreeg
ontslag. De filmopnamen zijn

daardoor nimmer voltooid.

Een verkorte versie van Queen
Kelly die in 1932 werd uitge-

bracht eindigde met een suc-

cesvolle zelfmoordpoging van
Kelly.

Ruim dertig jaar later vond
men tot dan toe onbekend ma-
teriaal van de film in Afrika te-

rug en eind van de jaren zeven-
tig is uiteindelijk'het originele

script van Von Stroheim met
een deel van het teruggevonden
materiaal gerealiseerd.

o Nostalgie: Kelly (Gloria Swanson) en haar aanbidder prins

Wolfram

De nieuwe versie, inclusief de
Afrikaanse periode, is interes-

santer dan de verkorte Swan-
son-versie uit 1932. In de nieu-

we uitvoering pleegt Kelly geen
zelfmoord, maar krijgt ze een
fortuin en wordt uiteindelijk

toch koningin. Het opwindende
en exotische scenario van Von
Stroheim laat een wereld zien

van gekte en chaos. Met grotes-

ke decors en een genuanceerde
belichting.
Deze zwart-witfilm die draait

in de serie Nostalgie in Tu-
schinski duurt 95 minuten en is

'stom'. Joost Langeveld bege-
leidt de film op het bekende
Wurlitzer-orgel. Zondagmor-
gen 15 november om hall'Vl!'.

Bon voor onze lezers

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski betaalt u in plaats van ƒ 10.- slechts ƒ 7,- per
persoon voor de film Queen Kelly op zondagochtend 15 november
om 10.30 uur.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

.

Aantal personen (max. 4 per bon):

WEEMMlgeeff umeer
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Glazenwassen!
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreimgers

tel. 14764-14090
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Pombui 156 - 1000 \I) Amsterdam
De sluilmg'-tijtlen, gtldcn \ii(n plaatsing in de/elfde weck.

Voor *Ic betaling imtwingi u een acceptgirokaart

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

;
makelaars o.g.

jjjjj

Tel. 02507-12614 NVM
(.UXElAAn

Winkelpersoneel gevraagd

Voor het zelfstandig

runnen van een klein winkelfiliaal

zijn wij op zoek naar een enthousiaste sportieve

VERKOPER/BEDRIJFSLEIDER M/V
Ervaring is niet noodzakelijk, persoonlijkheid wel Omgeving
Zandvoort en Haarlem Tel 033 951919, vraag naar Mike

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop

Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam Tel 020-6125558

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123

PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en voetmas-
sage Behandeling bij u aan
huis is mogelijk 02507-12698

ipVRIJDAG-Sp

Hobby's en
verzamelingen

* VERZAMELBEURS Zand-
voort, zondag 8 nov 10-17
uur, Gemeenschapshuis
Ve'e objecten toegang vrij

Info 02507-14234 of 12303

Wie wil er zijn stuivers kwijt en
of ruilen tegen dubbeltjes'
Tel 02507-12073

•vHaltestraat 56a

^•Aanvang 21 .00 'uur'.

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen

(Para)medisch personeel gevraagd

Werken in een apotheek

in een gezondheidscentrum
is dat leuk''7

'"''

Ja' Zeggen bij ons de apotheekassistenten

Het werk is interessanter, je werkt veel beter samen met

huisartsen, wijkverpleegsters doktersassistenten enz en ver-

aient nog be'er ook dan in een gewone apotheek 11 Wat let je'

We hebben plaats voor een

apotheek-assistent(e)

full time of part-time (wel Nederlands diploma nodig)

Salariëring volgens CAO Gezondheidscentra Beginschaal

ƒ2464,80 aindschaal ƒ3648- op fulltime basis

APOTHEEK GEZONDHEIDSCENTRUM REIGERSBOS
Snellerwaardgracht 11 (vlakbij metrostation)

Amsterdam Z-0 Tel 020 - 6975002

Woninginrichting

Te koop

Oisterwijk licht eiken
TAFEL MET 4 STOELEN

m biezen zitting Prijs ƒ 500,

Tel 02995 4621

® Uw rubrieksadvertentie

kunt u zowel schriftelijk als

.ölefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnum-
mer de colofon op de adver-
tentiepagina van deze krant

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

T k 4 pitsqastel, 1 jr oud
merk Pe'grim ƒ75 Tel

02507 17193

* r k Vloerkleed als nieuw,

180 x 140 cm Groen gemê
leerd / 130 02507 13868

© De advertentie-afdeling

behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon-

der opgave van redenen, te

weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

• 1 staande schemerlamp
Dijkstra ƒ 50, 2 dames winter

en 2 dames regenmantels

maat 42 44, i g st ƒ 25 p st

Tel 02507-13509

Tka modern bankstel 3- en

2 7itter 3 jr oud In perfecte

staat Tel 02507 16110 of

15111

Oppas gevraagd/
aangeboden

Gastgezin biedt zich aan om
op uw kinderen te passen
Tel 02507 19868

• Reflectanten op adverten-
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-
afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit

voorkomt vertraging in de be-
handeling

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr HUISH HULP in Noord
1 x per week bij werkend
paar in overleg tel 16381

Gevr HUISH HULP voor + 3
uur per wk 02507 19728

Rubrieksadvertentie op-

geven
-

' Zie voor adres en/of

telefoonnummer de colofon

in deze krant

Kunst en antiek

T k Theekastje, ± 100 jr oud,

halfrond gesl glas ƒ450 Tel

02507-17193

Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng van goederen

Frans Halslaan 33
Tel 020 6473004

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis

Grote Krocht 26
Tel 13529

Computerapparatuur
en software

• T k NINTENDO-spellen
Wild gunman / Skate or die /

Pinball / Excitebike Pst ƒ25
Tel 02507-15622

Oproepen
Mededelingen

BROODJES BESTELLEN?
Broodje Burger Bellen

18789
ƒ 2,50 bezorgkosten

boven ƒ25 gratis bezorgd

• CONCERT Zandvoorts
Mannenkoor, 21 november,
20 uur Kaarten PKO Tromp
Kaaswinkel Kaspers Konin-

ginneweg 43, 02507-16711

• De tijd is toch gekomen
ENGEL PAAP, u kunt er nu
niet onder uitkomen
Wij wensen u een fijne dag'
Henk & Simone

* Dit keer werd het niet zo
laat, om half een stonden jul-

lie al op straat, het was gezel-

lig, De Gangmakers

• Eindelijk is het dan zo ver'

MENEER PAAP 60 jaar Dat
wordt het feest van het jaar'

Het Personeel

* Gerda & Jan
Bedankt voor de gezellige

avond De 8 reisgenoten

Heeft u een HEKEL AAN
STRIJKEN? Ik wil het voor u

doen tegen vergoeding Tel

02507-19868

• Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket 1 Geen
adres? Dat hebben wij voor u 1

Inl tel 02907-5235

• Helpt UNICEF helpen
Kerst-, wenskaarten en kleine

kado's S Keur-v Zalmgen,
Burg v Fennemaplem 13/4

Tel 02507-16049

• Hiep hiep hoera 1

Onze opa wordt 7 november
60 jaar OPA PAAP van harte

gefeliciteerd 1

Melissa & Maarten

• MEDISCHE hulp komt veel-

al bij een hartstilstand nog te

laat Leer dus ook REANIME
REN, 3 midd - of 3 avondles
sen 02507-16085 hr De Leeuw

• Nog twee nachtjes slapen

en dan is onze opa 60 jaar

Van harte gefeliciteerd een
prettige dag
Maarten & Melissa

• Onze ouders HENNY en
FRITS HAGE zijn morgen 6
november 30 jaar getrouwd
Gefeliciteerd' Ronald
Alesandra Debby Menno

SINT en PIET

op bezoek? Bel na 18 uur

02507 17669

Sint op visite? Met z n 2 Pie

ten? Onze visite is uw geluk,

want dan kan uw avond niet

meer stuk Tel 18940, b g g
13420

SINT & PIET als vanouds voor

bezoek aan huis ƒ35 Tel

19742 of 30747 Postb 215
Zandvoort

• t Is niet te geloven maar
echt waar zaterdag wordt
mijn vader, BAKKER PAAP
60 jaar Ep van harte Ria

• Van harte gefeliciteerd 1 EN
GEL nu niet langer sputteren,

7 nov wordt je een vutter

Piet, Nel Monique Richard

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Zuster Anna wees maar
blij, volgende week ben ik

drie dagen vrij 1 Clivia

Lessen en clubs

• Voor de nieuwe REANIMA
TIE cursus b d Kruisver kunt

u nu plaats reserveren v 3
middag of avondlessen Inl

02507 16085 hr De Leeuw

« Rubrieksadvertentie? Zie

voor adres en/of telefoonnr

de colofon in deze krant

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

SINGER
NAAIMACHINES

reparatie alle merken
PEM STOKMAN

Prinsenhof str 7, Zandvoort
Tel 02507-20072

Voor uw vakkundig sierpleis-

ter- en stucadoorswerk evt

herstelwerkz 020 6166307

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam

Bijna iedereen in

Zandvoort huurt

%zijrljwrieofHmsS
libipvldèblhèëks^

iiiÉilf

luS^^öroSïP;?-#
s;:Siègêrsstraai:v2b;i

&tetë 02507^12070 ;

Bloemen, planten

en tuinartikelen

• Gratis af te halen BIELZEN
voor in de tuin 02507-16442

Hoveniersbednjf TONI Tuin-

aanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën 023-338823

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b g g 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Te koop
aangeboden
diversen

Reparaties goud en zilver, in

eigen bedrijf, sneller en voor
deliger Laat tijdig voor de
feestdagen uw sieraden
repareren of opknappen
Tevens verkoop en taxatie

scherp geprijsd' PRINCIPAL
DIAMONDS, Tweede Wete
nngsdwarsstr 3, hoek Spie-

gelgracht AMSTERDAM-C

• Tk Fietsmand ƒ 15, 3 wie-

Ier z g a n ƒ 25, kinderfietsje

+ 4 jaar ƒ35, paraplubuggy
ƒ20 Tel 02507-19509

* T k Leuk antiek TRAP-OR-
GELTJE ƒ200, 02507 12098

* T k ouderwetse poppewa-
gen ƒ 150 ouderwetse baby-
weegschaal met net ƒ45,
oude pop ƒ 75 Staande sche-
merlamp ƒ20 02507 15817

• T k Ranger tafeltennis,

z g a n ƒ 150 Dames-ski
schoenen mt 39/40 ƒ 40 Salo-

mon skischoenen mt 42/43
Tel 02507 17503

* T k Wasmach Zanussi,

type z914e ƒ200 Audiorek

ƒ30, kinderbox ƒ30 Tel

02507-16506 na 17 uur

• Tka pastelkl combi km-
derw m toebehoren, nieuw
ƒ1100 nu ƒ300 1 x gebruikt

(met uitneembare reiswieg)

02507 13075 na 16 30 uur

Tka Stencilmach Pnnt-fix

incl toebehoren en onderzet-
kast Vr pr ƒ 750 02507-

15911 of 17190 na 18 uur

Huwelijk en
kennismaking

* T k prachtige dames win-

termantel KI grijs, mt 44

ƒ150 Tel 02507-16290

AyiPEOTHEEJC

IrlrifioAcfANDl

islfBEE^ACKlll

Te koop
gevraagd
diversen

• Gevr KEYBOARD met
hoofdtel aansl e d Tel

02507 16085

• Tk gevr Donkerbruin of

donkergroen 2 pers wollen

deken Tel 02507-19020

• Rubrieksadvertentie? Zie

voor adres en/of telefoonnr

de colofon m deze krant.

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte

te huur

aangeboden

T h a 4 pers app voor + 5
maanden, ƒ850 p mnd exel

Br o nr 762-77947 v d blad

T h a kam + zolderkam voor
1 pers Gebr v keuk douche
toil ƒ550 pm 02507-16829

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

2 ruimtes in de nabijheid van
Grandorado i v m kinderop-

vang op maandag en vrijdag

van 9 30 tot 15 30 uur Inl

02507-30485

Blub m'n Keulsche Pot is lek

Dus zoek ik een andere stek

(Vrouwtje Piggelmee bij de
Oude Eik links, dan recht-

door, tot bij 't wad op 't Zand)

MET SPOED GEVRAAGD
2-kamerwonmg voor eindexa-

men-studente Rietveldacade-

mie (vrije richting)

Beloning theaterboni

Tel 020-6980728, ma, do
vrij 020-5622440 (9-17 u

)

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

Kwaliteit op maat? Losse Hifi

Harm Kardon, Sony/ES, Teac,
Technics, Yamaha DSP/7 k

Audioart, B&W, JBL, Infmity

Div op = op JBL-box aanb '

CARIDAX HIFI, Adm de Ruy-
terw 131 Asd

,
020-6837362

• Tka Audiosonic Stereo-

set, 3 jr oud Platenspeler +
radio + dubbel cassettedeck
+ boxen, 2x75 watt, i z g st

ƒ100 Tel 02507-17708

• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie

Videotheek

I^^DÖmbo:;;;^
Corn; Slëgèrsstraat 2b

.
tel. 025D7-1 2070 ;;

Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.

Altijd de nieuwste
premièrefilmSi tevens

veruit de grootste -

keuze in Zandvoort:

.

.;, Verhuur van :

;;
rripyieböxen.

Corri; Slëgèrsstraat 2b
Zandvoort

r Tel. 02507-1 2070 :•:

Dieren en
dieren-

benodigdheden

Het is een feit

Mijn baas heeft voor mijn

vacht niet zoveel tijd 1 Mijn

baas zit in de modetrend Bij

HONDENKAPSALON ELLEN
wordt mijn vacht iedere

maand verwend 1 Ik, Fancy, ga
er heen met plezier Daarna
vindt mijn baas mij weer een
lekker dier Let op het tel nr is

30068
Te koop Perzische kittens div

kleuren, met stamboom,
ingeënt, 02979-82830

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Woningruil

800 RUILADRESSEN in

A'dam GRATIS informatie bij

Het Oosten, 020-5882255

Aang 5 k -woning in H'lem,
gr L-kamer, voor en gr ach-
tertuin op Z Hr ƒ750 p m
Gevr 3 kam won in Z'voort

Tel 023-351493

Aangeb woning in Amster-
dam Grote L-kamer, 1 si ka-

mer, grote woonkeuken, lig-

bad + wc, 2 balkons v 6 m
,

hr ƒ 385 p m + zolderk Gevr
woning in Zandvoort voor 2

pers Verhuiskosten worden
vergoed Tel 020-6120126

A'dam aang 3 k ben won +
tuin in JACOB MARIS-
STRAAT, ƒ 375 Gevr 3- of 4-

k ben won of 1e et m eig

opg A'dam of A'veen, geen
ZO Br nr 764-77943 blad

Rijwielen,

motoren,

bromfietsen

Tk mooie HONDA SS-50
i z g s incl verz en helm Pr

notk Tel. 02507-17503

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361

'-'."-Betarriaxf^sï
.films tekoqp/ x

MïMS
':;

; [
^Verhuur van

;

Nintendo spelletjes:

;'., en Game Boy a

^

r Videotheek

Corri. Slëgèrsstraat 2b .

:;': Tei;02507r12070 Y

Diverse clubs

Ondeugende Evelien

Bel voor Sexkontakt
Zoek je 'n vluggertje?

Huisvrouwtjes zoeken'
Snel SexKontakt
Meisjes zoeken jongens
Direkt 'n meisje
Bei nu snel' ' 37,5c pVïm

06-95 30
06-96 02
06-96 62
06-96 63
06-96 64
06-96 65
06-97 10

ONDEUGENDE meiden bieden zich aan voor sexkontakt
Bel 06-320 320 36
Meisjes willen kletsen met leuke jongens bel snel

06-320 322 88
Blonde NATASJA doet het met twee hete buurjongens 18

06-320 324 1

1

Bel voor tel nrs van ondeugende mooie MEIDEN
06 320 330 42

DIREKT apart met 'n meisje of een lekkere jongen van 18
bel

. 06 320 330 81
Bel vandaag nog 1

1 37,5c p'/2m

HARDCORE 75c pm
06-320 322 76 Rijp en Ruig
06 320 323 13

06 320 324 04
06 320 324 34
06-320 326 18

Hardlesbi

Onderdanig
Top S & M
Meesteres

Harde, RUIGE Wilde Sexi

06 320 322 76 rooie lampen
sex
Doorzichtige lingerie 1 75c pm
Hete meisjes van 18 willen

echt snel Sexkontakt Nu met
tel nr 06-320 330 66 75c pm
HOMO Waar gebeurd, knul-

len onder elkaar 06-

320 327 01 75c pm

Homo Zoek je 'n-hete boy
van 18 voor 'n sex-afspraak-

je? 06-320 330 18 37,5c p'/zm

Homojongens van 18 onder
elkaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06-320 330 88 75c pm

HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy (18)?
Bel 06 320 330 95 37,5cp'/2m

LEKKERE VROUWTJES ge-
ven hun adres, en telefoonnr

,

vertellen iets over zichzelf en
wachten dat jij belt 06-9789
(100c/m)

LESBISCHE Meisjes 18 jr Na
het sporten wordt haar lijf|e

door mevrouw verwend 75c
pm 06 320 323 37

Miieniddi leuKe meiaen zoe
ken z s m een vriend 06-

320 330 77 75c pm
Als het klikt willen deze mei-
den van 18 vaker sexkontakt'
06-320 320 55 37,5c p'/sm

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur

DEBBIE's Sexdating Maak 'n

afspraak met haar vriendin-

nen 06-350 222 41 75c pm
DEBBIE's Sexdating maak 'n

afspraak met haar vriendin-

nen 06 350 222 41 75c pm
Direkt een leuk meisje aan de
lijn Vraag naar haar tel nr

voor 'n avondje uit Direkt

apart 06 9510 37,5c p'^m

Direkt kletsen met 'n leuk

meisje Bel 06-9757 en maak
'n afspraakie 50c p'/2m

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje 1 Bel snel 06-

320 330 90 50c p'/2m

Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN

06-320 320 32 100c pm

DUIK in bed met 'n lekkere
meid van 18 1 Vraag haar
telnr Bel 06-9511 75c pm
Er zijn genoeg meiden van 18
jr die ook het bed in willen

Luister op 06 9603 75c pm

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een

briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en

woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naarde

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

Y. Eijk- Aalsmeer

M. J. Koolhaas - Amsterdam

M. Nap - Amsterdam

E. G. v.d. Spruyt-Pos - Amsterdam

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160

Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398

Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125

Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4

Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Hoofddorp, Kruisweg 1061

dlTfi:C©'
een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

6;november ^

LiyEMÜSIC
Gaf4D^$lbp
Haltestraat 56a

:

l

Aanvang 21 1Ö0 uur
5

ERVAREN VROUWEN75cpm
06-320 323 63 Rijp Ordi

06-320 324 54 Rijp Chique
06-320 327 70 Negerin 35+
06-320 328 99 Rijpe Dikke Vr

06-320 329 30 Verpleegster

GAY PRIVÉ ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen (18)? Of een
opwindend gesprek met 'n

hete knul 06-320 322 61

37,5c p'/2m

Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes zoeken jou 06-

320324 01 50c p'/2m

LIVESEX PRIVEi 100cpm
De madam verbindt je door
voor een pnve gesprek 1

Grieks standje

Rijpe Vrouw
S&M Live

Tieners Live

Topsex Box 25+
Frans Standje

06-95 05
06-96 09
06-96 26
06-96 36
06-97 22
06 97 33

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex
Info 06-9766 75c pm
Meer dan 400 meisjes willen

een afspraakje met jou 06-

320 32211 37,5c py2m
Onderdanige jongens van 18

bellen met strenge meesters
S M voor 2 (direkt apart) -

06-320.329 99 37,5c p'Arn

ONDEUGENDE huisvrouw-

tjes en schoolmeisjes van 18

zoeken voor straks sexkon-
takt, vraag naar hun tel nr

Bel nu 06-9661 75c pm
PARTNERRUIL pnvelijn, di-

rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil. 06-

320 330 91 37,5c pV2m

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT
06-320 326 66 37,5c p'/^m

VRIJDAG
6 november

LiyEiyiusic
Café De Slop

Haltestraat 56a

Aanvang 21.00 uur

SCHOOLMEISJES 75c pm
LesbiTiener 06-320 323 37
2 Peertjes 06-320 323 78
Straatmeid 06-320 326 17

Onschuldig 06-320 327 47
Sexles 18+35jr06-320 328 27

SUPER SEXY VROUWTJE
geeft zichzelf, haar adres en
haar telefoonnummer bloot.

06-96 80 100c/m

VERPLEEGSTER Ik verzorg
graag mannen in m'n uniform

zonder iets eronder' Kijk en
voel maar' 75cpm 06-

320 329 30

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-

vraagd voor escort en/of club

Haarlem Bel tussen 13 00 en
22 00 uur 02507-16141 of

023-400130

WILDE MEIDEN 75c pm
06-320 326 77 Ruige Sex
06-320 326 63 Sexkast
06-320 32619 Effe Vlug

06 320 325 54 Volle Bolle

06 320 327 06 Grieks Standje

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 18 00
tot 03 00 uur. Telefoon
02507-16141

ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekker-

ste kun je blijven herhalen

75c pm
Schooljuffrouw . . 06-95 09
Effe Vlug . 06-96 92
Meisjes . 06-96 40
S&M Club . 06-97 91

TOPSEX 25+ 06-97 92
Hardcore 06-97 94

De allerleukste meiden bellen

met de FLIRTBOX Bel 06-

9501 37,5c p'/2m

PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn 06-9570 50c pV2m

RIJPE Zwarte vrouw' Ze
draagt graag rosé doorzichti-

ge slipjes' 75c pm 06-

320 327 70

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje. 06-

320 321 44 75c pm
Schoolmeisjes van 18 jr wil-

len ervaring opdoen Datmg
06-320330 43 37,5c pV2m.

SEX VOOR 2, direkt kontakt

met jonge meiden, jongens

van 18 en huisvrouwtjes 06-

320 330 46 37,5c p
1/2m

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje (18) Vraag haar tel nr

06-9502 37,5c p'/èm

Zij 18, naakt bukt ze voorover'

Jij staat achter d'r' Op z'n

grieks' 75cpm 06-320 327 06

Zoek jij wulpse meisjes van
18 jr ? Bel Supersexkontakt
06-320 320 44 37,5c pV2m

Direkt kontakt met een meisje

van 18 Druk op de nul voor

meer meisjes 06-320.322 05
37,5c pV2m

Diversen

X Y Z BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz

Dag-nachtserv 020-6424800

r i Videotheek;

> héle week

|f|2pï;S
Corri. Slëgèrsstraat 2b

:

:
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& ; Géojjënd dagelijks '.:

ï;-i3;(Jd-21:00 uur

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet teleionisch) © aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ300
uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt oi komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bui', v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM ZandvoortIndien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn" niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad ëd. 22
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Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia t w.. Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorls Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagblad!, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigenl
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag lussen 8 30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658Ó86. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B ; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|ke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-pnjs ƒ 5,91
mm-pri|S met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zi|n excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Alfa Romeo
ALFA 33 1 7 Bj juli '90

Metallic groen, slechts 33000
kn Perfecte staat Inruilwaar-

de ƒ21000 nu ƒ17 900
Tel 020-6402272

Audi

Audi 80 1 8 S, bj 3/91,

donkerblauw, stuurbekracht

getint glas, centr lock, LPG,
onderb ƒ 24 950,-

AUTO BAKKER, 075-177864

BMW
SMW 320i, m '85, i z g st , ver-

aagd, sportvel
,

grijs met

,

ƒ9950 Tel 02990 71733

3MW 520i, nw model '83, nw
APK, nette auto, ƒ3950
Tel 02990-37825

3MW 728i automatic, stereo,

alarm, cv, bj 1982 + APK, per-

'ecte st Pr ƒ3750
020 6386504 Fax 6251275

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX 020 - 665 63.21

Chevrolet

Chevrolet Corsica LT, '90,

4 drs , blauwmet , zeer mooi,

ƒ19 750 020-6313427

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Naast de uit voorraad te leveren Chevrolet Piek Ups,

Full Size en S10, Vans, Blazers en luxe wagens,
bunnen wij u diverse door inruil verkregen occasions aanbieden

Chevrolet Astro 4 3, grijs kenteken bjr 1989
Chrysler Voyager LE 3 0, alle opties, 7 zitpl bjr 1990
Oldsmobill Cutlass Suprème, alle opties bjr 1989
Rover Sterling 825, V6 veel extra's, LPG bjr 1988
Toyota Dyna 100 Dsl Pick-Up, dubb cab

,
gr kent bjr 1988

Alle zeer mooie schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp Tel 020-6670121

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 61212

(gratis halen en brengen)

Citroen

OTO/ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
Tel 02940-16661

BIEDT AAN
AX 1 RE 87/7 700
AX 14 TG Diesel 91 ƒ19900
BX Diesel 90 ƒ26900
BX 1 6 TGI LPG 92 ƒ 29 900
ZX Reflex 14 92 ƒ 24 900
Seat Marbella GL 88 ƒ 6 950
Ford Fiesta 1 4 CL,

5 drs nw model 89 / 15 950
Ford Onon 1 6 L 86 / 7 400
Mitsubishi Galant

1 6 GIS 86 ƒ 8 900
Opel Kadett 1 3 LS86 ƒ 9 900
Fiat Tipo 1 4 DGT 90 ƒ 20 750
Fiat Panda 750 L 86 ƒ 5 950

3-12 maanden garantie

Inruil mogelijk

Nu kopen volgend jaar betalen

(vraag informatie)

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

Tk Citroen BX 14i, bj '90,

39 000 km, schadevrij, rood

ƒ14 250 Tel 020-6965020

2 x BX TRD Turbo '88,

va ƒ 18000
Tel 075-163008

Citroen C 15 E, bj '90, wit,

50 000 km in nw staat ƒ 10 500
Tel 075 163008

HH h tegen inruilpnjs

BX 14 TGE, schuifd , LPG, 1

'90, ƒ13 500 BX 16 TGi, LPG,
5-'90,/15 500 BX 16 RE, LPG,
1-'89,/ 11500 BX14T,LPG,6-
'89, ƒ 10 500 BX 14 RE, LPG, 1

'86, ƒ 6 250 BX 14, LPG, 4
'87,

ƒ7250 BX 19 Dsl, 4-86,

ƒ7250 CX 2 2 TRS, 6-'87,

ƒ7 250 BEREBEIT Amsteldijk

25, tel 020-6627777

XM Turbo 90 ƒ 35 500

XM 20i Amb 90 ƒ 29 900
BX Turbo Break D90 ƒ27 500
BX Turbo Break D88 ƒ17 500
BX Turbo Diesel 90 ƒ19 900
BX 19 RD Break 89 ƒ15 000
BX 19TZD 90 ƒ16 500
4xBX 19TRD 89 vanaf/ 13500
BX 19 TRD 87 ƒ 9 950
BX 19 TRD 84 ƒ 5 500
BX 19 TD 89 ƒ12 900
BX 19 TZI, LPG 90 ƒ 18 500
BX 19 TRS, LPG 89 / 14 500
BX 16 TRI, LPG 89 ƒ14 500
BX 16 RE, LPG 90 ƒ14 900
BX 16 TGI, LPG 90 ƒ16 500
BX 16 RE, LPG 89 / 13 500
BX 16 Montreux 89 ƒ14 500

BX 14 TE, LPG 90 ƒ14 500
BX 14 TE, LPG 89 ƒ12 500
BX 14 TE 89 ƒ11900
AX 1 1 TRE, 5-drs88 ƒ 8 950
AX 11 Spint 89 ƒ 9 950

VISA GARAGE,
voor reparatie & onderhoud
Houtmankade 37, Amsterdam

Tel 020-6278410

Voor een occasion

of nieuwe CITROEN

XM, BX, ZX, AX of

GSA.
AUTOBEDRIJF

Wim van Aalst,
uw Citroen specialist

MIJDRECHT

02979-84866

Citroen Axel, bj '85, izgst
,

nw APK, 1e eig , 55 000 km,
ƒ2450 Tel 020 6105478

Daihatsu

Cuore 850 rood, 50 000 km
10 '88, Charade 1 3i 16V, TX
wit, 30 000 km, 10 '90

NIEROP-Daihatsu,

Vancouverstr 2-12,

A'dam-West, 020 6183951

Fiat

Tipo's & Tempra's
Tipo 1 4 base, 11

Tipo 1 4 I E
Tipo 1 4 I E
Tipo 1 4 I E
Tipo 1 4 I E
Tipo 1 4 I E
Tipo 1 4 I E DGT 6/91, groen/blauw met 26 000 km
Tipo 1 4 I E DGT 6/91, groen/blauw met 14.000 km

groen/blauw met
5/91, rood

4/92, rood met
AGT/S, 10/90, zilver met
DGT, 1/90, groen met
DGT 4/90, wit, alarm

85 000 km
32 000 km
23 000 km
30 000 km
20 000 km
40 000 km

Tipo 1 4 I E DGT 11/91, beige met 21 000 km
Tipo 1 6 I E DGT 5/90, Dlauw met 28 000 km
Tipo 2 DGT Diesel 8/91, donkerblauw 41 000 km

Tempra 1 6 I E , 6/91, donkerblauw 31 000 km
Tempra 2 Diesel S S W 8/92, rood met 3 000 km
Tempra 2 Turbo diesel S W 8/91,

groen met roofrack, breedstral

Off. Fiat/Lancia Dealer Gebr. Haaker b.v
Kamerlmgh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

ƒ14 750

ƒ 22 750

ƒ 23 900

ƒ22 750

ƒ 22 750

ƒ22 500

ƒ 24 750

ƒ25 500

ƒ25 950

ƒ 24 950

ƒ 26 750

ƒ 25 750

Op aanvr

24 000 km ƒ37 500

020-659 48 59
Fiat Panda 45, dec '84, nw
APK, wit, rijdt perfect, zeer zui-

nig, ƒ2950 Tel 020 6105478

Fiat Panda 750 L, wit, 50 000
km 07/87 ƒ 6 800,-

VOLVO NIEROP 020 6183951

Fiat Regatta 85 S, org '87, gr

met , nw APK, i z g st
, ƒ 4950

Tel 020 6105478

Fiat Ritmo, org '82, APK,
i z g st , rijdt nw

,
punt gaaf,

ƒ850 Tel 020 6105478

Fiat Uno 45 S, '88, als nieuw

weinig bereden, met APK,
ƒ8250 Tel 020 6365662

FIAT VERMEY BV
Keuze uit ruim 35 occasions

A Philipsweg 13, Uithoorn

Tel 02975-62020

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions Tel 020 6470909

Ford

Escort 1 1, 3 drs, 10-'83

ƒ 3 250 - VOLVO NIEROP
Tel 020-6183951

ESCORT 18 D, diesel, '90,

73 000 km, wit, perfecte staat,

ƒ15 750 020-6957685

Fiesta 1 3 Cheers, 1/92

Fiesta 1 3 Courier 5/92

Escort 1 6 CLX 4/91

Onon 1 3 nche 1/92

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37, Ouderkerk aan
de Amstel Tel 02963-1767

Ford Granada 2 L Savoy, '84,

LPG, nw APK, i nw st
, ƒ 3450

Tel 020-6105478

Ford Taunus 1 Automaat, 4

drs, APK, bl met, ƒ950
Tel 020-6105478

HH h tegen inruilpnjs

Sierra 2 0i, CLX, 4-drs , 35 000
km, 9-

'90, ƒ 20 500 Scorpio 2

CL,5-drs,LPG,3-'89,/ 15 500
Scorpio 2 4i CL, 4-drs, 1-'91,

ƒ24 500 BEREBEIT, Amstel-

dijk 25, tel 020 6627777

Ford Escort 1 3 L, 09 83, sun
roof, get glas, radio, gold met

,

82 000 km, ƒ 4750 Tel

02503-17762

Ford Escort 1 3, org 81, nw
APK, puntgaaf, ƒ 1450
Tel 020 6105478

Sierra 2 Laser, 5 deurs, vialle,

LPG, veel acces
,
nov '86, bod

gevr boven ƒ 7500,-, kl Delph

blue Tel 075-218896

Honda

Honda Civic 1 2 APK gekeurd
tot 10 93, vraagprijs ƒ750
Tel 02963 1324

Hyundai

Hyundai Pony 1500 L, bouw
jaar 1990, odeurs, 40 000 km,
ƒ10 000 Tel 023 274115

Over garantie gesproken i

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij

AUTOKROOY
T T Vasumweg 32

(a d Klaprozenweg A'dam N)

Tel 020 6310615

Isuzu

Isuzu Trooper Jeep bj '87, tur-

bo diesel apk 5 '93, grns kent

Vrpr/ 13000, tel 020 6273707

Lada

T k weg omst h L-ADA-Sama
ra1.5,apr '91, binnen garantie,

24 000 km, ƒ12 850- Tel

020-6432859 tussen 18-19 u

Lancia

Prisma 1 61, Symbol, antr met
LPG, div extra's ƒ 9 200 -

NIEROP DAIHATSU
Tel 020-6183951

Mazda

HH hand tegen mruilpnjzen

Mazda 626 2 GLX, HB Diesel,

10-'89, ƒ15 750 626 1 8 LX,

4 drs, LPG, 8-'89, ƒ14 500
323 13 LX, 4-drs, LPG, 1-'89,

ƒ12 500 BEREBEIT, Amstel-

dijk 25, tel 020-6627777

Mazda 323, m '84, puntgaaf,

nw APK, ƒ 2950
Tel 02990 71733

Mazda 626 Dies , Sed , org
'84, APK, i z g st , rijdt perfect,

ƒ3950 Tel 020 6105478

MAZDA 626 Sedan 1 6, bj '86,

73000 km, in z g st Vr pr

ƒ7500 Tel 020 6448637

"Plaatje" MAZDA 626 HB 2

12V GLX nov '87 mod '91 1e

eig 49000 km 03432-2200

Mercedes-Benz

MERCEDES 200 T
station, 93 000 km, 1988,

rood, sportvelgen verl

Nippon:
Tel: 02503-16679.

Mitsubishi

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions Tel 020-6433733

Mitsubishi Lancer Wagon LPG
1986, ƒ 11950,-

RIVA NOORD, 020 6361153

Mitsubishi Lancer GLXi auto-

maat, 1990, ƒ 23750, Mitsubishi

dealer Jorntsma, Wagenweg
10, Purmerend, 02990-23741

Mitsubishi, Tredia GLS, bj '85,

4-drs, LPG, ƒ 4 750-
Sapporo '81, Lpg, ƒ2500-
Expocar Trading 020-6153933

T k Mitsubishi Sapporo Bj

'80, APK tot juli '93, moet weg
Vrpr ƒ1950 020-6479532

Dezebon brengt de loop inuw"showroom".

Of tt nu zelf een showroom heeft; of uw auto blinkend voor de èam zet, met een advertentie in

SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale -

autorttbriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladen yzn Weekmedia in het gebied

Groot-Amsterdam* Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage- van ca. 750*000 exemplaren,

van Weesp tot Zandvoort.

!
; j . «_j

j

| Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
|

.

|
zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.

|

|
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

f

[
advertentie in.

ISchnjt lucr in bloklecter!»

uw tekst, 1 letter per

1
hokje Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter Minstens

I 3 regels beschrijven

* Aan ile lund v.m de ttaar-

I

naast geplaatste tarieven

kunt u zelf uitrekenen

I
war uw advertentie kost

I

I Naam:

i Adres:

n.



PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760 63cm flat

square in line quikstart beeld

buis stereo teletekst en af-

standbediemng Adv '2075 -

70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

11295.'
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

SONY CAMCORDER
F450, Topper 1 3 lux 8x70om
Hi Fi autofocus nfstandbe-

diend.vnr sluitertijd '2550

^1549,
SONYTRAVELLER
TR50 Lichtgewichtcamcorder

8xzoom hifi autofocus '2550 -

1449-

-

-CAMCORDER
F60, CCD, 6x motorzoom,
Superimpose hi-fi "2299 -

m
SONY CAMCORDER
F375 8x motorzoom hi fi fa

der afstai dbediend "2220

299 -

JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom,
Low Lux autofocus '2099 •

SHARP VHS-C CAMERA
7950, LCD kleurenzoekeri'1999 -

3PT399.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502, VHS 'High Quality',

8 timers, Hi Fi stereo "1599-

899,
JVC VHS HI-FI VIDEO
830, TOPKLASSE' '1899 -

^1099.-
SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trini-

tron beeldbuis, euroscart,

stereo, teletekst en afstand-

bediening Adviespnjs'2000 -

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

^1249.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1449.-
PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

01299.-
SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

^1749.-
SONY 55 CM KVM2131
SUPER TELETEKST

109
1 KTV
BEDIE

799

JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717 Adviespnjs'2275

E1H398.'
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

048,
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

m
BLAUPUNKT55CMSTUNT
SUPER TELETEKST

ARISTONA TELETEKST

GRUNDIG51CMTEKST

MR
ARISTONA 51 CM

BLAUPUNKTPM3741

BLAUPUNKT VHS HI-FI
750, 4 koppen, 8 uur,'2095 -

m 1199.-
PANASONIC VHS HI-FI
F65,4koppen,VHS-HQ '1894-

1299.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,
8 uur, shuttle, ab '1990

M.TECH VHS-HIGH QUALITY VIDEORECORDER
Type MV204HQ; VHS-HQ videorecorder, 2 koppen, stilstaand beeld,

picture search, timer voor 8 programma's binnen 1 maand,
elektronische bandteller, digitale display, scart-aansluiting Infrarood

afstandbediening Adviespnjs'699 -

ARISTONA 55 CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type 52KV2527, 55cm flat square beeldbuis, monitorlook, 60 voor-

keuzezenders automatisch zenderzoeksysteem, stereo, teletekst

met geheugen, groene toets, scart-aansluitmg en infrarood afstand-

bediening Adviespnjs'1595 -

IGIR DANJJVJADC1 tfSI»K l/#*l^ VJzT* W* beter.

CWYo" «ger dan
e
™»^U- 'S*" echt^« ^sar - -

nprner\s op- vuu
^ profiteren. .* tekenCie nazorg *°

extreem gj de meeste
gr«
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280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanksgrote inhoud kompakte

afmetingen Kwalitatief uitste-

kende koeler/vriezer. Adv "848 -

395.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023, Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv '899 -

495.
ZANUSSI 2-DEURS

%)«JÜa'm
PHILIPS /WHIRLPOOL

VaVa"
BAUKNECHT 2304

745.
BOSCH 2-DEURS
Type KSV, De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviespnjs'1 1 99 -

SIEMENS KS2648

895.-

®1399.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702. HQ Super Vision, +

TELETEKST+PDCi'1409

749.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO!
312,3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbedieninq "1145-1m 699.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

|

VR200,Afstandbediend '825.-

ÖO«Ji
ARISTONA VHS VIDEO

|

SB01 , HQ, afst bed Adv "995.-m 499
ARISTONA VHS VIDEO
3SB02, 3 koppen, perfekt beeld,

|

LCD-afstandbediening."1150 -

669.
JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed "879 -

1

579.-
STUNT! VHS HQ-VIDEO

|

nkl afstandbediening 1m 449.-

SONY3KOPPEN VIDEO
I

V315. VHS-HQ, prefekt beeld'

LCD-afstandbediening "1220 -
1

799.
SONY VHS-HQ VIDEO
V212,afstandbediend '1000-M 649.
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635 VHS-HQ Long-Play,

4 koppen afstandbed '1695-

849.
BLAUPUNKT VIDEO
RTV535 3koopen Adv" 1445

PANASONIC VIDEO
J30, VHS-HQ 3koppen "115;m
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF300.VHS Intelligent HQ,

j

perfekt beeld, afst bed "988-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSF200.Afstandbediend "768 -

1m 549.

PHILIPS MATCHLINE
66 CM KLEUREN-TV
25PV7966; Adviesprijs *2595.-

Wtms

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig Adviesprijs" 1299.-

949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. "11 99

899.-
HOLL 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI WASAUTOM,W 699.-
STUNT! 550 TOERENm 599.-

'ROMOTIE
Adv "799.-

499.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv "799

KOEL/VRIES KOMBI
I Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombi-

natie. Koelruimte op "oog-

hoogte" Adviespnjs'979 -

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

759.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

819.-
[MIELE KOEL/VRIES

I BAUKNECHT K/Vm 869.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering met formica

bovenblad Officiële garantie.

265.-
160 LTR. KOELKAST
160 liter, 2-sterren vriesvak.

365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075, Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvakm 395.-
| ZANUSS1 140 LITER

455.-
PHILIPS 160 LITERW 495.-
BOSCH KTF1540M 575.-
BAUKNECHT 160 LTR
Adviesp njs'869.-

645.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvneskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is Adviesprijs. '595.-

348.
PHILIPS VRIESKAST

|Type AFB095; Adv.'665.-

498.-
| BAUKNECHT LUXE*

548.-
I BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311, Adv '848 -

598.-
STUNT!! VRIESKIST!!

348.-

MIELE1100TOEREN
Type W750, Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-
leerd. Adviesprijs "2199

INtlESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarnr Adviespnjs'1099

t

699.-
BAUKNECHTVW3PR

799.-
BOSCH VWPS2100

849,
MIELE VW G521

^1479.-

i

8

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen

209.-
SAMSUNG RE570m 229.-
MOULINEX FM1115

239.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0, 20 liter. Adviespnjs'769 -

349.
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

W\tM&
SIEMENS1000 TOEREN
1000toeren Adviespnjs'1878.-

^1395.-
WASDROOG KOMBINAT1E
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in eén machine:

1445,
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen 1 Wat zegt u

van deze AEG/BCC stuntaan-

bieding' Adviespnjs'1549

1245.-
PHILIPS/ WHIRLPOOL

855.-
BAUKNECHTWA6500

795.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met

REGELBARE centrifugegang

tot 850 1 p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop "1495.

899.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviesprijs." 1375

999.-
1000 TOEREN RVS BLm 1099»-

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50, Adviespnjs*649

349.-
RVS REVERSEREND

499.
BAUKN./BOSCH/AEG

EWva 599.-
PHILIPS /WHIRLPOOLm 629.-
CONDENSDROGER

799.-
SIEMENS CONDENS

b^1299.
MIELE DROGER

rMT199.-
MERKCENTRIFUGEm 169.-

399.
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Adviesprijs"899.

449.-

i

i

,

t

t

tKOMBI MAGNETRON
STUNTM 3 in 1 ii Magnetron ƒ

+ hete-lucht oven + grill. fc

549
SHARP 3 IN 1 KOMBI I

R81 80; 750 Watt + draaiplateau
f

699.-

:

KOMBI MAGNETRON \
3 IN 1 + DRAAISPIT ï

35 literinhoud,800 Wattver- \
mogen en digitale tijdklok

558.' \

ETNA FORNUIS 14.00

638.-
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404, Gas-elektro. "1 049 -

688.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 OIV; Gas-elektro fornuis In-

kl. grill, draaispit en mixed
gnll-set Adviespnjs'1425.-

968,
ATAG ELEKTRISCH
FE052A/EFF225/234."1445 -

\

^1098,
ATAG INFRA TURBO
KFF452, Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviespnjs'1 735.-

®1398.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviespnjs'245.-m 108.-

'*

ij BCC kunt u elictroniich bftaltn mat
dtPIN-codt vin uw bank- of giropat

;donder extra kottin). BCC gimakl '

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
,i HAARLEM:;' /<;;•'::;; ;':?;:>WIK
Winkelcentrum Schalkwijk
Rivièradreèf 37 . , '.K'.;v<ï Jutte;

I

BEVERWIJK JJttr.J-WJ'
Winkelcentrum De Beverhof
Beverhof16 (alleen witaoed)'

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK '.'.'..-

•Adviesprijs slechts referentie
zoals aangegeven door officiële

importeur of fabrikant

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag .....-...,......;.. 1 tot 5.30 uur

'

dinsdag t/m vrijdag ;.... 9 tot 5.30 uur.
zaterdag ......... .....9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
Badho«vedorp . vrijdag 7 tot 9 uur
Maarssenbroek , vrijdag ..:........ 7 tot 9 uur :

overige filialen donderdag ...... 7 tot' 9 uur

&





Weekmedia 22 DONDERDAG 12 NOVEMBER 1992

FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving

Op 1-11-1992 is op 82-jarige leeftijd overleden
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

F. W. Roodhart-Martin
echtgenote van B. Roodhart

Uit aller naam:
Zandvoort:

B. Roodhart

Op uitdrukkelijk verzoek van moeder is ze in de
familiekring gecremeerd op 4-11-1992.

Correspondentieadres:
B. Roodhart,
Burg. Nawijnlaan 1 kam. 402,
2042 PM Zandvoort

J

Geheel onverwacht is de dag gekomen dat je van
ons bent afgenomen.
We houden allemaal zoveel van je.

Je bent een onvervangbare vrouw, moeder en
oma

Antje Koning
echtgenote van Hendrik Weber

Geboren: 17-12-1919 Overleden: 08-11-1992

Zandvoort:

H. Weber
Reuver:

Louw en Ria
Rolf, Ilse

Wervershoof:

Wil en Coen
Esther

Zandvoort, 8 november 1992
Gasthuisstraat 1, 2042 JP Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor Uw medeleven en belangstelling na het overlijden

van

Ton Versteege

zeggen wij U langs deze weg onze welgemeende dank.

Uit aller naam:
Tet Versteege-v. Huffelen

ADVERTENTIES

HERMAN
Het is niet te geloven maar waar,
vanaf vandaag zi|n wi| iedere dag bi|

elkaar.

Ji| hoeft nu nooit meer te werken
En dat is iets wat |e echt wel zal merken.

Ik hoop dat |i| van |e vri|heid geniet,

met leuke vakanties in het verschiei.

Nog vele gezonde |aren toegewenst.

Memo Bloem

UITNODIGING

Hierbij nodigt het bestuur alle

(oud)-leden uit voor de officiële

afscheidsreceptie van ons lid,

DE HEER

J. JONGBLOED
die na 30 jaar bestuurslidmaatschap

zijn funktie heeft neergelegd.

Deze receptie zal plaatsvinden op
vrijdag 20 november a.s., van 19.30

tot 21.00 uur, in ons clubhuis "Het
Meeuwennest".

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Bestuur
Zandvoortmeeuwen.

^DaarHÏgt^

£||§Daaitriptë^

||§!!ini^njyin^^

p||;i;yraa^wrustiglyrijW

-*a}lj&:inljchti^

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar-

Tel 02507-13278

.edereen leest de krant altijd en overal

Het was te wensen

dot bepaalde mensen

de fouten en plagen

van zichzelf zagen.

Dan zouden zij het

suggereren, roddelen en

praten

over andere mensen

wel laten!

Petra Onstein

(geschreven door J. Barends)

HET ONTMOETINGSDAGCOMITE
DANKT!!!

De Ontmoetingsdag 1992 is een groot

succes geworden.

Wij danken:
- De GRAN-DORADO organisatie.

- De Auto-rijders.

- Alle organisaties die ons in financiële of op een
andere wijze bijstonden.

- Zangkoor „Voor Anker" Ad Goossens, Soeri

Brabander, Trio Dico van Putten.

- Garderobe-keuken-bedienings-bloemschik
teams.

- Het Rode Kruis. Leden van ,,De Wurf".

- Gemeente Zandvoort.

- Alle vrijwilligers.

Mede door uw medewerking werd de
ontmoetingsdag een succes!!

ir ~^

Vrijdag de 13e
gaat restaurant

„LA CABANA" weer open.

Hoewel de brand tijdelijk roet

in het eten heeft gegooid,

kunnen wij gewoon weer
grillen zonder oververhit te

raken.

Ter gelegenheid zal op vrij. en
zat. live muziek aanwezig

zijn.

Gelieve te reserveren.

HALTESTRAAT 75
tel. 17229.

*L

^Ttaiijfze Sieeqtnan

Oók voor het overtrekken
van uw oude model.

Cath. van Renesstraat 3 Tel. 02507-18939

2041 BJ Zandvoort Bellen na 18.00 u.

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

presenteert

vrijdag 13 november

KARAOKE
AVOND

You donï have to be a pro

to steal the show

Aanvang ± 21.00 uurA
%frotel-L>afè ~ ftostaurant

*onnehoefe

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

Wegens renovatie- en

onderhoudswerkzaamheden is

onze zaak GESLOTEN op

16, 17 en 18 november a.s.

Vanaf donderdag 19 november

bent u weer van harte welkom

om te genieten van onze

uitgebreide lunchkaart, van

diverse vlees- en visspecialiteiten

of van een heerlijk wildgerecht.

Te huur
per direct

± 250 m2
mag.ruimte in

Zandvoort.
Tel. na

18.00 uur
023-287986

At7ÖJMÜIV

TE KOOP
Droog open
haardhout

Kort gezaagd
Klaar voor gebruik

Bestel nu

tel.: 02550-22107

023-315855

V ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
ZijlweR 1B3 Tei:023-315855 (DAG EN NACHT)

De lekkerste

paddestoelen vindt u bij

AART VEER
Grote Krocht 25, Zandvoort

GRATIS WINTERBEURT
GRATIS
HUÜB-
AUTO

NEFKENS HAARLEM
nodigt alle Peugeot-rijders in Zandvoort
uit voor
• Een gratis wintercontrolebeurt. Uw Peu-

geot zal u niet snel in de kou laten staan.
Zeker niet als u 25 meest wintergevoeli-
ge onderdelen nu even door ons laat

kontroleren.

• Huurauto gratis bij elke onderhouds-
beurt of reparatie.

Bel snel voor een afspraak.

LEIDSEVAART

r
s

NEFKENS
• slechts 300 mtr. van station

Heemstede/Aerdenhout

MUNTERSLAAN 2
HAARLEM
TEL. 023-249201

EEN ZEER BIJZONDERE

AANBIEDING!!
Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag

Onze alom bekende zuiver scheerwollen

JERSEY PANTALON
met elastieken band, adviesprijs 129,-

Onze altijd lage VIVA PRIJS 109,-

Nü 3 dagen 89,

THE POINT OF FASHION

Spotlight, zuiver wollen

PANTALON
met of zonder bandplooi, normaal 159,-

Nu 3 dagen 129,

&

ffifWA m&de mei 'n kont

Grote Krocht 1 9, Zandvoort

Grote Krocht 19, Zandvoort

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert volgende week in het Raadhuis:
- maandag 16 november 1992, 20.00 uur commissie Financiën

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis.

Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
punten die op de agenda staan.

Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat de op de agenda staat het woord te voeren.

Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 19 november 1992, 15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4 te Zandvoort

Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondge-
bied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507 - 61545.

Verleende hinderwetvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten om onder voorwaarden om
gevaar, schade of hindervoorde omgeving te ondervangen, een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor:

- een supermarkt gelegen aan de Grote Krocht te Zandvoort.

De beschikking en andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben
liggen van 13 november tot 13 december 1992 ter inzage bij de sector

Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

L) kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is

geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsu ren ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Tot 13 december 1992 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de
geschillen van Bestuurvan de Raad van State, Postbus 2001 9, 2500 EA Den
Haag door
- de aanvrager
- de betrokken adviseurs
- degenen die conform art. 20, 21 of 22 tweede lid of 28, eerste lid onder c

van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben inge-

bracht

- elke belanghebbende die aantoonbaar redelijkerwijs niet in staat is geweest
conform bovenstaande artikelen bezwaar in te brengen.

De beschikking Is na 1 3 december 1 992 van kracht, tenzij beroep is ingesteld

en tevens op grond van art. 60a van de Wet op de Raad Van State bij de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van

State een schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige voorziening.

Aangevraagde bouwvergunning
104B92 Hogeweg74 - verbouw woning tot apparte-

mentengebouw

U kunt deze aanvraag inzien bij afdeling Bouwtoezicht en Milieu vande sector

Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 -

12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter

zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
060B91 Van Speijkstraat 19 - plaatsen berging

099B92 Zandvoortselaan, - bouw luifelconstructie restaurant

ingang waterleidingduinen 'De Duinrand'

100B92 Haltestraat 27 - wijzigen winkelpui

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig

dagen naverschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubli-

ceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register

bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,

Raadhuisplein 4.

12 november 1992 J

m mi uitvaartverzorging
\>-// kennemerlandbv

" Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZiJN ALS DE PRI.
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag,

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.

Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,

Heemstede 023-331975.

JUPITER-SPORT
Belotti voetbalschoen r jaa

Mosira ƒ189,95 nu J lUU,"

Damestennisschoen
Diadora Capriati

ƒ109,95 bij ons

Trainingspak
Junior

f 79,95

ƒ 79,95

Raadhuisplein 15 Zandvoort

Dit weekend:

MOKKA
BOOMSTAM 9.

MUESLIBOLLETJES
$tjt 4 halen + 1 gratis

Echte Bakker

BALK
Hogeweg 28 - Tel.12989
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Politie houdt
winkeldieven aan

ZANDVOORT - Twee
25-jarige mannen zijn vrijdag-

middag rond half twee aange-

houden door de politie, als ver-

dachten van winkeldiefstallen.

De mannen probeerden in een
kledingwinkel aan de Thorbec-
kestraat met een geprepareer-

de plastic tas drie truien weg te

nemen met een waarde van
ruim zevenhonderd gulden. De
tas was voorzien van een alumi-

nium binnenlaag waarmee
sommige beveiligingssystemen
buiten werking gesteld kunnen
worden. De mannen werden be-

trapt door het winkelpersoneel,

dat hen buiten de winkel de tas

afpakte. De dieven kozen het

hazepad, maar konden in de
omgeving worden aangehou-
den.

Sinterklaastoneel
ZANDVOORT - Een aantal

leerkrachten uit het Zandvoort-
se basisonderwijs bereidt zich
weer voor op het Sinterklaasto-
neel, dat dit jaar zijn veertigste
editie beleeft. Honderden leer-
lingen kunnen, zoals jaarlijks,
binnenkort weer genieten van
het optreden van juffen en
meesters in - meestal - komi-
sche voorstellingen. Op het
programma staat het toneel-
stuk Pandolio. Op de laatste
dag treden zij 's avonds ook nog
een keer op voor genodigden,
waaronder de oudercomité's.
Dat gebeurt dit jaar op 27 no-
vember.

MENINGEN
De rubnelt meningen staat open voor uw reacties Stuur uw brief

naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Te
lange brieven kunnen worden ingekort. Ukunt uw brief ook afgeven
bi) het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648

Senioren de grond in?
Mevrouw Veldhuizen-Ver-

steeg reageert op artikel vorige
week (5 november 1992) in het
Zandvoorts Nieuwsblad. Wet-
houder Tentics sloeg de eerste
paal voor veertien seniorenwo-
ningen, die gebouwd worden
door EMM.
Maar wethouder Termes, de

schrik sloeg mij om mijn hart,

toen ik onder die foto las: u
slaat daar de eerste paal de
grond in voor veertien senioren'.

'Toch niet veertien senioren de
grond in?' dacht ik. Verder le-

zende las ik het goede verslag
van de woorden van mevrouw
Carbaat, de bouw van veertien
seniorenw>onz?zge?z, Kostverlo-
renstraat/Koninginneweg. Met
deze bouw wens ik (met 85 jaar
zelf ook senior) u veel succes
en wens die veertien toekomsti-
ge bewoners een fijn woonge-
not!

E. Veldhuizen-Versteeg
Bentveld

Jantje Beton
In de nu achter ons liggende

week huis-aan-huis collecte

Weekenddiensten ]
Weekend:
14/15 november 1992
POLITIE: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.

13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info over-
dag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken-
nemerland.
DIERENAMBULANCE (Die-

renbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza-
menlijke waarnemingsrege-
ling: J. Anderson, B. van Ber-
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blü-
me, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, èn
tijdens feestdagen via telefoon-
nummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een af-

spraak is niet nodig. Inlichtin-

gen omtrent de diensten van
dokter Flieringa worden ver-

strekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, teh
13185. Openingstijden (alléén

voor recepten) : zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00. Buiten de openings-
tijden: informatie over de rege-

ling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedge-
vallen is het Kruiswerk Zuid-
-Kennemerlahd 's avonds, 's

nachts en in het weekend te be-
reiken via de doktersinforma-
tiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Eliza-

beth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Koch-
straat 6A, Zandvoort, tel.

02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zand-
voort, tel. 15847.

Dieren: (Overige diensten) Ver-
eniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings-
dienst 023-383361, Asiel Zand-
voort (tevens pension)

02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulp-
verlening: Voor informatie, ad-
vies en hulp tel. 17373, op alle

werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dien-
stencentrum) Koninginneweg
1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus:Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te

voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00

en 17.00 uur. De kosten per per-
soon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,-

voor een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.

13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder vol-

gens afspraak. Deze hulpverle-
ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gra-_

tis.

Telef. Meldpunt Sexueel Ge-
weld: tel. 023-329393 op werkda-
gen 12.00-14.00 uur en ma.a-
vond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00

uur: 19783. Schriftelijk: Post-
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Be-
stuurlijk spreekuur: iedere eer-

ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' we-
ken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davids-
straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.

61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinses-
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.

14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten u
Weekend:
14/15 november 1992
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gezinsdienst
m.m.v. Jongerenkoor, ds. J.A.

van Leeuwen
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Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: dr. W.F.O.E.
Stange uit Bloemendaal
Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap NPB:
Zondag 10.30 uur: dhr. H. de
Jong uit Zandvoort, m.m.v.
Zandvoorts Vocaal Ensemble
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/com-
munieviering
Zondag 10.30 uur: woord/com-
munieviering, dames Bleijs/-

Beijnes
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: drs. I. Cle-

ment
Kerk v.d. Nazarener: Ziilweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ochtend-
dienst
Zondag 19.00 uur: avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00

uur en maandag 19.00 - 21.00

uur.
Inl.: R. van Rongen, L. Meesz-
straat 14, Haarlem, tel.

023-244553.

H Burgerlijke stand fi

Periode:
3 - 9 november 1992
Ondertrouwd:
Leferink, Robin Henk en De
Jong, Johanna Hilda
Overleden:
Roodhart geb. Martin, Frederi-
ka Wilhelmina, oud 82 jaar
Aaij, Pieter, oud 79 jaar
Van Duijn, Arie, oud 79 jaar
Visser geb. Bogaart, Maria Eli-

sabeth, oud 84 jaar
Zwemmer geb. Koper, Johan-
na, oud 96 jaar

voor Jantje Beton geweest.
Hier heb ik geen probleem mee,
want het is vaak de enige ma-
nier om aan (wat) geld te ko-
men.

Als je aansluitend dan ook
nog een straatcollecte organi-
seert, is dit mijns inziens niet
terecht. De - hoofdzakelijk -

jeugdige collectantjes kunnen
niet aan iemand zijn neus zien
of die al aan huis geofferd heeft
(ouderen kunnen dat ook niet

zien, hoor).
Het resultaat was dat die col-

lectantjes vaak afgebekt wer-
den op een manier die echt niet
fraai was.

De animo om te collecteren is

toch al niet bijster groot. Maar
op deze manier haal je hele-

maal de fut eruit, en je jaagt een
aantal mensen weg die nog wel
wat voor anderen willen doen.

J. Kerkman
Zandvoort

Heerlijke dag voor ouderen
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De Wurf presenteerde de ouderen de lunch, tijdens de Ontmoetingsdag

ZANDVOORT - „Het Zand-
voortse culturele beleid
komt op de tocht te staan."
Die waarschuwing uitte D66
raadslid Paul Brugman dins-

dag in de gemeenteraad. Een
amendement en een motie
om te voorkomen dat de ge-

meente per 1 januari 1994 uit

het Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland stapt, kregen
echter geen steun van de an-

dere partijen.

Een voorstel was de - onge-
veer honderd - leerlingen 250
gulden eigen bijdrage te laten

Gemeente uit

Muziekcentrum
betalen. Zij betalen nu een be-
perkt bedrag aan lesgeld, maar
de gemeente legt er jaarlijks

een bedrag van rond de 130.000
gulden voor neer. Teveel, vindt
het gemeentebestuur.
Vorig jaar heeft de gemeente-

raad besloten dat er niet meer
dan 78.000 gulden voor het cen-
trum mag worden uitgegeven.
„Het is ondenkbaar dat dit be-
drag ooit gehaald wordt," zegt

wethouder Ingwersen daar
nu over. Al vele jaren wordt
bij het centrum aangedron-
gen de kosten omlaag te bren-
gen, maar dat is tot nu toe
zonder resultaat gebleven.

Ook aan de uittreding is

een bedrag verbonden. De
hoogte daarvan is afhanke-
lijk van onderhandelingen,
maar acht ton blijkt niet on-
denkbaar. Daarom is volgens
Brugman onderhandelen
over de jaarlijkse bijdrage
verstandiger.

ZANDVOORT - De hoge leef-

tijd of een lichamelijk onge-
mak, maken dat veel Zand-
voortse inwoners weinig con-
tact hebben met hun mede-
mens. Vorige week woensdag
bezochten 350 ouderen de Ont-
moetingsdag. „Een teken dat er

nog steeds behoefte bestaat aan
een dergelijk evenement," liet

voorzitter Jan Brabander tij-

dens een bijeenkomst in het
Gran Doradopark weten.
De Ontmoetingsdag werd

ook ditmaal een succes. Het
eerste deel van de dag werd ver-

zorgd door een sprankelend op-

treden van 'Soene'. Jong talent

aan het klavier van een piano
en een optreden van Ad Goos-
sens met zang en gitaarmuziek.

Na de lunchpauze, waarin de
plaatselijke pastores, artsen en
politici zich tussen de gasten
begaven, kon presentator Bra-
bander het optreden van het se-

niorenkoor 'Voor Anker' aan-
kondigen. Onder leiding van
Trudy van Staveren en met so-

listische medewerking van Ma-
rino van Wakeren, zorgden vele

liedjes uit de 'oude doos' voor
een uitstekend stukje enter-

tainment. Een hoogtepunt
vormde de muzikale omlijsting
van het trio Dico van Putten. De
climax op deze dag was echter
het massaal meegezongen
Zandvoort volkslied. „Een
heerlijke dag," aldus een van de
dankbare gasten na afloop.

Achter de schermen

Lia Sol

'Ik ben overal inzetbaar 9
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„Lesgeven aan kinderen is een van de leukste dingen die ik doe," zegt Lia Sol

ZANDVOORT - Lia Sol
(40) heeft in de loop der
jaren al heel wat benen
verbonden en armen in de
watten gelegd. Als bijna
fulltime vrijwilligster van
het Rode Kruis is ze veel-

vuldig te vinden langs de
lijn van de Zandvoortse
sportvelden. Bovendien
heeft ze de jeugdlotus on-
der haar hoede en is ze
sinds kort de vaste verzor-
ger van het eerste en twee-
de van Zandvoortmeeu-
wen. Ze windt er dus wel
doekjes om, maar gunt
toch een blik achter de
schermen.

door Everhard Hebly

eens wat gebeurde in het veld,

dan hielp je. Ik heb altijd mijn
EHBO-tas bij me, dat is een
soort afwijking. Ik zit er liever

mee verlegen dan om verlegen.
Mijn moeder had ook altijd wel
een doosje met pleisters bij

zich. Uiteindelijk ben ik bij het
Rode Kruis terecht gekomen
als vrijwilligster. Een van de
leukste dingen die ik hierbij

doe, is het lesgeven aan kinde-
ren. Die zijn vaak heel spontaan
en je kunt ze nog vormen."

Niets verplicht

Ze geeft les aan de zogenaam-
de A-tjes, B-tjes en Lotusgroep.
In de laatste groep maken de

LIA SOL is Zandvoortse in

hart en nieren en vrijwil-

ligster pur sang. Als kind
was ze al bijna dagelijks

op het strand te vinden. Ze
hielp bijvoorbeeld elk jaar met
het leggen van straatjes bij de
paviljoens. De liefde voor
strand en zee is erin gebleven.
„Daar hou je van. Ik ga nog al-

tijd elke dag naar het strand.
Gewoon even naar de zee kij-

ken, vooral als het stormt. Ik
moet gewoon elke dag buiten
zijn. Binnen kan ik mijn draai
maar moeilijk vinden. En als

we met vakantie gaan, wil ik

altijd bij het water zitten."

Op het strand kwam zij al

snel bij de Zandvoortse Red-
dings Brigade terecht en zij is

er nooit meer weggegaan. De
zorg voor mensen is een rode
draad geworden in het leven
van Lia Sol. „Op een gegeven
moment wilde ik meer dan al-

leen maar de EHBO. Ik ging
altijd met mijn zoon mee naar
het voetballen en als er dan

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'
achter bekende perso-
nen uit deze gemeente.
Deze week Lia Sol.

kinderen zelf wonden met be-
hulp van brooddeeg en na-
maakbloed. In de B-groep heb-
ben ze al geleerd hoe ze een
verwonding moeten behande-
len, mi moeten ze het ook kun-
nen herkennen. Daarnaast ver-

leent zij bijstand bij alles in en
om Zandvoort. Bijvoorbeeld bij

de Ontmoetingsdag voor oude-
ren. Dan assisteert ze bij alle

voorkomende werkzaamhe-
den, dus ook bij het maken van
bloemstukjes. Lia: „Ik ben vrij-

willigster, dus niets is ver-

plicht. Maar men moet er wel
vanuit kunnen gaan, dat je in-

zetbaar bent. Veel mensen den-
ken altijd - omdat ik bijna over-

al aanwezig ben - dat ik het heel
druk heb, maar zo beleef ik het
zelf niet. Ik ben overal inzet-

baar. Zoiets zit in je, denk ik.

Het zou niet bij me opkomen

Foto Bram Stijnen

om iemand te laten barsten. Ik
ben altijd voor en met anderen
bezig."

De vrijwilligers van het Rode
Kruis Zandvoort maken door
de aanwezigheid van het circuit

mogelijk de meeste uren van
alle Rode Kruisvrijwilligers in

Nederland. Lia Sol is echter
veelal te vinden op de sportvel-

den, het circuit heeft niet echt
haar voorliefde. „Ach, je zit er

maar te zitten. Maar het kan
ook heel leuk zijn omdat je

meestal met twee man bent.
Bovendien is er doorgaans wel
een dokter aanwezig en er zijn

uitstekende faciliteiten, bijna
een operatiekamer. Maar dat
moet ook wel, omdat de ver-

wondingen op het circuit al

snel ernstiger zijn dan op een
voetbalveld. Als ik moet kiezen,

zit ik liever op het sportveld.

En het beachvolleybal hebben
we er tegenwoordig bij, dat is

echt heel gezellig."

Buiten het Kruiswerk om
treedt ze dit seizoen voor het
eerst op als vaste verzorgster
van Zandvoortmeeuwen 1 en 2.

Ze was er al jaren kind aan huis
en de eerste twee elftallen zaten
omhoog. Onder voorwaarde
dat 'de jongens' het ermee eens
zouden zijn, ging ze in op het
verzoek van de club. „Het is

natuurlijk heerlijk werken in

zo'n nieuw complex met opti-

male voorzieningen. Boven-
dien ken ik er goed de weg, dat
is heel belangrijk in dit werk. Ik
hoef op geen enkel Zandvoorts
sportcomplex te zoeken naar
een brancard of telefoon. Ik
spreek nog niet van 'mijn jon-

gens', maar het is wel mijn
kluppie. Zij moeten het werk
doen en ik zit langs de lijn. Ik
ben er natuurlijk voor de ver-

zorging, maar ik hoop altijd dat
er niets gebeurt."

Grond te koop voor drie gulden
Vervolg van voorpagina
De raadsleden R.H. Sandber-

gen (D66), Tates (VVD) en
Landman (GBZ) uitten vorige
week commentaar op de brief

van de gemeente. Zij waren van
mening dat eerst de gemeente-
raad zich er nog over moest bui-

gen. Sandbergen vindt een gul-

den per meter als koopsom een
redelijke prijs. Daarbij komen
uiteraard nog - in verhouding -

hoge kadastrale kosten. Ter
vergelijking met de 35 gulden
werd verwezen naar de aan-
koop van een stuk Westerduin-
weg in Bentveld. De huidige ei-

genaren bieden dit aan de ge-

meente te koop aan voor onge-
veer 3 gulden per meter.

Advocaat
Een van de betrokkenen

heeft een advocatenbureau om
advies gevraagd. Volgens een
van de medewerkers heeft dit

niets te maken met het huidige
'recht van uitzicht' uit het bur-
gerlijk wetboek. Dat bepaalt al-

leen dat men zonder toestem-
ming van de buren geen recht-

streeks uitzicht op hun erf mag
hebben.
Het recht dat door Jonkheer

Barnaart is bedongen, kan vol-

gens hem niet zomaar onge-
daan gemaakt worden. Het vra-

gen van een vergoeding is vol-

gens hem 'volstrekt dubieus,
omdat die toestemming in het

verre verleden is bedongen en
ongetwijfeld niet tegen betaling
van een jaarlijkse vergoeding.'

In 1918 werd een deel van de
weg plus bermen door Bar-
naart in eigendom overgedra-
gen aan de gemeente Zand-
voort. De advocaat concludeert
- voorlopig - dat de gemeente als

verplichting heeft meegekre-
gen, het recht van uitzicht te

respecteren. Hij ziet geen
grond om er op de voorgestelde
wijze verandering in aan te

brengen.
Volgens enkele bewoners van

de Zandvoortselaan zal de ge-

meente een schone-grond-ver-
klaring moeten afgeven, als be-

wijs dat de bodem niet veront-
reinigd is. Daarnaast zou er op
gelet moeten worden of de rio-

lering niet verouderd is, er geen
mankementen zijn aan gas- of
waterleiding en de electraka-

bel, èn dat er geen munitie ligt.

Daarnaast wordt overwogen
om bij de gemeente een reke-

ning in te dienen, wegens het
onderhoud dat de bewoners ja-

renlang hebben verricht.

Op dit moment blijkt dat een
aantal huiseigenaren pas veel

later na de aankoop van de wo-
ning heeft ontdekt, dat de voor-

tuin geen eigen grond was. In
hun koopaktes werd daar mets
over gezegd en het was geen ge-

woonte het opgegeven grondop-
pervlak in de akte na te meten.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Commentaar

Tevreden?
Uit een enquête van de Ka-

mer van Koophandel blijkt dat

de meeste, ondervraagde
Zandvoorters tevreden zijn

over hun winkelcentrum. Dat
was vorige week te lezen in het

Zandvoorts Nieuwsblad Klach-

ten waren er alleen over hinder

van autoverkeer en het gebrek
aan parkeerruimte en specia-

listische winkels.

De vraag is of gesproken is

over de koopavond en de ope-
ningstijden van restaurants m
het winterseizoen. Een bezoek-

je aan het centrum op vrijdag-

avond, koopavond, heeft nau-
welijks zin: de meeste zaken
zijn dicht. Het publiek wacht
voornamelijk een ongezellige

wandeling langs dichte winkels

en onverlichte etalages. Slechts

een handje vol ondernemers,
altijd dezelfden, houdt de zaak
open.

Dat geldt mm of meer ook
voor de restauranthouders. Als

je op een willekeurige winterse

avond ergens een hapje wil

eten, sta je bij diverse restau-

rants voor een dichte deur. Bij-

voorbeeld op een dinsdaga-
vond is zeker de helft gesloten.

Sommige blijken het hele win-

terseizoen dicht, andere zijn

nog maar beperkt open. Wat
meer coördinatie in de ope-
ningstijden lijkt geen overbodi-

ge luxe.

Vermoedelijk zal menig
dorpsbewoner niet blij zijn met
deze situatie, ook al kwam dat

niet direct tot uiting bij de en-

quête. Dat geldt vast nog meer
voor de 'verblijfstoerist' die zich

heeft laten overhalen om in na-
jaar of winter een paar dagen
naar Zandvoort te komen: ge-

zelligheid moet 's avonds met
een kaarsje gezocht worden.
En dat strookt toch niet bepaald
met het streven naar 'seizoens-

verlenging'. Hoezo 'tevreden'?

Gezinsdienst

Hervormde Kerk
ZANDVOORT - In de Neder-

lands Hervormde Kerk aan het
Kerkplein wordt zondag 15 no-
vember een gezinsdienst ge-

houden. Deze begint om 10.00

uur. Ouders en hun kinderen
worden uitgenodigd deze bij te

wonen. De feestelijke bijeen-

komst wordt voorbereid door
dominee J.A. van Leeuwen en
de leiding van de kinderdienst.
Het jongerenkoor verleent me-
dewerking aan de dienst. Na af-

loop kan er in het Jeugdhuis
achter de kerk een glaasje limo-
nade of een kop koffie gedron-
ken worden.

Cadeautjes te koop
ZANDVOORT - De afdeling

Welfare van het Nederlandse
Rode Kruis afdeling Zandvoort
houdt komende weken haar
jaarlijkse verkoop van Sinter-

klaas- en Kerstcadeautjes. De
medewerkers zijn met hun
stand op diverse locaties te vin-

den. Dinsdag 17 november in

het Huis in het Kostverloren,
woensdag 18 november op het
Raadhuisplein en dinsdag 24

november in het Huis m de
Duinen. De kraam is van 10 tot

16 uur bemand. Er is 'voor elk
wat wils' te koop.

(ADVERTENTIE)

ADVERTORIAL

Dirk van den Broek opende nieuwe
supermarkt in Hoofddorp-Toolenburg

In het vorige week door burgemeester Van Duist geopen-

de winkelcentrum Toolenburg vindt men ook een nieuwe

Dirk van den Broek-supermarkt. Na zo'n 2 jaar in een

noodwinkel de wijk te hebben bediend vierde men de ope-

ning van deze nieuwe vestiging met het uitdelen van niet

minder dan 500 boterletters, hetgeen bijzonder in de

smaak viel bij het winkelende publiek.
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NTERSPORT?
bereid u goed voor!!!

AEROBICS
I-FITNESS

|| 12,60 per keer, ƒ 100,- pen 10 keep)

Ook alvast een lekker kleurtje?

SNELBRUINTUNNEL:
ZONNEBANK:
GEZICHTSKANON:

1 x ƒ15,-; 10 x ƒ125,-

1 x ƒ10,-; 10 x ƒ90,-

1 x ƒ10,-

MESS PARADISE
Paradijsweg 1, Zandvoort

Tel. 02507-17742

«iiNESSlB^MNAfT^Rkê>BAp;!

TJERK HIDDESSTRAAT 145
Modern dnekam.app. op 9e et., schitterend uit-

zicht over zee en duinen. Ind. entree, hal, toilet,

grote L-vormige woonk., balkon zuidoost, open
keuken met eetbar, badk. met ligbad en wasta-
fel, slaapk. Vr.pr. ƒ159.000,- k.k.

HOGEWEG 22/1
Zeer luxe verbouwd tweekam.app. (vh 3) op 1e
et. Ruim balkon west. Ind. entree, hal, toilet,

woonk. met spiegelwand, luxe open keuken met
inb.app., slaapk. met vaste spiegel/kastenwand,
badk. met bad/douche, dub. wastafel. Serv.k.

ƒ137,- p.m. Vr.pr. ƒ198.000,- k.k.

DR KUYPERSTRAAT 4
Twee onder een kapwoning met garage. Grond-
opp. 300 m2. Ind. entree, hal, woonk., keuken,
toilet, 1e et. 3 slaapk., badk. met douche, toilet

en wastafel, zolder met mog. voor kamer. Vr.pr.

ƒ298.000,- k.k.

DE FAVAUGEPLEIN 41 I

Direct aan wandelboulevard gelegen driekam.
app. op 1e et., uitzicht op zee en strand. Garage.
Ind. hal, L-vormige woonk. met open haard, keu-
ken, badk. met toilet, douche en wastafel, 2

slaapk., balkon oost, balkon zuid/west. Groten-
deels v.v. isolatieglas. Serv.k. ƒ 400,- p.m. Vr.pr.

ƒ259.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944* /Fax 02507-17596

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

06 Wit Verhuizingen
j"s

"*^ ^X'sijT'^»^

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

Te koop
keramische
kookplaat

met elektr.

inbouwoven

z.g.a.n. ƒ600,

tel. 18793

Gevraagd

SCH00NMAAKHULP
Enkele uren per week.

Weber's schoonmaakbedrijf
Tel. 14764-14090

O, kom er eens kijken en
proeven bij de
hofleverancier
van de Sint

ALLEEN DIT WEEKEND
Gevulde pietjes a 1,55

5,—
V2 pond brokken +
amandelen a
Stukje
marsepeinworst o OK

100 gr. ^,üD
Denk op tijd aan Uw

chocoladeletter

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865 A
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

IEN BROEK
Deze onderneming behoort tot de Samenwerkende Dirk van den Broek

Bedrijven en exploiteert een 21-tal supermarkten in de regio Amsterdam,

maar ook daarbuiten zoals Hoofddorp, Nieuw Vennep. Oostzaan. Volendam,

Zandvoort en Zwanenburg terwijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen

Voor ons filiaal in Zandvoort vragen wij:

A VONDMEDEWERKERS m/v
(leeftijd vanaf 18 jaar)

voor enkele avonden per week om onze Supermarkt aan te vullen.

SCHOLIEREN m/v
(leeftijd vanaf 16 jaar)

die van 16.00 tot 19.00 uur winkelwerkzaamheden willen verrichten.

ZATERDAG HULPEN m/v
(leeftijd vanaf 15 jaar)

voor kassa- en winkelwerkzaamheden van 8.30 tot 17.00 uur.

Wij werken met scannings-kassa's en voor een interne opleiding

wordt gezorgd.

Belangstelling?

Stuur dan onderstaande bon op, een postzegel is niet nodig.

Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

2X

BON Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V.

Antwoordnummer 15570

1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr. W.E. Kool

Ik ben geïnteresseerd in de funktie van
O avondmedewerker O (middag)hulpkracht O zaterdag hulp

Naam: M/V
Adres:

Plaats/Code:

Telefoon:

Geb. datum:
Zandvoort

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
<

4
<

<

<

SINGER
NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7 IS 02507-20072
t/o garage Versteege Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
KLEDINGREPARATIE

u

£
O

CSINGERJ
P. E. M. Stokman
reparatie alle merken

t

Een verrassend
resultaat wanneer je de

enorme keuze aan
vloerbedekking,

wooncomfort bij Franse
ziet. Laat u vrijblijvend

adviseren door uw
vakman.

Franse Woon idee

^noUCtO^^l/iuH-iXuOr

vloerbedekking,

gordijnen, meubelen

Amsterdamsestraat 70
Haarlem, tel. 023-355086

lid ver. woningstoffeerders

Saturday night

dance party
Soc. de Manege, Zandvoort
sfeer, dansen en live-entertainment

A.s. zat. 14 nov. o.a. Willeke d'Estelle
Entree ƒ 15,-

Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jaar.

Corr. gekleed.
Info 16023

LET OP!
Zat. 21 nov. a.s. 10-jarig

bestaan, receptie van
20.00-22.00 uur.

Tot 03.00 uur grandioos feest

met George Baker.

Info 16023

- Ons faxnummer

voor advertentieteksten

is. .

.

020-5626283

WEEBMEIBM—

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekeden

Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's

ook naar maat

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

UITSTEL VAN

s .:*

KOOP NU
BETAAL

IN FEBRUARI :ï8i
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Als u nu bij Dixons een compu-
ter van Packard Bell of Commodore
koopt, hoeft u pas volgend jaar in

februari te betalen. En een aan-

betaling is ook niet nodig. Komt
nog bij dat we onze Packard Bell en

Commodore computers vanwege
de feestdagen flink hebben afge-

prijsd. En dat er 12 maanden garan-

tie aan huis op zit. Dus stel een

bezoek aan Dixons niet te lang uit,

dan stellen wij de betaling uit.

Prijzen zijn inclusief BTW!

Packard Bell Legend 325-SX 386sx micro-

processor, 25 Mhz snelheid en 2 MB ram

geheugen, uitbr. tot 8 MB. Een 40 MB harde

schijf, een 5,25 en 3,5 drive en S-VGA-kleu-

renscherm. Incl. software t.w.v. 500,- en 12

mnd. garantie aan huis. Van 2^997-

kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 1300,-

en 12 mnd. garantie aan huis. Van_3^>89T-

voor _

Packard Bell Legend 933G 486dx micro-

processor, 33 Mhz snelheid en 4 MB ram

geheugen, uitbr. tot 20 MB. Een 125 MB
harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en S-VGA

kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 1300,-

en 12 mnd. garantie aan huis. Van^88ST-

voor ^Oh^W" iS^^^L^jr' ""

Commodore DT 386SX-25 Met 386sx micro-

processor, 25 Mhz snelheid en 2 MB ram

geheugen, uitbr. tot 16 MB. 40 MB harde

schijf, VGA-kleurenscherm, standaard met

MS-Dos 5.0 en 12 mnd. garantie aan huis.

Packard Bell Legend 425-SX 386sx micro-

processor, 25 Mhz snelheid en 2 MB ram

geheugen, uitbr. tot 8 MB. Een 105 MB harde

schijf, een 5,25 en 3,5 drive en S-VGA-

kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 700,-

en12 mnd. garantie aan huis. Van £389"^

voor t^S!^3Ê^S!9iS^Pgfmm

Packard Bell Legend 900G 486sx micro-

processor, 20 Mhz snelheid en 2 MB ram

geheugen, uitbr. tot 18 MB. Een 125 MB
harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en S-VGA-

kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 700,- en

12 mnd. garantie aan huis. Van^4Sfl^

voor *BmmSdPï£!^PïZi9frmm

Packard Bell Legend 925G 486sx micro-

processor, 25 Mhz snelheid en 4 MB ram

geheugen, uitbr. tot 20 MB. Een 125 MB
harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en S-VGA-

Commodore DT 386-33C Met 386dx micro-

processor, 33 Mhz snelheid en 4 MB ram ge-

heugen, uitbr. tot32 MB. 1 20 MB harde schijf,

S-VGA-kleurenscherm, standaard met MS-Dos

5.0 en 12 mnd. garantie aan huis. Van 3J49r

voor ^ËEmïZ3Pï2& L^^- 1™

Commodore DT 4865X-25 Met 486sx micro-

processor, 25 Mhz snelheid en 4 MB ram

geheugen, uitbr. tot 32 MB. 120 MB harde

schijf, S-VGA-kleurenscherm, standaard met

MS-Dos 5.0 en 12 mnd. garantie aan huis.

Commodore DT 486-33C Met 486dx micro-

processor, 33 Mhz snelheid en 4 MB ram

geheugen, uitbr. tot 32 MB. 120 MB harde

schijf, S-VGA-kleurenscherm, standaard met

MS-Dos 5.0 en 12 mnd. garantie aan huis.
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Man ernstig

mishandeld
ZANDVOORT - Een 35-jarige

Zandvoorter heeft vorige week
aangifte gedaan van zware mis-

handeling. In de nacht van 1 op
2 november had hij ruzie gekre-

gen met een 31-jarige plaatsge-

noot in een café in het centrum.
Tengevolge van de ruzie liep de
H5-jarige man snijwonden aan
nijn hoofd en pols op, waarvoor
hij die nacht in het ziekenhuis
moest worden behandeld. Door
de politie wordt een nader on-

derzoek ingesteld.

Porsche favoriet

bij autodieven
ZANDVOORT - Opnieuw is

er een Porsche gestolen. Dit-

maal een type 928, kleur rood.

De wagen, met een waarde van
100.000 Duitse Marken, is tus-

sen vorige week vrijdag, rond
tien uur 's avonds en vorige
week zaterdag, rond half elf 's

morgens weggenomen vanaf de
Burgemeester Van Alphen-
straat. Een week eerder werd er

oen Porsche 911 gestolen uit de
Koningstraat.
Ook een Ford Escort RS 2000

verwisselde van eigenaar, zon-

der dat dit de bedoeling was.
Deze auto werd zondag tussen
half elf 's morgens en kwart
over drie 's middags ontvreemd
vanaf de Boulevard Barnaart.
De kleur was wit, waarde onbe-
kend. Ook deze auto was eigen-

dom van een Duitser.

Bord voor zijn kop
ZANDVOORT - De Haarlem-

mer die zaterdag dronken ach-

ter het stuur zat, had letterlijk

een bord voor zijn kop gekre-

gen: hij raakte de macht over
het stuur kwijt, reed over een
tiental anti-parkeerpaaltjes en
ramde een verkeersbord. Het
ongeluk gebeurde rond twee
uur 's nachts op de Boulevard
Barnaart. De bestelauto van de
38-jarige bestuurder, raakte zo
beschadigd, dat hij moest wor-
den weggesleept door een takel-

bedrijf. De man bleek onder in-

vloed van alcoholhoudende
drank. Bij een ademonderzoek
kwam de politie er achter dat

de man 1,10 promille alcohol in

zijn bloed had. Hij kreeg een
rijverbod van vijf uur opgelegd.

Personalia

Het echtpaar P.F. Schmitz en
E. Schmitz-Joritzaar, wonend
aan de Herman Heijermans-
weg 169-2, was gisteren vijftig

jaar getrouwd. Traditiegetrouw
zou burgemeester Van der
Heijden zou het gouden bruids-

paar komen felictefen.

Wie vraagt er om
pepernoten met
een kerstsmaak
Begin november en de

rage is weer losgebarsten.
Je kunt nu al geen winkel
meer betreden zonder
geconfronteerd te worden
met de komende
feestdagen. Sinterklaas en
de kerstman lopen hand in
hand. „De klant vraagt
erom," zeggen de
winkeliers. „Het is

verwarrend, het verstoort
het tijdsritme van
kinderen en het verhoogt
de druk op ouders," zegt
pedagoge Maud Kampstra.

door Lenneke van Spanje

HET LIJKT OP de kip en
ei. Wat was er eerder?
De behoefte om in no-
vember al kerstballen

aan te schaffen, of de klant die
denkt: de kerstballen liggen er

al, laat ik dan maar vast een
pakket meenemen. Eén ding is

zeker: slachtoffer van de vroege
start van de feestdagen zijn de
kinderen. En voor hen is het
sinterklaasfeest toch eigenlijk

bestemd.
Maud Kampstra: „Sinter-

klaas is altijd een spannende
gebeurtenis voor kinderen. Het
is nog steeds een beetje eng, al

wordt de sint gelukkig niet
meer als boeman gezien zoals
vroeger. Maar tegenwoordig
ligt de nadruk op de cadeaus.
Het feit dat er vanaf begin no-
vember al cadeaufolders ver-

spreid worden, maakt veel kin-

deren onrustig. Ze gaan met de
folder naar bed of naar school
en kruisen alles aan wat ze wil-

len hebben. Hierdoor gaan ze

slecht slapen, weer in bed plas-

sen en duurt het, in hun ogen,
een eeuwigheid voordat het ein-

delijk zover is."

J. Vreuls, woordvoeder van
de Hema zegt dat de klant een
trend bepaalt die de detailhan-
del volgt. Zo ziet hij ook een
verschuiving van het sinter-

klaasfeest naar Kerst. Iets dat
uit Engeland en Amerika is

overgewaaid. „Sinterklaas is

toch meer een kinderfeest ter-

wijl met Kerst de volwassenen
elkaar cadeaus geven. Er is ook
een commercieel belang. Voor
de winkels levert de maand de-
cember een grote omzet. Maar
de feesten zitten erg dicht op
elkaar. Om de klant langer de
tijd te geven om inkopen te

doen, beginnen we al in novem-
ber met het aanbieden van sin-

terklaas- en kerstartikelen.
Hier wordt om gevraagd."

Te snel

Jeroen Kleijne, vader van
twee kinderen, gelooft hier niet
in. „Ik hoorde datje nu zelfs al

kerstbomen kunt kopen. Wie
wil er nu een kerstboom in no-
vember? Die is tegen die tijd

toch dood." Er zijn ook veel
klanten zonder kinderen die
zich ergeren aan de vroege uit-

stallingen. Jaqueline Rijdinga
bijvoorbeeld. „Het irriteert me

Bach-remedie
ZANDVOORT/HAARLEM -

In gezondheidscentrum De
Klimop, Marjoleinpad 50 te

Haarlem, geeft Jacqueline Oor-
thuizen vrijdag 13 november
een informatieavond over
Bach-remedies. Aanvang 20.00
uur, entree 5 eulden. Bachre-
medies zijn extracten van wilde
bloemen waaraan bepaalde
werkingen worden toegeschre-
ven. Zo zouden zij onaangena-

me stemmingen en emoties zo-

als angst, depressiviteit, onze-
kerheid en boosheid verande-
ren. 'Ze nemen de gevoelens
niet weg, maar helpen deze zo
te hanteren, dat ze ons niet lan-

ger in de weg staan.' De Bach-
-remedietherapie is volgens
Oorthuizen ook geschikt voor
kinderen met angsten, hoofd-
pijn, eczeem of last van bed-
plassen.

mateloos. Het is allemaal te

snel en het wordt steeds erger.
Straks verdrijft de kerstman
sinterklaas. En als de Kerst
voorbij is, moeten we alweer
paasspullen kopen. Nog even
en de paashaas wordt sinter-

klaas."
Vroom en Dreesman heeft dit

jaar eerst een kerstmarkt inge-

richt en is nu hard bezig om de
parterre om te toveren voor sin-

terklaas. M. Joosten is etaleuse
en houdt sint en Kerst wel dege-
lijk gescheiden. „Een kerst-

boom op de speelgoed- afdeling
zul je hier niet aantreffen, dat is

geen gezicht. Daarom hebben
wij de kerstmarkt apart inge-

richt. Sinterklaas wordt hier
niet vergeten. Maar we kijken
ook wat de concurrent doet en
dat volgen we."

Kleinere winkels zitten met
een ruimteprobleem; in veel
winkels zijn de kerstartikelen
naast de pepernoten te vinden.
In de Hema hangen de zwarte
pieten boven de kerstballen.

Een medewerker van de speel-
goedwinkel Bart Smit in de
Kalverstraat zegt zelfs: „Kerst
en sinterklaas, dat is toch het-

zelfde?"

Ombouwen
Gia Comlini, bedrijfsleidster

van een klein filiaal van Inter-

toys in de Van Woustraat, is het
hier niet mee eens. „Ik vind dat
sint, sint moet blijven. Wij be-
ginnen pas met de sinterklaas-
versiering als hij is aangeko-
men dus na 14 november. Een
week na 5 december gaan we de
winkel pas ombouwen. Eerder
komt er geen kerstboom bij ons
binnen." Comlini vindt dat de
kleine ruimte niets uitmaakt.
„Als we meer ruimte hadden,
zou ik het ook niet doen."

Een ander gevolg van het
door elkaar aanbieden van
klaas- en kerstartikelen is de
verwarring die het bij kinderen
teweeg kan brengen, vertelt pe-
dagoge Maud Kampstra. „Het
ritme van het jaar wordt ver-
stoord. Kinderen tot eenjaar of
acht hebben weinig tijdsbesef.

De 'verwarring' ten top: zwarte pieten boven kerstartikelen

Zij leven ook op school van sin-

terklaas naar Kerst. Als een pe-

riode wordt afgesloten, begint
pas de volgende. Nu alles door
elkaar wordt gegooid, weten ze
niet meer waar ze aan toe zijn.

Het zijn ook verschillende fees-

ten met elk een eigen sfeer. Het
is onmogelijk voor kinderen
om die twee uit elkaar te hou-
den als beide worden aangebo-
den."

Marja Verwey, moeder van
twee kinderen kan zich hierbij

aansluiten. „De sint hoort bij de
herfst en de kerst bij de winter.
Hoe kan ik aan mijn kinderen
duidelijk maken dat die kerst-

ballen met sneeuw pas over
twee maanden gebruikt wor-
den?" Pedagoge Kampstra
vindt ook dat ouders onder
druk komen te staan door de
vroege uitstallingen. „Dreinen-
de kinderen die hun.ouders de
kop gek zeuren over cadeaus en
snoep. Als ouder moetje steeds
sterker in je schoenen staan en

goed weten wat je wil om hierte-

gen weerstand te bieden."

Cadeaufestijn
Marja kan er over meepraten.

„Ik moest me echt beheersen
om die schattige kerstkande-
laar niet te kopen. Hoewel die
er over een maand misschien
niet meer is." Petra Jansen,
moeder van een zoon vindt ook
datje het zelf in de hand moet
houden. „Je hoeft niet met je

kind door de winkels te gaan."
Volgens Kampstra maken de
winkels van het sinterklaas- en
nu ook kerstfeest een groot ca-

deaufestijn. ,,De cadeaus wor-
den steeds groter en mooier.
Kinderen gaan op scholen te-

gen elkaar opbieden. De recla-

me draagt hier natuurlijk ook
haar steentje bij. Veel ouders
laten hun kind zelf cadeaus uit-

kiezen, maar dit wordt vaak
een teleurstelling. Het aangebo-
den speelgoed ziet er aantrek-
kelijk uit maar er is niet mee te

Folo Müitiin Hi'il

spelen. Het is helemaal af. Een
kind moet zijn fantasie kunnen
gebruiken anders is het zo uit-

gekeken."
Volgens Vreuls van de Hema

is het onmogelijk dat de detail-

handel de klant stuurt. „Als de
mensen het niet zouden willen,

daalde de omzet en hielden we
er direct mee op. Maar een feit

blijft dat de mensen meer met
Kerst besteden dan met sinter-

klaas en daar spelen wij op in."

Hoe het ook zij, pedagoge
Maud Kampstra adviseert ou-

ders om zich niet te laten verlei-

den door de winkels en hun kin-

deren niet met cadeaus te over-

voeren. Zij adviseert sinter-

klaas om te kijken naar de ont-

wikkeling van het kind en daar
iets bij te zoeken. „En niet te

dure cadeaus. Een kind is erg
gevoelig voor sfeer en die zou
niet afhankelijk moeten zijn

van die dure barbiepop of dat
computerspel. Mot een beetje
meer aandacht en gezelligheid
is een kind ook tevreden."

Zandvoorts
Nieuwsblad
Kraansvlak open
ZANDVOORT - Het Kraans

vlak, een uniek duingebied tus

sen Zandvoort en Overveen, ït

woensdag 25 november beperkt
opengesteld voor het publiek
Onder leiding van een deskun
dige kunnen maximaal veertiu

personen deelnemen aan een
excursie die om 14.00 uur be
gint en om 1G.00 uur eindigt

Manege De Bokkedoorns
vormt start- en eindpunt en u
te vinden langs de Zeeweg
voorbij Bloemendaal aan Zee
(vanuit Zandvoort). Te berei

ken met NZH-bus 81.

Kaarten zijn a f1,75 te verkrij

gon bij het hoofdkantoor var
het provinciaal waterleidingbc
drijf Noord-Holland, N.V
PWN, Essenlaan 10 te Bloe
mendaal. Kinderen tot 6 jaai

kunnen gratis mee.

Vrijwilligersdag
ZANDVOORT - Op 15 novem

ber staan van een tot vier uur '•

middags de deuren van het Ge
meenschapshuis wagenwijc
open voor degenen die belang
stelling hebben voor vrijwilh
gerswerk. De middag wordt ge
orgamseerd door het Centriin
voor Vrijwillige Hulpverlening
de Stichting Welzijn Ouderei
Zandvoort en het Rode Kruit
afdeling Zandvoort

Vrouwengilde

houdt studiedag
ZANDVOORT/PURME-

REND - Het Katholiek Vrou
wengilde Noord-Holland houd!
donderdag 19 november aan
staande een ledenstudiedag ir.

de Taborkerk te Purmerend
Aanvang 09.30 uur, entree 7,5(

gulden per persoon. Het thema
is: Vrouwen en de Gezond
heidszorg. Tijdens het ochtend
programma houdt mevrouw
drs. G. Okma, studiesecretaris
op het Ministerie van WVC, een
inleiding. Zij houdt zich bezig
met de Stelselherziening Ge
zondheidszorg, het 'plan Si-

mons'.
Daarna spreekt mevrouw M.

Bonn, voorzitter van Patiénten-
/Consumenten Platform Zaan-
streek en Waterland, over on-
derwerpen als: rechten van pa-
tiënten, mogelijkheden van
procedures, relatie arts/pa-
tiënt, en de vragen of men elke
behandeling moet accepteren
en of men een behandeling kan
eisen.

Het bestuur van het KVG wil
inspelen op de informatiebe-
hoefte bij de leden. Maar ook
stimuleren dat leden hun grote
ervaringsdeskundigheid om-
zetten in actieve deelname aan
het maatschappelijk debat. 'Ge-

zondheidszrog is voor vrouwen
te belangrijk om afzijdig te blij-

ven,' aldus het KVG-bestuur.

PELKÖWliK'H©|Qi|QELI|liS\,N EUWS
*** j*l*:fe\ Sk'vKV £& "% ...JE

Voorkom verloren uren. Begin de werkdag produktief met PCT. Want PCT rijdt

's nachts en levert vóór de ochtend. Bel voor informatie: 03402 - 5S900

EXPRESDISTRIBUTIE MET IN-NIGHT-SERVI
vEfopcT

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bi] De Graaf Juweeltjes in o.a. Essen,

Eiken, Anegré. Mahonie, Beuken en Kersen

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Wiet

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren Koel. warm, fel of

dromerig . met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang

Dus praktisch altijd kamerbreed 1

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

de Safonds ,,-,7 ^
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaalde oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek

modem en hyper-modern In legio afwerkingen

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren Naar

keuze met of zonder praktische kastinteneurs
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IN ALLE FILIALEN VA

LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhof

NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185, OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaftplein,

VOLENDAM Hyacintenstraat 14, ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21,

ZWANENBURG Dennenlaan 19, HOOFDDORP centrum en Toolenburg.
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DE PEUGEOT 106 NU IN
VERSCHILLENDE VERSIES
in dricVvijfdcurs. benzine en diesel

AUTOBEDRIJF
VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V.
Achterweg 38/hoek Wilhelminaplein tel.: 023-293450
2103 SX Heemstede fax: 023-289368

Het Pcuireot 10(> gamma wordt binnen-
kort uilKchri'id met ó-deurs- en diw.i'1-

versies. Do introduktio Min deze uit\ ne-

ringen zal plaatsvinden in oktober tij-

dens de Salon van Parijs.

De dieselmotor waarmee de 106 wordt
uittrerust is de TUDÖ (13(10 cm> - 37 kW
(50 |iki hij 5000/nun.l, in combinatie met
de MA \ijf\ersnellinnshak \an de groep
PSA Peuneol Citroen
De komst van deze nieuwe modellen bete-

kent dat het gamma van de 10B, als perso-

nenauto, uit 15 versies in ons land zal be-

staan en dat hiermee zijn positie op de

markt aanzienlijk sterker zal worden,
niet alleen in ons land maar ook in de rest

van Europa.
Tot 20 augustus jl bedroeg bet aandeel
van de 106 fi,S'~r van het Nederlandse B-
segment. In dit segment heeft Peugeot z'n

positie in 1992 als marktleider versterkt

met een aandeel van 13,3'; (106 + 205)

tegen 11,9'; in 1991 voor dezelfde periode.

Veiligheid:

Zowel op gebied van aktieve als passieve

veiligheid scoort de 10H zeer hoog in zijn

categorie

Wat aktieve veiligheid betreft valt de 10(i

op door de ste\igheid van zijn constructie,

de precisie van zijn besturing, de presta-

ties van zijn motoren, oe uitstekende wer-

king van zijn remmen en tenslotte door
het concept van zijn voortrein met trian-

gels die garant staat voor een goede weg-
ligging.

Als wij over passieve veiligheid spreken
moeten wij opmerken dat de ontwerpers
van Peugeot dezelfde strenge normen
voor de 106 hebben gehanteerd als voor de
andere Peugeots

Bij een frontale botsing met een snelheid
van 50 km/h wordt de stuurkolom niet

meer dan 27 mm naar achteren gedrukt,

terwijl de vastgestelde norm maximaal
127 mm bedraagt.

De middenstijlen, waaraan de in hoogte
verstelbare veiligheidsrolgordels beves-

tigd zijn. worden extra versterkt. Deze
factoren, gecombineerd met een binnen-
ruimte, waarin de passagiers ruim zitten

en waarbij door het grote glasoppervlak
een ruim gezichtsveld wordt geboden, lig-

gen in de lijn van de strenge veiligheids-

normen die Peugeot hanteert.

Kvv aliteit:

De kwaliteit van een auto wordt voor een
groot deel bepaald door de materiaalkeu-
ze bij het vervaardigen van de auto.

Het dashboard van de 106 is, om maar een
voorbeeld te noemen, de beste illustratie

van deze stelling. Het materiaal oogt
goed, is perfect gevormd en is bovendien
geschikt voor recycling.

Het uiterlijk van een auto is belangrijk
maai- het functioneren en afwerken is

evenzo belangrijk, althans dat is de me-
ning van do 230 000 tevreden 106-

eigenaren die op het moment in Europa
rondrijden.

Uitrusting:

Al vanaf de basisversie, de XN, is de 106
uitgerust met hulogeen koplampen, ach-
terruitvervvarming, afsluitbare tankdop,
ruitenwisser/sproeier achter, veilig-

heidsgordels met oprolautomaat, kantel-
bare voorstoelen met in hoogte verstelba-
re hoofdsteunen om nog maar de belang-
rijkste te noemen.
Het instrumenten-paneel heeft natuur-
lijk de gebruikelijke controlelampjes voor
verlichting, lading van de accu, oliedruk
of koelvloeistoftemperatuur.
Bovendien is er een vvaarschuvvingslamp-
je voor slijtage van de remblokken vóór,

hetgeen men zelden aantreft in een auto
van deze klasse.

DE NIEUWE
CINQUECENTO VAN FIAT
Vanaf oktober staat hij in de showroom: de Fiat Cinquecento. En het lijkt

met deze nieuweling net zo te gaan als met andere baanbrekende Fiats uit het

verleden. De vraag van het publiek is al groot als de auto nog officieel moet
worden geïntroduceerd.

Vierentvtintig jaar geleden kwam Fiat

met de 128 uit. de eerste l-'iat met voor-

wielaandnjvmg. De vraag was toen /ó

groot, dat lange wachttijden niet te ver-

mijden vvjren

Met de 1 27 en de Uno gebeurde eigenlijk

het/elfde. Zelfs de enorme fabriek van
Fi.it kon toen met aan de overweldigende
vraag voldoen Niet alleen dat. maar ook
de titel Auto van het Jaar. waarmee al

devc modellen werden geëerd, droeg bij

aan het enoime succes van die inmiddels
legendarische tvpes

Met de Cinquecento heeft Fiat opnieuw
een uniek concept gevonden. Die origina-

liteit /il hem niet m één of ander trucje,

maar in een serie /eld/amc of originele

eigenschappen, die nog nimmer in dc/e
vorm bij elkaar werden gebracht. Meest
opvallend is misschien wel dat de Cin-
quecento als eerste produktic-auto Ur
wereld, zowel met een benzinemotor als

met een schone elektromotor kan worden
geleverd

Speerpunt
Fiat richt zich echter niet op de Cinque-
cento alleen. Opmerkelijk is wel dat met
de Cinquecento een offensief wordt inge-

zet waarmee Fiat zijn rol als leidende

Europese automobiclfabrikant verder
onderstreept. Fiat Auto S.p A waartoe
ook Alfa Romeo en Lancia behoren zal

dit decennium 64 miljard gulden investe-

ren en niet minder dan IS nieuwe model-
len op de markt brengen De Cinquecen-
to is de speerpunt van deze operatie en
markeert als zodanig een historisch mo-
ment in de geschiedenis van het merk.
Het klinkt misschien overdreven om nu
reeds van een mijlpaal in de automobiel-
bouvv te spreken. Toch vertegenwoordigt
de '500' een nieuwe manier van denken
over individucel transport. Het is een
kleine, compacte stadsauto, die bel beste

uit de voeten komt waar andere vastlo-

pen. Het is de Fiat met de geringste leng-

te, maar toch met de goedkoopste. Die

eer eist de - iets langere Panda voor

zich op. De verklaring voor deze op het

oog tegenstrijdige gegevens schuilt in de

uitvoering. Waar de Panda puur econo-

misch is ingesteld en dus ook een beperk-

te luxe kent. biedt de Cinquecento alles

wat ook de verwende bestuurder zich kan
wensen Dat blijkt uit de omvangrijke
uitrusting en de ambiance in het inte-

rieur. De Cinquecento spreekt op die ma-
nier juist de veeleisende automobilist

aan Is de Panda vooral praktisch, de

Cinquecento is compact en comfortabel.

I let milieu vormt heden ten dage een on-

derwerp waarover bijna iedereen na-

denkt en zich waarschijnlijk ook zorgen

maakt. Fiat gaat zijn verantwoordelijk-

heid als vooraanstaand producent van

automobielen niet uit de weg
Het gebruik van zware metalen wordt

vermeden, energie wordt zo mogelijk te-

ruggewonnen, het ruwe materiaal wordt

optimaal benut en alle kunststof delen

zijn gemarkeerd om latere recjcling mo-
gelijk te maken Dat zijn maatregelen

die niet meteen in het oog springen, in-

vesteringen die alleen maar geld kosten

en voor Fiat geen winst opleveren. Maar
de echte winst wordt gcincasseerd door

de generaties die na ons komen en dan
hopelijk een leefbare wereld aantreffen.

Fiat erkent die verantwoordelijkheid en

handelt ernaar De Cinquecento is op die

manier niet alleen de eerste van cen serie

nieuwe Fiats. maar wellicht ook de schui-

mende kop van cen nieuwe groene golf.

Autobedrijf Zandvoort
Fiat (subdealer)

Vanaf 1 november ook
Peugeot Service

Wij hebben onze showroom verkleind om
onze ..SERVICE '' te kunnen vergroten

VERBAAS U EENS OVER
ONZE LAGE PRIJS

VAN DE PASSAT ARRIVA
De Passat Arriva is niet alleen een heel mooie, zeer degelijke, ruime en be-

trouwbare auto. hij is ook uitermate compleet. Zo is de Passat Arriva stan-

daard al voorzien van alles dat autorijden 'leuk' maakt. Bijvoorbeeld de

standaard stuurbekrachtiging, groen getint glas. verlicht en afsluitbaar

dashboardkastje, ruime opbergvakken in de portieren, een in delen neer-

klapbare achterbank met comfortabele middenarmsteun. stootprofielen op

de flanken en brede 185/(ió RU banden. Maar als er ooit een geschikt mo-

ment was om een proefrit te maken in de Passat Arriva. dan is het wel nu.

De Passat Arriva is namelijk verbazingwekkend scherp geprijsd. V.a.

ƒ 3866(5.-

Passat Arriva
Basis: Passat Edition CL
Limousine/Variant

Exterieur
Witte knipperlichten vóór
Partieel donkere achterlichten

Buitenspiegels in kleur van de carrosserie

GL-wieldoppen
Zwarte dakreling (alléén Variant)
Passat logo in kleur van de carrosserie

GT-bumpers
"Arriva"-aanduiding

Interieur

Binnenbekleding "Velours" zwart
Kleurcode 04
Opbergvakken aan de voorstoelen

Laadruimte-afdekking (alléén Variant)
Toerenteller
Centrale deurvergrendeling incl.

contactsleutel met lampje
In div. kleuren leverbaar

Prijzen
Pakketprijs ƒ199.5,- incl. BTW voor
Limousine
Pakketprijs / 2-195,- incl. BTW voor
Variant

Wij zijn sinds kort professioneel gestart

met onze Verhuurservice.
Voor vrijblijvende info

AUTO STRIJDER BV
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT
02507 - 14565

OPEL-RIJDERS OPGELET!
ZATERDAG 14 NOVEMBER A.S. GRATIS WINTERCONTROLE.
GEOPEND VAN 10.00-1(5.00 UUR.
Opel Winterplan: een zeer aantrekkelijk aanbod van de Opel-
dealer.

Ruim zestigduizend Opel-rijders maakten het afgelopen jaar gebruik van
een interessante service van hun dealer: het Opel Winterplan. Ook dit jaar

bestaat die mogelijkheid. Voor een bedrag van ƒ 27.50 wordt de auto vak-
kundig gecontroleerd. Daarbij gaat de aandacht speciaal uit naar de onder-
delen die het in de winter extra moeilijk hebben: radiateur. waterpomp en

Het Opel Winterplan mag inmiddels rus-

tig een goede traditie worden genoemd.
Het is inmiddels al het veertiende jaar

dat de Opel-dealer deze uiterst nuttige

service verleent.

Waar draait het precies oml Het koude
jaargetijde nadert en 's morgens zijn ver-

derop in de straat al weer de eerste moei-
lijk startende auto's te horen Ook aan de

accu en de vitale delen van het koelsys-

teem van de auto worden weer hoge eisen

gesteld, uiteraard ook speelt het comfort
daarbij een hoofdrol. Maar zeker de vei-

ligheid is een niet te onderschatten as-

pect, want een. goed functionerend sys-

teem is niet alleen aangenaam, het zorgt

bijvoorbeeld ook voor een snelle ontwase-
ming van de ramen en dat betekent goed
zicht.

Het Opel Winterplan staat borg voor een

perfecte werking van 10 wintergevoelige
onderdelen. Voor een zeer aantrekkelijk

bedrag van ƒ27,50 worden de volgende
delen gecontroleerd. Om te beginnen
komen de kachelradiateur, radiateur, ra-
diateurdop, waterslangen, slangklemmen
plus de waterpomp en thermostaat aan de
beurt. Als de techniek in orde is, wordt
natuurlijk ook de koelvloeistof beoor-
deeld. Biedt die wel bescherming tot mi-
nimaal twintig graden onder nul?

Het ligt voor de hand dat ook belangrijke
onderdelen als de ventilatorriem en de
accu de revue passeren.

Wordt er een probleempje geconstateerd
dan kan de klant opdracht geven het be-
treffende onderdeel te vervangen of bij-

voorbeeld vloeistof bij laten vullen.

Als alles in orde is schrijft de Opel-dealer
een „Opel Winterplan Certificaat" uit;

een echte garantie dat de klant probleem-
loos de winter door zal komen. En dat is

vooral 's morgens vroeg, in de vrieskou,

een geruststellende gedachte. Treedt er

later onverhoopt toch een storing op dan
wordt dat voor de houder/houdster van
een „Opel Winterplan Certificaat" gratis

opgelost! Het certificaat is geldig tot en
met 31 maart 1993.

Z. van lent opel

zandvöorf
Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort.
Telefoon 02507 - 15246.

Zeg nou zelf, woorden schieten tekort om de nieuwe Escort 16V te beschrijven Standaard

Een nieuwe, krachtige 16 kleppen motor Stalen balken in de portieren Safety stuurwiel en gepro

grammeerde kieukelzones Getint glas 2 x 20 Watt speakers Vanaf de CLX ook stuurbekrach-

tiging en centrale portiervergrendeling standaard

Optie ABS Er is al een nieuwe Escort 1 6i 16V (90 PK/66

kW) vanaf f 29 100,- (En een nieuwe 13i vanaf F 27 120,-) FordWeetWat Ubeweeot.

Kom denieuweEscortvan dichtbijbekijken bij:

AUTOBEDRIJF JONGSMA off. Ford Commissie Agent
Curiestraat 8-10, Zandvoort Nieuw-Noord

sinds 1926 02507-12424-13360

AutobedrijfZandvoort b.v.

Kamerlingh Onnesstraat 23
2041 CB ZANDVOORT

Tel. 02507-14580 FAX 02507-17434
Geopend maandag t/m vrijdag 7.30 tot 17.00 uur

Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7.30 tot 17.00 uur

Klasse, service en kwaliteit

onder één dak!

Autobedrijf
Van Schagen van 1890.

Dagelijks van
8.00-12.00 en

13.00-17.00 uur,

zat. van
9.00-16.00 uur.

Heereweg

Heemsteedsedreef

Carriplaan/v. Merlelaan

ZVoort

v. Schagen

AUTOBEDRIJF
VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V.

Achterweg 38/hoek Wilhelminaplein tel.: 023-293450,

2103 SX Heemstede fax: 023-289368

e-
CM=>EL

2! van lent opel

£5ïdÉïdh«iÉiÉ3S

Kam. Onnesstraat 1 5 2041 CB Zandvoort

Telefoon 02507-1 5346

Audi

Auto Strijder B.V.

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

tel. 02507 - 14565

AUTOBEDRIJF JONGSMA

Curiestraat 1 0, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL. SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360

WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-16646
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„Schuif 'es effe op Jaap, ik

sta in de drup". Willem duwt
met zijn elleboog tegen die

van Jaap. Getweeën staan ze
op hun vertrouwde plek on-
der de luifel van de apotheek
aan het Raadhuisplein. Met
de handen diep in hun zakken
en de kraag van hun colbertje
hoog opgeslagen, staren bei-

den naar de loodgrijze lucht.

De natte, ijskoude wind doet
hen huiveren. Vanuit de Hal-
testraat komt met een pie-

pend wiel een kinderwagen de
hoek omzeilen.
Achter het vehikel loopt een

oude vrouw met gebogen rug.

Haar hoofd houdt ze schuin.
Ter hoogte van het tweetal
komt ze met een ruk tot stil-

stand.
„Lekker weertje he!," roept

ze. Jaap en Willem knikken.
Ze kennen haar. „Hoe is het
met de kleine," vraagt Jaap.
„Hij slaapt." Ze legt een vin-

ger op haar getuite lippen.

Willem buigt voorover. Voor
hij echter een blik in de kin-

derwagen kan werpen, is zij

alweer verdwenen. Jaap lacht.

Een zeldzaamheid. „Het is

een hond. Van pluche." Wil-
lem kijkt verwonderd. „Nie-
mand mag het weten. Ze loopt
er al jaren mee," zegt hij. Niet
begrijpend schudt Willem
zijn hoofd. „Kijk," zegt Jaap;
zijn stem klinkt fluisterend.
„Die kinderwagen is nep."
„Asjemenou," Willems stem
klinkt vol ongeloof. Jaap grin-

nikt. „Daarom wil ze niet dat
je in die wagen kijkt." De bei-

de mannen staren haar na. Bij

de oversteek aan de Louis Da-
vidsstraat draaid ze zich om.
„Lekker weertje he!," roept ze
nogmaals. „Ik moet melk ha-
len." Zonder te kijken steekt
ze over. Een auto komt met
piepende remmen tot stil-

stand. „Die rijden ze nog eens
dood," zegt Willem geschrok-
ken. „Welnee," antwoordt
Jaap. „Dit gaat al jaren goed."
Bij de telefooncel kijkt ze nog
eenmaal achterom. Ze steekt
haar duim omhoog. Met gebo-
gen rug en haar hoofd opzij,

loopt ze verder. „Vergeet de
luiers niet," roept Jaap. Zijn
stem klinkt vrolijk. Een zeld-

zaamheid!.

Peinzend
Nadat de vrouw uit het zicht

is verdwenen blijven ze alleen
achter. Willem kijkt omhoog.
Uit de loodgrijze lucht striemt
nog immer de regen. „Het
wordt vandaag niet meer
droog," merkt hij op. Jaap
antwoordt niet. Zijn blik
staart peinzend in de verte.

De rubriek

'Met oog en oor de badplaats
door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad
en wordt verzorgd door

Bram Stijnen.

Tips of andere suggesties van
lezers zijn welkom.

Het adres is:

Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen:

12066 of 17166.

„Zeg het maar Jaap." Willem
kent zijn vriend. Als Jaap zo
kijkt, heeft hij wat op zijn le-

ver. „We worden belazerd."
Jaap zucht. Willem knikt.
„Driehonderdduizend gulden
en nog wat moeten we betalen
om die rommel op te ruimen
en niemand weet wie het daar
neer heeft gegooid." Met gepij-

nigde blik kijkt Jaap naar zijn

compaan. „Je bedoelt die
troep op het binnencircuit
naast het Zandvoortmeeu-
wen-terrein?" vraagt Willem.
Nu knikt Jaap. „Vorige week
heb ik het gelezen in het Zand-
voorts Nieuwsblad. Stel je
voor. Brokken asfalt, plastic,

golfplaten, beton en puin. Dat
hebben ze zomaar onder het
zand gestopt." Twee hoofden
knikken onder de luifel van de
apotheek aan het Raadhuis-
plein. „De gemeente wil niet
onderzoeken wie de dader is."

In de stem van Willem klinkt
ongeloof. „Kunst," zegt Jaap.
„Als ze dat doen, wordt be-
kend dat zij zelf die troep daar
hebben neergegooid." Jaap
kijkt naar het Raadhuis aan
de overkant. De lampen in de
burgemeesterkamer branden
volop. Jaap kijkt schichtig.

Hij trekt zijn vriend een stuk-
je naar achteren. Ze staan nu
met hun rug tegen de muur.

Blauwschokkers
Uit het zicht van de ambte-

naren vervolgt Jaap de dia-

loog. „Willem," zegt hij en zijn

stem klinkt andermaal fluis-

terend. „Vroeger had ook ik
een teellandje in het binnen-
-circuit." Willems hand rust
nu op de schouder van Jaap.
Oud zeer komt weer boven.

„Ik weet het." Willems hand
rust zwaar. Hij kent het ver-
driet van Jaap. „Toen Gran
Dorado ging uitbreiden heb-
ben ze ons er af geschopt. Op
een dag was mijn varkenskot
met de grond gelijk gemaakt.
Zelfs mijn blauwschokkers
waren verdwenen." Willem
kent het verhaal. Hoe vaak
heeft hij het al niet gehoord.
Vroeger, ja vroeger, toen Jaap
zijn land nog had, was het le-

ven veel dragelijker. Toen
hoefde hij niet de godganse
dag onder de luifel aan het
Raadhuisplein te staan. In het
binnencircuit voelde Jaap
zich als een vis in het water.
Tussen de duinaardappelen,
de bonen, kool en biggen voel-

de hij zich gelukkig. Met de
komst van de bulldozers
kwam daar abrupt een einde
aan.

Belazerd
Jaap huilt. Van woede dit-

maal. „Nelis en Publieke Wer-
ken hebben de duinen ver-

pest. Ik heb zelf gezien dat ze
die rommel daar hebben neer-
gegooid. Die brokken asfalt

zijn van de Noord-Boulevard.
Toen ze daar siertegels neer
gingen leggen, werd het oude
asfalt met vrachtwagens naar
het duin afgevoerd. De deur-
post van mijn varkensstal
vond ik daar later tussen."
Zijn gebalde vuist wijst rich-

ting raadhuis. Machteloos
van woede en met overslaan-
de stem schreeuwt Jaap het
uit: „We worden belazerd.
Drie ton moeten we betalen.
Drie ton! Willem zwijgt. Hij
kent zijn vriend. „Jaap heeft
gelijk," denkt hij. Het is in-

middels droog geworden.
„Kom," zegt Willem. „We
gaan naar het strand." Boven
aan de Kerkstraat blijft Jaap
staan. „Jammer dat de men-
sen het niet weten," zegt hij

zuchtend. „Ik weet het." Wil-
lem zucht mee. „We worden
belazerd."

Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de vol-

gende week.

BRAM STIJNEN

(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering van 12 t/m 18 November

RliSSELL

UNIAWFUL

EUTRY
Als liefde een obsessie

wordt bestaan

er 3een regels meer.

S H AR N S T N E

EEN FILM VAN
PAUL VERHOEVEN

GEORGE DZUNDZA
JEANNETRIPPLEHORN

LEILANI SARELLE
fotografie JAN DE BONT

A.L

Za/Zo/Wo

13.30 en 15.30

12 Jaar

Do/Vr/Ma/Di

13.30

Dagelijks

19.00

16 Jaar

Do/Vr/Ma/Di

15.30

Dagelijks

21.30

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,

Franse Frites en Frisdrank ) bij Mc Donalds. Minimaal 6 personen

voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij

Cinema Circus tel: 18686 of bij Mc Donalds tel: 16001.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

Stookwijzer Zandvoorts Nieuwsblad

ZANDVOORT - Het
Zandvoorts Nieuwsblad zal
vanaf deze week de stook-
wijzer publiceren. De le-

zers kunnen aan de hand
van deze wijzer afleiden of
zij veel, weinig, of gemid-
deld stoken.
Behalve via de stookwijzer

die in deze krant gepubliceerd
staat, kan het energieverbruik
ook bij gehouden worden via de
nieuwe jaarmeterkaart die ge-

ïntroduceerd is door het Ener-
giebedrijf.

De kaart is een vervolg op de
actie 'Zuinig Stoken/Zuinig
Aan' van vorig jaar. Op de kaart
kunnen elke week de standen
van de gas-, electriciteits- en
watermeter worden ingevuld,
zodat de bewoner een goed in-

zicht krijgt van het energie- en
waterverbruik door het jaar
heen. Het verschil met de actie
van vorig jaar is dat de jaarme-

terkaart een heel jaar gebruikt
kan worden en bestemd is voor
het invullen van drie meter-
standen: gas, electriciteit èn
water. De actie 'Zuinig Stoken-
/Zuinig Aan' loopt daarentegen
van november tot en met
maart. Op die kaart kunnen al-

leen de meterstanden van gas
en electriciteit worden geno-
teerd.

Het energiebedrijf streeft er
uiteraard aan om het milieu te

sparen en het energiebedrijf zo-

veel mogelijk terug te dwingen.
Met de acties moeten de gebrui-
kers gestimuleerd worden zo
weinig mogelijk energie te ver-

bruiken. Op deze wijze komt er
minder koolstofdioxide in de
lucht en, houdt de gebruiker
meer geld over. Het mes snijdt

dus aan twee kanten. Zeker als

de gebruiker die extra centen
weer investeerd in isolatie-

maatregelen.

Uw gasbedrijf adviseert! IM
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PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flal

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv.'2075.-

W1395.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

B^ 1295.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.m 1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

IM1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKSTm 885.-

1 PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

SONY CAMCORDER
F455; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd. '2550.-

1599.
SONYTRAVELLER
TR50; Lichtgewicht camcorder,

8x zoom, hifi, autofocus. "2550.-

IM1499.-
MINI-CAMCORDER
F60; CCD, 6x motorzoom,
Superimpose, hi-fi. "2299.

1349.-
SONY CAMCORDER
F375; 8x motorzoom, hi-fi, fa-

der. afstandbediend. "2220.

485.-
37 CM KLEUREN-TV

U§ 365.-

SONY 55 CM KVX2121
3 STEREO TELETEKST

Flat en Square Black Trini-

tron beeldbuis, euroscart,

stereo, teletekst en afstand-

bediening. Adviesprijs'2000.-

Ui 1249.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

Ü1249.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

IM1449.-
PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299.-
SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

1749.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1099.-
JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717: Adviesprijs'2275.-

EU 1398.-
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

IMT298.-
S ia ARISTONA 55 CM
M STEREO TELETEKST

mms.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKSTm 998.-
BLAUPUNKT55CMSTUNT
SUPER TELETEKSTm 948.-
ARISTONA TELETEKSTm 798.-
GRUNDIG 51 CM TEKST

ÜW» 778.-
ARISTONA 51 CM

am 698.-
lm BLAUPUNKT PM3741

498.-

m 1349.-
JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, Bx motorzoom,
Low Lux, autofocus. '2099.-

1299.
SHARP VHS-C CAMERA
7950; LCD-kleurenzoeker! '1 999

^1399.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8timers, Hi-Fi stereo. '1599.-m 899.-
JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! '1899.-

1111099.-
BLAUPUNKT VHS HI-FI
750; 4 koppen, 8 uur,"2095m 1199.-
PANASONIC VHS HI-FI
F65;4koppen, VHS-HQ. '1894.

1299.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV615;VHS-HQ,4koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

KLEUREN-TV + MEUBEL+
VIDEORECORDER

SAMEN:

;";.: HWltStO :

;
I « <l o » J n a, : ;; «wortriiat

. 200 programma •''.

; : uwi
• 300 Omroep '

:

» ' 30/
4t»yrtj«TiF<*.1feleteksl :•'

;

500 Consument, finoticSor :'.

; ©oo spart: '.'
'

i

700W«or«n;verkew • Z»r<;'S-, ;"''^:::'.

800 Landbouw en ragto . j.801 • .'..

pmroop* ovorefcM: -

NOS 304 AVRO 310 VARA 320 KBO 330
; NCRV 340 TROS 350 VOO 360 EO 37Ö
WRO380 IKON 391 EdMCOtlet 382-399 ,

;Adres centrale roaoctte; Swdiacompfa
.

STEREO

PHILIPS 63CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5964; 63 cm blackline flat square

beeldbuis, monitorlook, 60 voorkeuzezenders,

automatisch zenderzoeksysteem, 2x20 Watt

stereo muziekvermogen, teletekst met
geheugens, infrarood afstandbediening en

INKLUSIEF TV-MEUBEL MET RUIMTE VOOR
VIDEORECORDER.

M.TECH VHS-HQ VIDEORECORDER
Type MV204HQ; VHS-HQ videorecorder,

2 koppen, stilstaand beeld, picture search,

timer voor 8 programma's binnen 1 maand,
elektronische bandteller, digitale display, scart-

aansluiting. Infrarood afstandbediening.

Totaal adviesprijs'2994.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte

afmetingen. Kwalitatief uitste-

kende koeler/vriezer. Adv "848.-

395.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-m 495.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.-
PHILIPS / WHIRLPOOLm 595.-
BAUKNECHT 2304

699.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

SIEMENS KS2648

Mn? 895."

1399.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, +|
TELETEKST + PDCP1409.

749.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

|

312; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. '1 1 45.-

699,
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. '825.-m 539.-
ARISTONA VHS VIDEO

|

SB01 ; HQ, afsLbed. Adv.*995.-

499.-
ARISTONA VHS VIDEO

I

3SB02; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. '11 50.-m 669.-
JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. '879.-

579.-
STUNT! VHS HQ-VIDEOl
Inkl. afstandbediening!

SONY 3 KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld!

|

LCD-afstandbediening. *1 220.-

799.
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 2; afstandbediend. '1 000.-m 649.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, Long-Play,

|

4 koppen, afstandbed. *1 695.-

r» 849
BLAUPUNKT VIDEO
RTV535 ; 3 koppen, Adv '1 Am 699.-
PANASONIC VIDEO
J30; VHS-HQ, 3 koppen. "1157.

Wm 699.
AKAI 3 KOPPEN VIDEO

|

VSF300; VHS-Intelligent HQ,
perfekt beeld, afst.bed. "988.-m 649,
AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. "76i

H§ 549.

GRUNDIG 63CM

STEREO TELETEKSTI
Type ST63-450; Adviesprijs "1879.-

mm/m

fficEüp

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombi-

natie. Koelruimte op "oog-

hoogte". Adviesprijs'979.-m 479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

^719.-
[ PHILIPS /WHIRLPOOLm 819.-
MIELE KOEL/VRIES

\m\tMc/
l
BAUKNECHT K/V "

Ww 869."

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering met formica

I bovenblad. Officiële garantie.

~W 265.-
1 160 LTR. KOELKAST
160 liter, 2-sterren vriesvak.

365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.m 395.-
| ZANUSS1 140 LITER

,.m 455.-
[
PHILIPS 160 LITERm 495.-
BOSCH KTF1540m 575.-
BAUKNECHT 160 LTR
Adviesp rijs"869.-~~

645.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. "595.-

348.

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,

zeerzuinig. Adviesprijs'1 299.-

949.
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. "1199.-

899.-
HOLL 1000 TOEREN

799.-
ZANUSSI WASAUTOM.

699.-
STUNT! 550 TOEREN

U«J«f ."

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv."799.-

499,

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs "2199.-

m\tt*te.
SIEMENS 1000 TOEREN
1 000 toeren. Adviesprijs* 1 878.-

1395.
WAS/DROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1445.-
AEG LAVAMAT RVS*
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u

van deze AEG/BCC stuntaan-

bieding? Adviesprijs'1549.-

f» 1245.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

855.-
BAUKNECHT WA6500

795.

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met

REGELBARE centrifugegang

tot850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. "1495.-

899.-
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviesprijs.*! 375.

999.-
1000 TOEREN RVS BL

v 1099*-

ZANUSSI WASDROGER
Type TD50; Adviesprijs'649.

23Ef 349."
RVS REVERSERENDm 499.-

PHILIPS VRIESKAST
Type AF B095; Adv.*665.-m 498.-
BAUKNECHT LUXEm 548.-

I BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.

598.-
J

STUNT!! VRIESKIST!!

\m 348.-

3AUKN./BOSCH/AEG

lËrv.a.599-
PHILIPS/ WHIRLPOOL

549.-
CONDENSDROGER

799.-
SIEMENS CONDENS

1299.-
MIELE DROGERm 1199.-
MERKCENTRIFUGE

169.-

f\

?\

'n

i

f\

*

A

'ti

i

MIELE VWG521 5® 1479. -2

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviesprijs'1 099.-

BAUKNECHT VW3PR
699.-

H 799.-
BOSCH VW PS2100

849.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen. Ra'"~

209.
SAMSUNG RE570

229.-
MOULINEX FM1115

239.
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adviesprijs'769.-m 349,
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

399,
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en
draaiplateau. Adviesprijs"899.-m 499,
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + gri

549.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau.m 699.-
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35literinhoud,800Wattver-

mogen en digitale tijdklok.

899.-
KOOP ZONDER

RISICO

M
r,

'ti

fi

fi

tl

'tl

M
N
n
*i

tt

tl

fi

tl

ft

Kopen £ =~
onee| staat u
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BCC, waar-men. nog "l"
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\ ^3
INDESIT \ v
FORNUIS
Type K.N5402WO; Adv. *849.-

I 558.-
ETNA FORNUIS 14.00

638."
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1 049.-m 688.
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
41 0IV; Gas-elektro fornuis. In-

kl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1 425.-m 968.-
ATAG ELEKTRISCH
FE052A/EFF225/234.' 1 445.-

1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs'1 735

^1398.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

PELGRIMWASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-m 108.-
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ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
Bij BCC kurit u electronisch betalen met I HAARLEM
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ZVM in het spoor

van de koploper
ZANDVOORT - Door een knappe 4-0 overwinning op

Concordia blijft Zandvoortmeeuwen goed in het spoor
van koploper Terrasvogels. De Zandvoortse doelpunten
kwamen pas na de rust tot stand. Spits Rick de Haan
had een behoorlijk aandeel in de overwinning door drie
doelpunten te scoren.

In de eerste helft deden beide
teams, wat veldspel betrof niet
voor elkaar onder. Wat moge-
lijkheden betrof hadden de
mannen van trainer Pieter
Keur reeds een ruime voor-
sprong moeten nemen. Concor-
dia was slechts eenmaal gevaar-
lijk, doch doelman Ronald Eer-
hart redde. Aan de andere kant
kreeg Zandvoortmeeuwen wel
drie uitstekende mogelijkhe-
den om de score een riant aan-
zien te geven.
Na een paar minuten al had

Roy van Huijstee de score kun-
nen openen, doch hij slaagde er
niet in de bal, in vrije positie

ontvangen, over de doellijn te

krijgen. Ook Jos van der Meij
had de score kunnen openen,
Een toegekende strafschop,
omdat een Zandvoorter in het
zestien metergebied was ge-

vloerd, werd door de Hillegom-
se doelman gestopt. En ook
Roy van Huystee kreeg nog een

geweldige mogelijkheid. De, na
een schorsing weer opgestelde
linkerspits, slaagde er ook niet

in de bal in een geheel verlaten
doel te deponeren.

Inzet

In de tweede helft bleef Zand-
voortmeeuwen met veel inzet

knokken voor de openingstref-
fer. Charles Das, die steeds be-
ter in zijn ritme komt op het
middenveld, kwam net iets te

kort om een vrije trap van Mar-
cel Schoorl in te koppen. Na
een kwartier was het eindelijk
raak. Rick de Haan zette goed
door na een pass van Mark
Lammers en scoorde beheerst
de openingstreffer, 1-0.

Concordia trok meer ten aan-
val om de schade in te lopen.
Dat gaf Zandvoortmeeuwen
veel ruimte, waarvan uitste-

kend werd geprofiteerd. Char-
les Das kopte eerst nog op de

vuisten van de doelman, maar
halverwege de eerste helft kop-
te Rick de Haan, na een gave
voorzet van de sterk spelende
Wim van der Kuyl nummer
twee in.

De strijd was beslist. Slechts
eenmaal mocht Concordia aan
een doelpunt ruiken, maar voor
het overige waren de kansen
voor de Meeuwen. Concordia
mocht van geluk spreken dat
het bij de uiteindelijk 4-0 bleef.

Rick de Haan zorgde voor 3-0

en de ingevallen Frans Makkau
scoorde het vierde doelpunt.
"Het was een belangrijke

wedstrijd, waarin we heel goed
gevoetbald hebben", meende
trainer Pieter Keur. "Ik ben
zeer te spreken over deze wed-
strijd. We hebben de goede in-

stelling, de sfeer is goed en het
loopt lekker. Bovendien is het
een goede start van de tweede
periode. Overigens missen we
toch wel wat kansen, want krijg

je een doelpunt om je oren dan
loopt het anders. Dat is geheel
niet nodig. Maar na de 1-0 liep

het als een trein. Voor mij was
het een lekkere zondag, ook
omdat het tweede won".

Hockeyers slaan toe
ZANDVOORT - De ZHC hockeyteams legden afgelo-

pen zondag goede prestaties neer op het fraaie kunst-
grasveld van het Duintjesveld. De Zandvoortse dames
boekten de derde zege op rij door winst op Kraaien met
2-1. De ZHC heren speelden een spannende partij tegen
Hoorn en bleven met 1-0 aan de goede kant van de score.

In het duel tussen ZHC en
Kraaien wogen de partijen aar-

dig tegen elkaar op. De Zand-
voortse dames wonnen de
strijd op het middenveld, waar-
door de meeste kansen werden
gecreëerd. Het benutten van de
kansen is op dit moment het
enige manco in het Zandvoort-
se spel. Daardoor bleef Kraaien
geheel in de strijd en zou zelfs,

in de tweede helft een 0-1 voor-
sprong nemen.

Het team van coach André
van Marlè zette de frêle schou-
ders er onder en trok de strijd

geheel naar zich. toe. Vele kan-
sen en strafcorners werden ge-

forceerd. Daaruit zou ZHC toch
tweemaal weten te 'scoren en
zodoende de overwinning pak-
ken. Doordat Miranda Schilp-
zand twee strafcorners goed in-

sloeg, bleef de verdiende zege in
Zandvoort: 2-1. "We missen
veel kansen", stelde coach Van
Marie. "Maar toch was de winst
verdiend. We hadden geen
groot veldoverwicht en gezien
het aantal kansen dat we kre-
gen kwam de overwinning ons
toe. Door deze overwinning
draaien we nu lekker boven in

mee".

Heren
De Zandvoorters behaalden

een nuttige en ook broodnodige
overwinning op Hoorn. Na een
paar nederlagen had het ver-

trouwen een deuk gekregen,
doch coach Gijs Sterrenburg,
wist zijn team weer optimaal te

motiveren. Tegen Hoorn moest
gewonnen worden om niet op
een lage plaats te belanden. Nu

stegen de Zandvoorters naar
een redelijke middenmoot posi-

tie.

ZHC was over het geheel ge-

nomen de sterkere ploeg. Net
als bij de dames schiepen de
Zandvoorters vele kansen,
doch die moeten nou eenmaal
benut worden. Hoorn nmoest
het voornamelijk hebben van
een snelle uitval, die niet erg
gevaarlijk waren. Tot tien mi-
nuten voor het einde bleef de
stand dubbelblank. Toen was
het Mare van der Kooy, die de
bevrijdende treffer voor ZHC
scoorde. De spanning bleef tot

het laatste fluitsignaal, maar
ZHC hield de punten vast.

"We konden het niet afma-
ken", meende coach Sterren-
burg. "Gelukkig scoorden we
toch een verdiend doelpunt. Er
is keihard gewerkt voor deze
hoognodige overwinning".

Van vis tot zeebanket

De vissen gingen onder handen van meesterfileerder Piet Koning massaal van hun graatje.

ZANDVOORT- 'Vakmanschap is meesterschap' Dat geldt zeker voor
onze plaatsgenoot Piet Koning (De Pries). Voor het oog van zo'n

twintigtal leden van de Zandvoortse visvereniging, gaf hij afgelopen
donderdag in de visbakkerij van Floor Molenaar aan de Kamerlingh
Onnesstraat een demonstratie in het visfileren. Dat Koning een mees-
ter is in zijn vak, blijkt wel uit zijn staat van dienst. Zo'n twaalf jaar

geleden was hij dagelijks te vinden in de viszaak van Kerkman en

Foto Bram Stijnen

Loos aan de Haltestraat. Als visfileerder wel te verstaan.

„Vis schoonmaken kunnen ze allemaal. Vis fileren is echter een
kunst," vertelde Koning. „Vooral goed gereedschap is daarbij een
eerste vereisde."

Na afloop werden de leden, vele ervaringen wijzer
door Molenaar getracteerd op een versgebakken stukje zeebanket.
Wat overbleef uit de les werd mee naar huis genomen.

ZANDVOORT - De meer
dan vijfendertig leden van
de Zandvoortse Schaak
Club vochten vorige week
stevige partijen uit om hun
posities op de ranglijst te
verbeteren. Edward
Geerts sloeg echter de aan-
val van Mare Kok op zijn
koppositie af.

Bij de jeugdafdeling van de
Zandvoortse Schaak Club wa-
ren alle jeugdleden aanwezig
hetgeen maar liefst tien partij-

en tot gevolg had. Thomas Hes-
se ondernam een aanval op de
koppositie van de ranglijst. Hij
speelde met de zwarte stukken
tegen Rebecca Willemse, die
niet voldoende tegenstand kon
bieden om zelfs maar een remi-

Geerts slaat

aanval Kok af
se te behalen. Na driekwartier
denkwerk moest zij het onder-
spit delven en kon Thomas
Hesse de koppositie overne-
men. Hesse staat nu fraai onge-
slagen, met zeven punten uit

zeven wedstrijden, bovenaan.
Florian van der Moolen maakte
gebruik van de strijd om de bo-
venste plaats. Met twee winst-
punten op Henk Willemse en
Dominic Hoogendijk nestelde

Van der Moolen zich op de
tweede plaats.

Uitslagen: Dominic Hoogen-
dijk-Florian van der Moolen 0-1,

Mare Habets-Niels Filmer 0-1,

Rebecca Willemse-Thomas Hes-
se 0-1, Nanouk Marquenie-Bas
Gewis 1-0, Florian van der
Moolen-Henk Willemse 1-0, Bas
van der Meij-Remco de Roode 0-

1, Bart Timmermans-Henry
Hendriks 1-0, Shanna Paap- Mar-

tine Botman 0-1, Sandra Beugel-
Jan Koning 0-1, Dimitri Herders-
Dominic Hoogendijk 0-1.

Senioren

In de seniorencompetitie
werden negen partijen ge-

speeld. De ranglijstaanvoerder,
Edward Geerts kon de aanval
op zijn koppositie van Mare
Kok afslaan. Geerts won de par-

tij van Kok. Hans Jansen kwam
de toptien binnen door winst op
Van Elk. Jansen bezet nu een
zesde plaats.

Uitslagen: Klijn-Mollerus 0-1,

Berkhout-El Monhem 1-0. Roele-
Den Drijver 0-1, De Oude-Paap 0-

1, Gude-Lindeman 0-1, Ter Brug-
gen-Schiltmeijer 1-0, Jansen-Van
Elk 1-0, Ayress-Gorter 1-0,

Geerts-Kok 1-0.

Gelijkspel Lotus
ZANDVOORT - Het pas ge-

promoveerde eerste team van
de badmintonclub Lotus Zand-
voort blijft het in de landelijke
3e klasse bijzonder goed doen.
Afgelopen zondag behaalde het
team van captain Rene van
Roode in de moeilijke uitwed-
strijd tegen mede-koploper
Tybb uit Haarlem een zeer ver-

dienstelijk gelijkspel (4-4).

Omdat ook de wedstrijd tus-

sen de beide andere koplopers
;

DKC en Airsport in een punten-
deling eindigde, en het aanstor-
mende Duinwijck de volle

winst behaalde tegen Meren-
wiek, hebben is er nu de unieke
situatie dat er maar liefst vijf

teams met een gelijk aantal
punten aan de leiding gaan.
Het vierde team van B.C.Lo-

tus verspeelde dit weekeinde
haar kampioenskansen door
een 5-3 nederlaag tegen mede-
koploper Johez 1. Bij de jeugd
boekte het Cl-team zijn eerste
overwinning.
Binnen het topteam van Lo-

tus wordt nog steeds gezocht
naar de meest optimale opstel-

ling. Ditmaal mocht Peter Smit
in de single de spits afbijten.

Ondanks een riante 5-11 voor-
sprong in de Ie game moest hij

uiteindelijk het onderspit del-

ven (15-11/15-6). Ook Tom Geu-
sebroek bleek (nog) niet opge-
wassen tegen het hogere spelni-

veau in deze klasse en verloor
verdiend van zijn opponent (15-

12/15-6)

Francien Ojevaar stuitte dit

maal op onverwacht grote te-

genstand. Nadat ze in de eerste

game al moeite had gehad om
het laatste gunt te maken (7-11)

werd ze in de tweede game door
haar snellere tegenstandster
keer op keer op het verkeerde
been gezet, hetgeen resulteerde

in een 11-7 verlies. Ook in de
beslissende 3e game had Fran-
cien het zwaar te verduren.
Heel Lotus hield de adem in

toen een 6-8 voorsprong verlo-

ren ging en via enkele beoorde-
lingsfouten via 10-9 resulteerde
in een tegen match-point. Net
op tijd hervond Francien Oje-
vaar haar scherpte om de partij

in de verlenging alsnog met 9-12

naar zich toe te trekken.
Ellen Crabbendam liet het in

de volgende partij niet zover
komen. Na een snelle 5-0 ach-
terstand zette ze haar tegen-
standster voortdurend onder
druk, hetgeen uiteindelijk re-

sulteerde in een verdiende 7-11

en 4-11 overwinning.
De wijzigingen in de opstel-

ling van de dubbels gaven een
duidelijke verbetering aan Lo-
tus-kant te zien. Zoals gebrui-
kelijk gingen de herendubbel
en de eerste mixed-partij verlo-

ren (15-8/15-8 en 15-7/15-10),

maar de manier waarop de
nieuwe kombinaties Peter Smi-
t/Rene van Roode en Ellen
Crabbendam/Tom Geusebroek
zich tegen hun sterkere tegen-
standers verweerden biedt dui-

delijk perspectief voor de ko-
mende zware wedstrijden. De
damesdubbel van Francien
Ojevaar/Ellen Crabbendam
herstelde zich na een zwakke
eerste game op tijd om in de
tweede game de tegenstander
alle hoeken van het veld te la-

ten zien.(15-18/6-15) Nog groter
was de Lotus-overmacht in het
laatste gemengd-dubbelspel,
dat gewonnen werd met 2-15 en
0-15!

Voor de, komende zondag
staat de "kraker" tegen Duin-
wijck op het programma. In de
Pellikaanhal wordt gestart om
twaalf uur.

Knap basketbal van The Lions
ZANDVOORT - Na vorige week in een bar slechte

wedstrijd toch gewonnen te hebben, behaalde The
Lions wederom een overwinning. Nu echter met zeer
sterk basketbal. Het geroutineerde Dokko werd met 57-

81 gedeklasseerd.

„Een hemelsbreed verschil met vorige week", berichtte coach
Edwin Borger. "De man to man die we speelde was nu erg
functioneel en doelmatig".
De gehele wedstrijd heeft Lions met goed basketbal Dokko

overspeeld. Het in vorige seizoenen altijd te lastige Dokko was nu
een speelbal voor een uiterst gemotiveerd Lions. Vlot werd een
voorsprong genomen, die bij de rust al was opgelopen naar 24-41.

In de tweede helft scoorde Lions in de eerste vijf minuten twaalf
punten, waardoor de strijd beslist was. Eindstand 57-81 in het
voordeel van Lions. "Het was een leuke overwinning. We zijn

totaal niet in gevaar geweest".
Topscorers Lions: Vincent Telling 24, Tom van der Veldt IS, Alain

Kivese 13.
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Het uur van de waarheid is aangebroken voor Z'75, aldus de coach Foto Bram Stijnen

Z'75 weet niet wat winnen is
ZANDVOORT - Ook tegen VRC slaagde Zandvoort'75

er niet in tot een inmiddels noodzakelijke overwinning
te komen. Sinds het vorige succesvolle jaar weet Zand-
voort'75 niet meer wat winnen is. Het zeer behoudend
spelende VRC kwam voor een punt en slaagde in die
opzet: 1-1. De Zandvoorters deden, door het gelijke spel,

wel de laatste plaats over aan ZOB aan wie aanstaande
zaterdag een bezoek wordt gebracht.
Vanaf de aftrap kroop VRC In de tweede helft trok Zand-

met veel mankracht terug in de voort'75 fel ten aanval, hetgeen
defensie. Toch was het de perio-

de waarin Zandvoort'75 had
kunnen toeslaan. Robin Cas-
tien gaf meteen zijn visitekaar-

tje af. Hij speelde zich vrij en
haalde keihard uit. De VRC
doelman kon met moeite een
vuist tegen de bal krijgen. Ook
Paul Longayroux zag en knal-
harde inzet gestopt en Alex Ver-
hoeven kopte de bal rakelings
over.
Het Zandvoortse offensief

werd na twintig minuten ab-
rupt onderbroken. Op een snel-

le counter bleef Zandvoort'75
het antwoord schuldig. In eer-

ste instantie redde doelman
Ferry Nanai nog, maar in de
rebound werd de Zandvoortse
doelman verslagen: 0-1. De
Zandvoorters poogden direct
terug te slaan. René Paap had
echter ook geen geluk met zijn

schot. Ondanks een rommelige
fase verkreeg Zandvoort'75 een
overwicht en vele hoekschop-
pen. Een doelpunt zat er echter
niet in.

al snel de gelijkmaker zou ople-

veren. Een voorzet van Paul
Longayroux werd ingekopt
door Robin Castien en met het
hoofd door Bas Heino in het
doel gewerkt: 1-1. De Zandvoor-
ters hadden toen kunnen door-
drukken, maar de overtuiging
verdween snel. Wel constant
een overwicht, maar de ver-

sterkte VRC defensie gaf geen
ruimte.

Nieuwe impulsen
Trainer Gerard Nijkamp

poogde met een dubbele wissel,

Reinier Kreuger en Ivar Steen
voor Paul Longayroux en Den-
nis Keuning, nieuwe impulsen
in het team te brengen. De
Zandvoorters bleven sterker
maar uitgespeelde mogelijkhe-
den waren er niet.

In de slotfase kregen beide
teams pas een goede mogelijk-
heid om de winst te grijpen.

Eerst was het VRC dat een rian-

te mogelijkheid kreeg. In de

Zandvoortse defensie werd
zwak ingegrepen waarna de
VRC spits een geheel verlaten
doel voor zich kreeg. In een
laatste poging snelde aanvoer-
der Paap terug naar het doel en
tot zijn verbazing en de opluch-
ting van de Zandvoort'75 aan-
hang kreeg hij de zwak inge-

schoten bal tegen de voet.

Vervolgens was het Bas Hei-
no, die vlak voor het einde in

stelling werd gebracht. De inzet

van Heino spatte echter op de
buitenkant van de doelpaal uit-

een. Het bleef bij het 1-1 gelijk-

spel waar VRC best tevreden
mee was, doch trainer Gerard
Nijkamp niet erg.

Mentaliteit

"Als je de ranglijst bekijkt en
ziet hoe deze club er bijstaat

dan moet je er alles voordoen.
Ik mis echter een stukje menta-
liteit", vindt de Zandvoortse oe-

fenmeester. Het klinkt eento-
nig maar we schieten te kort
door te weinig training. De jon-

gens moeten bij zich zelf te ra-

den gaan want het uur van de
waarheid is aangebroken. Ik
ben teleurgesteld over het re-

sultaat en over de manier waar-
op ze de wedstrijd aanpakken.
Ik had echt gedacht dat we met
deze groep hoger zouden kun-
nen reiken, maar daarin heb ik

mij vergist".

Wester en Beugel

kampioenen N-H
ZANDVOORT - Afgelo-
pen weekend hebben de
Zandvoortse kunst-
zwemsters uitstekende
prestaties geleverd. Tij-

dens de kampioenschap-
pen van Noord-Holland,
afgelopen zondag in
Schalkwijk, kwamen
Saskia Wester en Sandra
Beugel uitstekend voor
de dag door de titel in de
wacht te slepen.

Sylvia Mettes zwom zater-

dag in Katwijk mee om haar
B-diploma te behalen. Dit be-
haalde zij gemakkelijk en het
hoge puntentotaal leverde de
bronzen prestatie-medaille
op. Tamara van Rhee, die
voor het eerst op dit hoge ni-

veau zwom presteerde heel
goed. Zij behaalde niet alleen
haar fel begeerde A-diploma
maar tevens de limiet voor de
Nederlandse kampioen-
schappen senioren.
Anouk Noordervliet, weer

terug van weggeweest, be-
haalde ook ruimschoots haar
A-diploma en de limiet voor
de NKS. Saskia Wester, al in

het bezit van diploma en li-

mieten, deed mee om haar
persoonlijk record en een
bronzen prestatie-medaille te

behalen. Dat lukte perfect.

Tevens scoorde Saskia Wes-
ter een limiet voor de selectie

van de Nederlandse ploeg.

In Schalkwijk werd zondag
om de titel van Noord-Hol-
land gezwommen. Saskia
Wester, die voor de tweede
keer dit weekend een per-

soonlijk record zwom en een
tweede limiet voor de selectie

behaalde, werd wel zeer fraai

kampioen van Noord-Hol-
land. Door een fraaie tweede
plaats behaalde Anouk Noor-
dervliet ook de limiet voor de
selectie. Sylvia Mettes zwom
voor het eerst op A-niveau en
leegde beslag op een fraaie

zesde plaats. Het puntento-
taal was voor haar voldoende
voor de limiet van het NKS.
Vivian Croes sloot het rijtje

Zeeschuimers af met een
knappe zestiende plaats.

Sandra Beugel was goed op
dreef op Age-group II. Zij be-

haalde een gouden medaille
en de Noord-Hollandse titel.

Natascha Bakker viel net bui-
ten de prijzen met een fraaie

zesde plek, gevolgd door Mar-
jolein van der Meer, die ze-

vende werd. De 12e, 13e en
19e plaats waren respectieve-
lijk voor Monique van der
Werff , Silvia van der Donk en
Minke Kortekaas. Dat was
voldoende voor de limiet

voor deelname aan de natio-

nale kampioenschappen.
Sanneke Molenaar en Wen-

dy van den Broek, die pas
kort op dit niveau zwemmen,
behaalden hun C2-diploma.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Topscorers
O Wcekmraliü/JB

Castfen (Zv.75)

De Haan (ZVM zon)

Van Houten (TZB)

Longayroux (Zv.75)

R. van Laere (Z.V.M)

Fred Zwemmer (TZB)

10 15

De koppositie van Fred Zwemmer kwam afgelopen weekend niet in

gevaar. Zwemmer bleef staan op zes doelpunten. Wel kreeg hij er een
concurrent bij. Rick de Haan (Zandvortmeeuwen) maakte door het scoren
van een hattrick, een sprong naar een gedeelde tweede plaats. Die
tweede plaats wordt, met vier doelpunten, gedeeld door De Haan, Van
Laere en Longayroux.

Schaaktitel

voor Cliteur
ZANDVOORT - Olaf Cliteur

van Caf'e Neuf/Choss Society is

snelschaakkampioen van Ken-
nenierland geworden voor eer-

ste en tweede klussers. De 20-

jarige Zandvoorter mag dankzij
dit resultaat volgende week za-

terdag' met dertien gekwalih-
ceerden strijden om het kampi-
oenschap van Noord-Holland.
Met elf schakers uit de regio

Kennemerland streed Olaf Cli-

teur om de snelschaaktitel van
Groot Kennemerland. Om zich
te kwalificeren voor het Noord-
Hollandse kampioenschap was
een zesde plaats voldoende. In
de eerste ronde gin» de Noord-
Hollandse schaakkampioene
Sauna Schiermeijer ten onder
aan de dadendrang van Cliteur.

In de tweede ronde werd snel

remise overeengekomen met
Visser. Met af en toe superieur
schaakspel won de Zandvoor-
ter voor de pauze drie partijen

op rij. waardoor Cliteur niet

een vol punt voorsprong om
nummer twee de leiding nam.
Ook na de pauze bleef Olaf

Cliteur ongenaakbaar en liep

door wederom drie winstpartij-

en uit naar een monsterscore
van 7,5 uit 8. In de negende ron-

de liep de Café Neuf/Chess So-
ciety schaker tegen een neder-
laag aan. In de voorlaatste ron-

de moest aangetreden worden
tegen de naaste concurrent
Duinmayer. Deze zeer gerouti-

neerde speler kreeg van Cliteur
geen enkele kans. De Zandvoor-
ters kwam daardoor op een niet

meer in te halen voorsprong.
De laatste partij verloor Cli-

teur, doch dat was niet meer
van belang. De titel ging naar
Zandvoort. Een week geleden
was Olaf Cliteur ook al succes-
vol op een rapidtoernooi in

Gouda. Cliteur pakte daar met
een score van 3,5 uit 5 een ge-

deelde eerste plaats.

Het tweede team van Café
Neuf/Chess Society komt mor-
genavond uit tegen het zesde
team van Den Uil uit Hillegom.
Beide teams wonnen hun eer-

ste wedstrijd zodat het een
spannende strijd belooft te wor-
den in het Gemeenschapshuis,
aanvang acht uur. De interne
competitie stond in het teken
van het snelschaken. Daarbij
bleek vooral Hans van Brakel
zich in thuis te voelen, aange-
zien hij met overmacht zege-

vierde.

TZB en HYS
gelijkwaardig
ZANDVOORT - In een vrij

aardige en spannende par-
tij voetbal hebben HYS en
TZB elkaar in evenwicht
gehouden. De Zandvoor-
ters kwamen na een 1-0

achterstand bij de rust, te-

rug tot een 2-2 gelijkspel.

Vrijwel de gehele wedstrijd
waren de teams aan elkaar ge-

waagd. Zowel HYS als TZB kre-

gen kansen op doelpunten. In
het Zandvoortse doel keepte
Henk Bos een perfekt partij.

Toch kon hij niet voorhinderen
dat HYS in de eerste helft een 1-

voorsprong nam.

In de tweede helft ging het
team van trainer Willem Ko-
ning op zoek naar de gelijkma-
ker. En die zou er komen. Jos
van Houten zette goed door tot

bij de achterlijn. Iedereen ver-

wachtte een voorzet, doch Van
Houten knalde uit een onmoge-
lijk hoek schitterend raak, 1-1.

De Zandvoorters probeerden
door te drukken, maar zagen
tot hun grote verbazing HYS
wederom een voorsprong ne-

men. In buitenspelpositie
mocht een HYS aanvaller door-
gaan, hetgeen 2-1 betekende.
Ondanks deze tegenslag bleef

TZB, met grote inzet werken,
om de achterstand teniet te

doen. Daar slaagden de Zand-
voorters knap in. Een vrije trap
werd door Martin van der Mije
fraai om de muur gekruld, on-

houdbaar in het doel, 2-2. In de
slotfase waren zowel HYS als

TZB dicht bij een doelpunt,
doch de score onderging geen
wijziging meer.

Weinig geluk

handbalteams
ZANDVOORT - De hand-

balteams van Holland Ca-
sino-ZVM wachten nog
steeds op het eerste succes
in de zaalcompetitie. De
heren gaven een 11-9 voor-
sprong, bij de rust, uit han-
den en verloren met 22-25

van Meervogels. De dames
kwamen net iets te kort te-

gen Geel Zawrt: 11-12.

In de eerste helft speelde Hol-
land Casino-ZVM een voortref-

felijke wedstrijd. Meervogels.
een tegenstander van allure,

wist zich geen raad met het

snelle handbal van de Zand-
voorters. Ruststand 11-9. In de
tweede helft bleven de Zand-
voorters uitstekend partij ge-

ven. Een mindere fase, die tien

minuten aanhield, greep Meer-
vogels aan om de zaken recht te

zetten. In die periode scoorde
Holland Casino/ZVM niet, ter-

wijl Meervogels viermaal doel-

trof. De badgasten probeerden
in de slotfase tevergeefs de ach-
terstand weg te werken en ver-

loren met 22-25.

Doelpunten heren: Kees Hoek
5, Gouran Bogojeyic 5. Nik Grij-

ekovic 4. Peter Pennings 3. Er-

win Spruit 3. Wim Brugman 2.
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Reizen

Gelderland

GRATIS LOGIES
Na uw feest of diner, ook voor clubs en personeels-

verenigingen tof 100 pers., reunies, partyen enz.

Hotel Bosoord Loenen, Veluwe. Info. Tel. 05765-1264.

Wintersport

KERST/NIEUWJAAR Vorarlberg, Schwarzenberg, Tirol,

Fugen, Pains, Ischl, Kappl. app. 2 t/m 10 p. 05910-22293.

De leukste Pluto

jeugdskikampen
Bel voor de gratis folder

020-6140418 (SGR).

GEZINS-SKIREIS. Frankrijk,

Trois Vallées, incl. app.,

skipas, les en crèche, Nerl,

leraren + oppas. Info.

Juventa, 010-4795599.

Nrd. Italië (Sud Tirol) 10 dgn.
Vervoer, skip., ski's, skiles,

hp., o.a. Krokus ƒ799!!
Groepskorting mog. Blue Sky,

08818-1603 (ook na 18.00 u.).

Vak.won. in Oostenr. en Zwit-

serl. Krokus vrij. Buro Alpen-

huis 050-142035 (niet op za).

» De advertentie-afdeling

behoudt zich het recht voor

advertenties, eventueel zon-

der opgave van redenen, te

weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

Limburg

Hotel DE LINDENHOF,
Valkenburg. Herfst-aanbie-

ding: 3 overnachtingen + ont-

bijt ƒ 100. Combinatie met be-
zoek aan Thermae 2000 mo-
gelijk. Lindenlaan 27, Valken-
burg. Tel.: 04406-16291.

Wandel- en fietsarrangem.
aangeb. in mooie grensstr.

België-Z.Limb.
04409-1475.

Oostenrijk

HET
'APPARTEMENT
2361 appartementen in

Oostenrijk voor

wintersportvakanties. Bel:

02977-45508 voor info.

<&&
V
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jJt GfiiCCe Moine,

Wisselende menu's met

•k vis, grill en vleesspecialiteiten

Ook wildgerechten

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

I |
• • • •-DeHarde'sTburs • • • •

>'

Een dagje gezellig winkelen in

ÜSSELDORF
met de Düsseldorf-Express!

C«R\ -*** slechts sMZ.*

Een volle dag winkelen!

Sfeer, gezelligheid, betoverend mooie kerstetala-

ges, een reuze keuze uit de mooiste winkels, een

voorspoedige rit zonder onnodige stops onderweg

(dus geen tijdverlies! ); dat zijn de ingrediënten van

een volle dag fantastisch winkelen in Düsscldorf.

Aankomst in deze veelzijdige winkelstad met z'n

unieke Kerstmarkten ongeveer 1 1 .30 uur. Vertrek

rond 1 7.30 uur zodat u om ca. 2 1 .00 uur weer thuis

bent. Slechts/ 32.50 p.p. inclusief een metrokaart-

je in Düsseldorf!

Lekker gemakkelijk opstappen!

Opstappen en wegwezen. De luxe tourbussen

staan al voor u klaar om in te stappen in:

• Zaandam, Station N.S.

• Amsterdam, Osdorpplein bij HEMA
• Amsterdam CS., Candic Crown Hotel

• Amsterdam, Amstelstation Hoofdingang Zuid

Pluk de dag en kies een datum uit!

Extra veel vertrekdata, dus ruime keuze. Kiest u

snel een datum uit en leg uw reservering vast.

November: 25, 27, 28

December: 2,4, 5, 9, 11, 12, 16, 18,19

Eenvoudig reserveren, even bellen!

Kies een datum uit en belt u direkt uw plaatsen

door. Snel, eenvoudig en modern, gewoon per

telefoon. Belt u: 020-654 11 00.

Reserveren, nu bellen!

020-6541100
ook zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

DeHarde'sltours

BEL U; O 2 O- ö 5 41 I O O

WERKEN IN DE

GEZONDHEIDSZORG
S O G A Stichting Opleidingen Gezondheidszorg

Amsterdam

N B Centrum voor Na- en Bijscholing
Gezondheidszorg

verzorgen voor Amsterdamse verpleeghuizen:

- Opleiding tot afdelingsassistent

- Opleiding tot ziekenverzorgende
• zowel full-time als part-time, overdag of 's avonds
• verkorte opleiding voor MDGO-vzers en

bejaardenverzorgenden

- Opleiding tot geriatrisch verplegende

De opleiding worden betaald door
verpleeghuizen waar je tijdens de opleiding in

dienst bent.

Voor leerlingen die niet aan de toelatingseisen
voldoen bestaat de mogelijkheid om via

schakelkursussen met de opleiding tot

ziekenverzorgende te beginnen.

Vestigingen:

SLOTERPLAS-
SCHOOL
Noordzijde 48
1 064 GV Amsterdam
tel. 020-6149255

KWINTA
Hogehilweg 22
E-vleugel

1101 CD Amsterdam
020-6912151

NB
Noordzijde 48
1064 GV Amsterdam
020-6148998

Voor meer informatie kunt u onze brochure aanvragen.

MENSEN HELPEN
Kun je dat? Wil je dat?

Wil je leren hoe dat het beste kan? Wil je

ZIEKENVERZORGENDE
worden?

Tabitha-Amsterdam zoekt jonge mensen die er willen ZIJN die iels willen DOEN die iets wilen
BETEKENEN voor ANDEREN die ZELF iets willen betekenen.

En laat je nou nooit meer wijs maken dat je zo weinig verdient in de gezondheidszorg. Waar
heb je b.v. als 18-jarige, terwijl je een opleiding volgt, een maandsalaris van ruim ƒ 1 .100,-

"schoon"?

Ook als je boven de 20 jaar bent of 30-plusser:
schroom niet te solliciteren.

Dus:
ALS JE STRAKS VAN SCHOOL KOMT, MET BIJVOORBEELD DIPLOMA MAVO OF LBO-

C-niveau ALS JE WILT WERKEN EN LEREN TEGELIJK
GRIJP DIE KANS!!!

Elk jaar, in maart en september begint de
BEROEPSVOORBEREIDENDE PERIODE,

die 7 maanden duurt.
Bij voldoende studieresultaten volgen daarna de 2 praktijk leerjaren.

Bel ons op.
Vraag om meer informatie.

Een uitvoerige brochure ligt voor je klaar.
Vraag naar Esther Hageman, dienst Personeel & Organisatie

of naar Ans Gravendaal, Opleidingscoördinator.
Adres en telefoonnummer hieronder.

J] lt

l

Stichting verpleeg- en verzorgingshuizen

„Tabitha"-Amsterdam

Jan Bongastraat 5, 1067 HZ Amsterdam
Telefoon 020-6110011

J)

óePooRü
Verpleeghuis& Reaktivenngs- en Dagbehandelingscentrum

Stichting Protestants Christelijke Verpleeghuizen

Hartje Amsterdam, vlakbij de Jordaan. Dat is de plaats waar

Verpleeghuis De Poort staat.

In de Poort worden 220 bewoners verzorgd/gereaktiveerd en

er zijn 380 medewerkers werkzaam.

Voor de somatische afdelingen Raampoort, waar ook
enkele jongere bestralingspatiënten worden behan-

deld, en Muiderpoort zijn wij op zoek naar gemoti-

veerde en enthousiaste

Ziekenverzorgenden/
MDGO-VP'ers
(full-time/part-time mogelijkheden)

die het als een uitdaging beschouwen om mee te

werken aan een goede, patiëntgerichte zorgverlening

zowel voor, tijdens en na de verhuizing naar een tijde-

lijk onderkomen in Osdorp om daarna terug te keren

naar een schitterend gerenoveerde en verbouwde

'Poort' in hartje Amsterdam. Wij zoeken medewerkers

die met hun ideeën en inbreng hier een positieve

bijdrage aan willen leveren.

Funktie:
- dagelijkse verzorging van de bewoners; alsmede

daaraan gerelateerde werkzaamheden als over-

dracht, zorgverleningsdossiers, administratie e.d.;

- deelname aan multi-disciplinair overleg;

- het begeleiden van leerling-ziekenverzorgenden;

- zo mogelijk deelnemen aan zorgprojekten.

Salariëring volgens FWG, funktiegroep 35, de overige

arbeidsvoorwaarden zijn konform de CAO-
Ziekenhuiswezen.

De Poort is goed bereikbaar met zowel het openbaar

als het eigen vervoer.

Voor nadere informatie over de funktie kunt u bellen

met mevrouw W.A. van den Camp-Geerdink,

afdelingshoofd Raampoort, telefoon 020-682 63 05.

Voor het aanvragen van een sollicitatieformulier kunt

u bellen naar de afdeling Personeelszaken,

telefoon 020-682 63 05.
:

schrijf uw sollicitatiebrief

naar verpleeghuis

De Poort, t.a.v.

mw. J. Sol, Hugo de
'

;

Grootkade 18-28,

; 1052 LS Amsterdam.

Een kopievanuwgetuigschrift
getuigt net zogoed!

Hou lul origineel dus altijd zelf, als u

soliidtivrt. Raakt dat weg, dan kunnen wij

weinig voor u doen.

Tip: veel boekhandels hebben tegen-

woordig een kopieerapparaat.

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

I

I

I

I

I

I

I
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%*mPZonnecentrum Haarlem

!

'PIJLSNEL BRUIN OP DE PIJLSLAAN

Omdat wij één jaar bestaan maakt u tussen 11 nov. en 10 dec.

KANS ÖP EEN 3-GANGEN-DINER VOOR 2 PERSONEN.

X Zonnekanon met 2 gezichtsbruiners 80.-

Tot ziens bij Hilda en Yvonne
7 dagen per week geopend: ma t/m vr 9.00-22.00 uur - za & zo 1 0.00-1 8.00 uur

- Pijlslaan 110 Haarlem. Tel. 023-240 210 -

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Ook voor APK,

alle merken naar

Rinko/Jongsma
Curiestraat 8-10,

Zandvoort. Nieuw-Noord.
Tel. 02507-12323

Ford en Renault Service en Verkoop

Nieuw! Partycentrum
„DE MANEGE"

Dat witte huis aan de Zandvoortse-
laan. Een sfeervolle ambiance voor
een echt geslaagd feest. Maak eens
een afspraak om te vergelijken.

Tel. 02507-16023.

TE KOOP

Aluminium TERRASSTOELEN
met rode plastic matjes a ƒ 5,-

per stuk of ƒ 200,- in één koop
(60 stuks).

Tevens beschikbaar grote
hoeveelheid TROTTOIRTEGELS
en BETONPLAATJES met
bijbehorende BETONPALEN. Dit

alles GRATIS, mits zelf verwijderd.

Telefoon 023-252280

STICK-UP
RËKLAME t STUDIO!

VOOR AL UW: >^
• DRUKWERK

,

• ZETWERK '/:[ - ;-y.

"• ONTWERPEN (LOG&S

)

• REKLAMEBORDEN (LOGO'S)
• AÜTOREKLAME
• RAAMBELETTERING
• LICHTREKLAME
• STICKERS
'.* ZELFKLEVENDE TEKSTEN

'-OPENINGSTIJDEN:
MA. t/m VR, van 09.00 t/m 18.0O;uur

j : . Za: van; 10.00 t/m '17.00 üür

CÏSLEGERSSTR: 2/1 ZANDVOORT
TEL. 02507-17707 FAX. 02507-30859

Prijzenregen bij' Postcode Loterij houdt aan

Elke week extra prijzen
bij Hitbingo!
Er zijn nu nog meer prijzen te winnen bij de Nationale Postcode &

Loterij. Als deelnemer doet u elke maand mee aan de trekking én speelt u mee met

het spel Hitbingo. Nieuw is het Pingospel met een extra kans op 25.000 gulden.

Als deelnemer van de Postcode

Loterij slaat u meerdere vliegen

in een klap. Om te beginnen
doet u twaalf maal per jaar mee
aan de trekking van de Postcode

Loterij.

Met elke maand meer dan
100.000 prijzen. U maakt elke

maand kans op de ton en vier

keer per jaar op de superhoofd-

prijs van één miljoen gulden.

Voor de laatste trekking van dit

jaar zelfs verhoogd tot maar
liefst twéé miljoen gulden.

Verder doet u als deelnemer
automatisch mee aan Hitbingo.

Met elke week vele prijzen.

De piccolo's feliciteren de win-

nares van het Pingospel. In
Hitbingo is het met 25.000 gul-

den elke week prijs.

Want: in dit nieuwe seizoen

doet u naast de thuisbingo -

prijs ƒ 25.000,- nu ook mee aan

de zaalbingo. Heeft u op het

eind van de uitzending een vol-

le kaart, dan heeft u als deelne-

mer in ieder geval f 5,- gewon-
nen. Uit deze groep trekt de

notaris een groep deelnemers
die wordt uitgenodigd om aan-

wezig te zijn bij de opnames
in de week daarop. Zij maken
dan kans op de zaalbingo van

25.000 gulden.

Pingospel: elke week f25.000
Met een volle kaart kunt u

zich ook opgeven voor het

Pingospel. Bel: 06-300404 en

toets de 8 cijfers in die bij uw
volle bingoblok staan. Dat
moet u wel snel doen: binnen

24 uur na de uitzending. Uit de

bellers trekt de notaris 90 deel-

nemers voor het Pingospel.

Bent u nog geen deelnemer?
Vul dan snel de bon in en doe

mee. Want winnen doe je

bij: de Nationale Postcode
Loterij!

Op bezoek in de studio: de dol-

blije tonwinnares van de trekking

van oktober.

Nieuw: de uitslagen-

lijn 06-9799
(50 cent per minuut).

Hitbingo: elke
dinsdag om
20.30 uur bij

,:,:
:

:;>::.RTL4.;.;;:r.

Kijk en^/vin!

De winnende
Hïtbingo-

nummers van
3 november:

Thuisbingo

12 4 5 6

7 9 10 12 13

16 18 19 20 21

22 23 24 31 33

35 36 40 42

Heelt u op uw bingokaart van 3

november 15 van de bovenstaande

gelallen én benl u deelnemer van de

Postcode Loterij, dan heelt u de

Thuisbingo van ƒ 25.000.- gewonnen!

Zaalbingo
+ extra
getallen

8 17 25 27 28

29 32 34 37 38

39 43
Heelt u met de getallen van de Thuis-

bingo, de Zaalbingo en de extra getal-

len op het eind van de uilzending een

volle kaart, dan heeft u ƒ 5,- gewon-

nen.

Spelregels: Zodra u op uw rekemngalschrilt van bank ol giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij. Deelname impliceert aanvaarding van het regle-

ment. Maximaal 99 loten per postcode. Als u het met een alschri|vmg niet eens bent. dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken. Opzeggen kan

ieder moment. Hiervoor kunt u zich per briel wenden tot hel secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Eeghenstraat 81 . 1 071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand

en wordt verricht door Notaris mr. P.J.N. van Os te Amslerdam. Trekkingshjsten en reglement zijn verkrijgbaar bi| het secretariaat. Prijzen worden automatisch op uw bank- ot

girorekening gestort. Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting. De lolerii is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer 10

890/098/1 77.69 d.d. 2O-10-19S9, Zetfouten voorbehouden.

^c2
1
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Jaarboek '93 vat

testresultaten samen
Voorƒ 14,90 kunt u in de win-

kel het Testjaarboek 1993 ko-

pen. Het jaartal doet enigszins
misleidend aan, want het gaat

om samenvattingen van ruim
zestig test die in de periode no-
vember 1991 tot november 1992
zijn verschenen in de Consu-
mentengids. De 200 pagina's ge-

ven informatie over onder meer
audio- en video-apparatuur, de
auto (en wat daarmee samen-
hangt), doe-het-zelf-artikelen,

fietsen, computers, huishoude-
lijke artikelen, financiën en ver-

zekeringen, milieu, voeding en
gezondheid.

^CONSUMENTENBOND
P

MEER DAN 60 TESTS
UIT DE CONSUMENTENGIDS

De tests over computers, vi-

deo-apparatuur en dergelijke
zijn natuurlijk alweer achter-
haald, want de ontwikkelingen
op dat gebied zijn erg snel.

Maar de achtergrondinforma-
tie over deze onderwerpen
komt u ook bij de nieuwe typen
goed van pas.

Kleurentelevisie
Een gegeven waarmee onder-

zoekers van veel consumenten-
produkten steeds vaker wor-
den geconfronteerd: echt grote
onderlinge verschillen zijn er
niet meer en de kwaliteit is over
het algemeen goed. Dat geldt
ook voor de test die de Consu-
mentbond bij 14 grote kleuren-
televisies deed (Consumenten-
gids november) . TJ zult niet snel
een slecht beeld in huis halen,
want op dat vlak zijn ze alle-

maal goed. De onderlinge ver-

schillen liggen eerder op het ge-

bied van veelzijdigheid, ener-
gieverbruik en het herbergen
van milieuschadelijke stoffen
zoals brandvertragers.

De beste koop (goede kwali-
teit voor een redelijke prijs) is

de Seleco 28SS556 (ƒ 1800). Bes-
te uit de test is de Philips
28ST2781/10B (ƒ2150). Boven-
dien bevat de Philips geen
broomhoudende brandvertra-
ger, de grootste milieuvervuiler
die u in een televisie kunt aan-
treffen.

Winterkamperen
Wie winterkamperen leuk

vindt, moet Op Pad (nr. 8) le-

zen. Veel mensen lijkt het idee
om ook eens in de sneeuw een
tentje op te zetten aantrekke-
lijk, maar om die stap nu met-
een te doen... Angst voor de ont-

beringen of hikt men aan tegen
de aanschaf van de 'uitrusting?

Onzin, zeggen ervaren winter-
kampeerders. Je hoeft het niet

echt koud hoeft te krijgen en
een gewone uitrusting is zon-
der veel kosten op te waarderen
voor kamperen in de sneeuw.
In een uitgebreid artikel behan-
delt Op Pad de onderdelen tent,

kleding en keuken.

Waterzuiveraars
Om drinkwater schoner te

maken, zijn er twee soorten ap-

paraten op de markt: de water-
zuiveraars en de eenvoudige,
goedkopere filterkannen. In de
Consumentengids (november)
een test van beide en de conclu-
sie dat ze zeker niet in alle op-
zichten aan hun doel beant-
woorden en dat je jezelf zeker
niet gek moet laten maken door
de begeleidende folders die je

doen geloven dat ongzuiverd
water drinken vrijwel zeker een
wisse dood betekent.

Het nut van zelf zuiveren van
drinkwater is omstreden. Wie
alleen nitraatarm water zoekt
voor de babyvoeding is met
goed flessewater veel goedko-
per af. Een goede waterzuive-
raar kost minimaal ƒ 1200 en
dat is natuurlijk toch wel erg
veel voor de gewone consu-
ment. Bovendien komen daar
jaarlijks nog eens ƒ 150 onder-
houdskosten bij. Een filterkan
is veel goedkoper (zo'n ƒ50),
maar doet weinig meer dan het
water zachter maken.

GERRIT JAN BEL

NOG EVEN EN duizen-
den Nederlanders
zoeken weer de

sneeuw op. De een wil
sportieve ontspanning, de
ander gaat het om kracht-
metingen en zijn grenzen
leren kennen. Weer ande-
ren zoeken het in rustig
wandelend tussen be-
sneeuwde dennebomen in
kerstkaartdorpjes en pret-
makers reizen af voor de
après-ski.

door Leni Paul

Sportief ontspannen in de sneeuw

Wie het dit jaar wel zeer over-
dadige aanbod voor winterse
vakanties bekijkt, ziet bijna
door de bomen de besneeuwde
bossen niet meer. Meer dan een
greep doen zal het in dit artikel

dan ook niet worden. Eerder
een beperkt overzicht van wat
we dit jaar in de diverse landen few.
kunnen verwachten.
Daar is eerst Oostenrijk, nog Skiën of wandelen in kerstkaartdorpen

steeds erg populair bij de Ne-
derlanders.
Men vindt er

goed onder-
houden pistes,

vele mogelijk-
heden zowel
voor 'cracks'
als voor krabbelaars, dorpjes,
al tientallen jaren vertrouwd
met het ski-toerisme en niet te
vergeten de après-ski, hier te
vertalen als Gemütlichkeit.
Vooral dit laatste schijnt bij ve-

len van ons goed aan te slaan;

zonder Glühwein en Schuh-
plattler lijkt de vakantie niet
geslaagd.

Ardennen
België en skiën? Met een vol-

mondig 'ja' kan deze vraag wor-
den beantwoord. Vooral in de
oostkantons en de Ardennen
zijn diverse gebieden die zich
bij wat sneeuwval uitstekend
lenen voor enkele dagen win-
ters plezier. En het mooie van
een wintervakantie bij onze zui-

derburen is dat op elke vlek op
de Belgische kaart wel een uit-

stekend restaurant is te vinden
waar je zo'n typisch streekge-
recht kan eten.

Een ski-weekend in je achter-
tuin, aldus de wervende tekst
van onze zuiderburen. Zestig
wintersportplaatsen voor lang-
lauf, 11 voor alpine-ski en 12
gebieden, geschikt voor sleeën,
scooter of ski-bob. Voor een
weekendje Belgisch winterple-
zier zijn vooral de provincies
Luik, Luxemburg en Namen
zeer geschikt.

,>-*«*w,s^

Foto Vurkchrsamt Luch

De echte skiliefhebber stelt

hier het gemak van 'uit je hotel
of appartement direct op de pis-

te' op prijs. Men vindt er niet

echt de Hollandse gezelligheid,

wel sneeuwzekerheid, daar
deze skistations doorgaans
hooggelegen zijn. Voor après-
ski en voor de al genoemde ge-

zelligheid kan men het in
Franrkijk beter in stations vil-

lages zoeken.
De gemarkeerde skipistes in

Frankrijk beslaan te zamen
1200 km 2 ofwel een derde van
de totale ski-oppervlakte van
de hele wereld. Op de wereld-
ranglijst

neemt Frank-
rijk de eerste
plaats in, voor
Zwitserland
(840 km 2

) en
Oostenrijk __________
(790 km 2

).

Wintersport in Frankrijk
speelt zich af in de noordelijke
Alpen.

ropese landen. Hoewel Slove-
nië in het voormalige Joegosla-
vië schoorvoetend op gang
komt, verwacht men bij Phoe-
nix Vakanties, Rotterdam, die

dit gebied in het programma
heeft, nog niet al te veel gasten.
Voor Slovenië geldt volgens het
ministerie van Buitenlandse
Zaken geen reisverbod meer.
Goedkoop is het er wel, daar in

Bohinj en Bied.
Voordelig skiën kan men dit

jaar ook in Bulgarije dat zich
presenteert als populaire, be-
taalbare wintersportbestem-
ming. Sneeuwzeker is het er

kend. Ook hier geldt dat de prij-

zen er naar onze begrippen laag
zijn.

Dit jaar rijdt ook weer de Al-

penexpres en deze winter zelfs

op zondag. Men streeft er naar
dit jaar het aantal reizigers van
38 duizend in het vorig seizoen
op 43 duizend te brengen.

Rocky Mountains
Met de lage dollarkoers zou

ook aan skiën in de Verenigde
Staten kunnen worden ge-

dacht. Een aparte sensatie, van
de Rocky Mountains te suizen

Frankrijk rukt op in wintersportgidsen

Chamonix
Frankrijk rukt dit jaar op in

de wintersportgidsen. De 'ski-

cultuur' begon hier in het begin
van deze eeuw in Chamonix, de
eerste skilift kwam in 1931.

Chamonix floreert nog steeds,

maar inmiddels is de variatie

op skigebied in Frankrijk zeer
uitgebreid. Naast de redelijk
onbedorven dorpjes, de zoge-
naamde stations villages, die
pas de laatste jaren zijn uitge-

groeid tot wintersportcentra,
zijn er de vaak wat futuristisch

aandoende uit de grond ge-

stampte plaatsen.

Saüerlahd
Ski-toerisme in Duitsland

haalt het niet bij doorgewinter-
de giganten als Zwitserland,
Oostenrijk en Frankrijk. Toch
blaast met name Sauerland een
aardig (winter)partijtje mee en
plaatsen als Villingen en Win-
terberg werden populaire win-
terbestemmingen voor de Ne-
derlanders.
In de Harz en het Zwarte

Woud wordt ook elk jaar aan
wintersport gedaan. Hahnen-
klee bijvoorbeeld in de Harz is

zowel in de zomer als in de win-
ter een plaatsje met charme.
Wie niet-behendig is op de ski,

kan hier wandelen en langlauf-

en. Voor de langlaufers voert
een 25 km lang pad midden
door de prachtige natuur.

Oost-Europa
Veel belangstelling in de gid-

sen dit jaar ook voor de Oosteu-

doorgaans wel. Veel Nederlan-
ders bezochten vorig jaar plaat-

sen als Borovetz in het Rilage-
bergte waar zowel de beginnen-
de als- meer gevorderde skiër
evenals de langlaufer goed te-

recht kan. Ook Pamporovo
lonkt en belooft u bij gunstige
weersomstandigheden een heli-

koptertocht naar de hoge ber-
gen.

Nieuw voor veel Nederlan-
ders is ook wintersport in Tsje-

cho-Slowakije met het Reuzen-
gebergte en het Adelaarsge-
bergte zo'n 150 kilometer ten
noordoosten van Praag. Niet
geschikt voor de fanatieke alpi-

ne-skiër, wellicht, maar juist

voor beginners en langlaufers
is er veel. Bij Pee Pod Snezkou
waar onder meer De Jong Intra-

tours en Mobilplan u kunnen
onderbrengen wachten 18 slee-

pliften, twee stoeltjesliften en
één cabinelift op de gasten die
er tot nu toe voordelig terecht
kunnen.
Polen kent ook zijn ski-gebie-

den. Met name het Tatrage-
bergte met Zakopane is be-

bij Keystone, Coppermountain,
Breckenridge en Vail en men
kan er terecht van november
tot april. In februari/maart is

het er vrij warm zodat kan wor-
den geskied in shorts.

Finland
Wat verder weg, maar toch

een naam waarbij fijnproevers
hun oren spitsen. Finland met
onuitspreekbare namen zoals
Saarijarvi, Kerimaki, Kuopio,
Ylitornio en Vuokatti. Door de
devaluatie van de Finse munt
valt het met de prijzen dit jaar
ook nog wel mee. Pluspunt van
Finland is de ruimte, de maag-
delijke natuur, de sneeuwze-
kerheid, het niet voortdurend
vallen over landgenoten en de
gerieflijke en smaakvol inge-

richte appartementen en ho-
tels.

De mogelijkheden in Noor-
wegen en Zweden zijn op ski-

gebied niet te tellen. Zowel voor
alpine-skiërs als vooi langlau-

fers zijn deze gebieden met de
eeuwig zingende bossen een do-

rado. Voor wie van puur natuur
houdt zijn de Scandinavische
landen ideaal.

Klassiek
Voor Zwitserland, het klas-

sieke wintersportland geldt,

goede wijn behoeft geen krans.
Wallis (onder meer Zermatt,
Saas Fee, Verbier, Crans-Mon-
tana), Graubünden (Davos en
Klosters, Arosa), Berner Ober-
land (Grindelwald, Wengen) en
de Alpes Vaudoises (Villard,

Leysin) tellen een groot aantal
repeaters, skiërs die trouw elk

jaar weer te-

rugkomen
naar het land
van Wilhelm
Teil.

Uit het gra-

____________ tis af te halen
wintermagazi-

ne Zwitserland hier wat cijfers.

Het land heeft tweehonderd
wintersportplaatsen, vijfdui-

zend kilometer skipisten en
een zelfde aantal langlauflopen,
drieduizend kilometer winter-
wandelwegen en tachtig crè-

ches met ski-klassen voor peu-
ters.

Al vele jaren gewend aan toe-

risten zijn er in Zwitserland
veel evenementen te melden zo-

als het sleehondentrekken in

de Jura. Men kan ijsstokschie-
ten, curlingspelen, deltavlie-

gen, paragliding, bobsleeën en
nog veel meer. Ook gewoon wat
lekker suffig zitten mensen kij-

ken op een zonnig terras mag
natuurlijk, evenals het wande-
len langs gebaande paden met
hier en daar een door de Kur-
verin geplaatst zitbankje om
van de vergezichten te genie-
ten.

Piemonte
En dan Italië. Massaal ge-

skied wordt er (nog) niet, toch
zijn er Noorditaliaanse bestem-
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'Afkicken' in een lui model stoel
THUIS MOET JE de

spanning van het wer-
ken van je af kunnen

laten glijden. Je zijgt na
zo'n dag waarop alles ge-

heel anders is verlopen
dan je had gedacht, neer in

een lekker lui model stoel.

Een relaxfauteuil, chaise-
longue-achtige bank, rook-
stoel met voetenbankje of
misschien wel zo'n nieu-
werwetse schommelstoel -

om maar iets te noemen.
Met een diepe zucht begint
het afkicken.

In alle rust boekje lezen, beet-

je tv kijken of een goed gesprek
voeren in een ontspannen sfeer,

dat is dè manier om bij te ko-
men van het jachten en jagen
van alledag. Rookstoel, haard-
fauteuil en chaise-longue zijn

meubelklassiekers die thans
nog populair zijn vanwege hun
zitcomfort. Zetels waar je je be-

<& *

haaglijk in kunt nestelen. Dè
basis voor die knusse sfeer van
simpelweg gelukkig thuis zijn.

Wie op zoek is naar klassiek
comfort kan ook bij de moder-
ne collecties terecht. Steeds
meer ontwerpers ontdekken de
waarden van het verleden en
vertalen die naar hedendaagse
modellen. Als klap op de vuur-
pijl zijn er zelfs weer schom-
melstoelen gesignaleerd.

In veel interieurs wordt het
bankstel gecombineerd met
één losse leunstoel. Vaak zijn

dat zogenaamde relax-fau-

teuils. Net als bureaustoelen
staan ze meestal op één poot en
zijn optimaal verstelbaar. Van
actief naar passief en vice ver-

sa. Dergelijke relax-fauteuils

zijn ergonomisch zo goed uitge-

balanceerd, dat ze een perfecte
ondersteuning bieden aan lijf

en leden.

Hoe ontspannend ook, lang
niet iedereen valt voor het vaak
toch wat zakelijke uiterlijk van
zo'n ingenieuze relax-fauteuil.

I Er zijn mensen die zweren bij

de authentieke rookstoel met
z'n stevige romp en lage, diepe
zit. Dit klassieke model is de
laatste jaren in een nieuwe
vorm gegoten en kan geleverd
worden met bijpassend voeten-
bankje, Vooral de organisch
vormgegeven combinaties zijn

in korte tijd razend populair ge-

worden. Stoel en bankje vor-

men dan als het ware één ge-

troomlijnd geheel. Uitgevoerd
in trendy (leer) kleuren als au-
bergine, maïsgeel, hardblauw
of flessegroen hebben ze moei-
teloos hun entree gemaakt in

het jonge, dynamische inte-

rieur.

Ook de chaise-longue spreekt
nog altijd tot de verbeelding.

Het meubeltje roept als geen
ander een sfeer op van vervlo-
gen tijden. Toch is het nog
steeds een ideaal meubelstuk.
De gebogen hoge kant biedt een
heerlijk ruggesteuntje; de
schuin aflopende rug een opti-

maal gevormde armlegger.
Op het idee van de chaise-

longue wordt nog steeds dank-
baar voortgeborduurd. De win-
kels staan vol met sculpturale
modellen. Ook vinden we de
chaise-longue als sofa-achtig
element terug in de moderne
zitprogramma's. Dergelijke
programma's zijn opgebouwd
uit losse onderdelen en bieden
talloze combinatiemogelijkhe-
den.

Ruststoelen
Toegegeven, de meeste Ne-

derlandse huiskamers zijn niet

groot. Vaak is er geen plaats
voor een uitgebreid zitland-

schap of een ruimtevragende
chaise-longue. Gelukkig zijn de
ontwerpers inventief genoeg.
Zo zijn er leunstoelen waarvan
de zitting een stukje naar voren
getrokken kan worden, zodat je

er toch nog je benen op kwijt
kunt. Een variant daarop zijn

de ruststoelen die dubbelge-
vouwen zijn en dus eigenlijk op
hun voetenbankje staan. Even
er onderuit klappen, plat leg-

gen en je krijgt een supercom-
fortabele chaise-longue.
Weer een andere techniek is

het draaien van de zitting van
de bank. Gewoon een kwart cir-

kel omzwaaien en je kunt on-

deruit gezakt tv kijken zonder
direct een stijve nek te krijgen.

Al dergelijke flexibele modelle-
tjes zijn overigens niet echt
goedkoop, maar geven de ka-

mer wel een ruimtelijk aanzien.

mingen met zonnige winter-

sportfaciliteiten, dat weten de
35 duizend Nederlanders die

vorig jaar Italië uitkozen voor
hun wintersport. En ook de af-

stand valt mee. Piemonte en
Val d'Aosta liggen bijvoorbeeld
net zo dichtbij als Zwitserland
en Oostenrijk.

Goede gebieden met sneeuw
zijn ook Vicenza en Beliono
waarin het bekende Cortina
d'Ampezzo. Ook kan worden
gedacht aan de streek Friuli-

Venezia Giulia met Tarvisio en
Forni di Sopra. Het leuke van
een wintervakantie in Italië dat
er naast sneeuwvermaak een
overdaad aan cultuur is te vin-

den. De Italiaanse gastronomie
mag bovendien niet worden
vergeten.

Canada, koud maar veel zon.
Metershoge sneeuw en zoveel
ski-liften dat men zelden be-

hoeft te wachten. Naast de al

genoemde provincie Québec
kan men voor een winterse va-

kantie naar Alberta en Brits Co-
lombia. Naast
alpine-skiën

en langlaufen
is er ook heli-

kopterski, kan
men snowmo-
bieltochten

maken en uitrijden per
sneeuwscooter.

Bij Griekenland denkt men
aan zondoorstoofde dorpjes en
aan de Sirtaki dansen op een
aan zee gelegen terras. Maar
skiën kan ook en wel op de Pe-

leponnesos.

Alpen Expres, 030-950871
Belgisch Verkeersbureau, 020-624.5953

Bulgaars Verkeersbureau, 020-024.8431

Canadese Ambassade, Fred van Cleef,

070-361.4111
Duits Verkeersbureau, 020-697.8066

Fins Verkeersbureau, 020-671.9876

Frans Verkeersbureau, 020-623.4361

Grieks Verkeersbureau. 020-625.4212

Italiaans Verkeersbureau. 020-616.8244

De Jong Intratours. 01804-57888
Mobilplan, 01858-15222
NBBS, 071-253.333

Noors Verkeersbureau. 020-671.0061

Oostenrijks Toeristenbureau. 020-

612.9682
Phoenix Vakanties. 010-473.4444

Pools Informatiebureau. 020-625.3570

Ver. Staten, toer. inf. 020-664.7746

Zweeds Verkeersbureau, 020-671.6055

BRONKHOBST. In de vorige toer-

rubriek werd abusievelijk vermeld dat
restaurant De Gouden Leeuw in Ne-
derlands kleinstje stadje Brinkhorst
lag. Dit moet zijn: Bronkhorst.

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Luchtvaartbeurs
In het luchtvaartmu-

seum Aviodome op Schip-
hol wordt in het weekend
van 14 en 15 november de'

7e Nationale Luchtvaart-
beurs gehouden. Duizen-
den verzamelaars krijgen
dan de gelegenheid om al-

lerlei artikelen die te ma-
ken hebben met de vliege-

rij te ruilen, te kopen of te

verkopen. Speciaal voor de
bezoekers van deze lucht-

vaartbeurs worden er en-

kele bijzondere films uit

het Aviodome-archief ver-'

toond.

Het Nationaal Luehtvaartniu-
seum Avlodome-Sclilphol zal tij-

dens liet beursweekend op belde
dagen geopend zijn van tien tot

vijf uur. Toegang zes gulden voor
volwassenen, vier gulden vijftig

voor kinderen van vier tot 12 jaar
en op vertoon van 60+I*as vijf gul-

den.

Paard & Koets
In de Brabanthallen in 's

Hertogenbosch vindt van
vrijdag 20 tot en met zon-
dag 22 november de inter-

nationale Paardesport- en
Rijtuigenbeurs Paard &
Koets plaats. Op deze
beurs kan men kennis ma-
ken met de nieuwste ont-

wikkelingen op het gebied
van de wedstrijdsport,
mensport en het recreatief

aangespannen rijden.

De openingstijden van de beurs
zijn: op vrijdag van twee tol tien

uur, zaterdag van tien tot tien uur
's avonds en zondag van tien tot

zes uur. De toegangsprijs be-

draagt 15 gulden, Pas 65+: 12 gul-

den vijftig en kinderen van tien_

tot veertien jaar vijf gulden.

v^J_Si
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•De best verkochte cd's
• Binnen 2 dagen gratis bezorgd
•Met je eigen toegangscode
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mn ro-.iiKrrtcnlirs \i>or /aM'nm.in en p.iilii'ulirr kunnen
\Mt[(lfii m'/rl u\rr I nf 2 kolommen hrredte in iIimtsc
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I'.iUm ulieren vensij/en \wj n.uu (ie sprei.ije bon op tU

[ugiiu „MK'KO'S".

I'l.uilsing is mogelijk ui de volgende edilte

/\NI)\OOHLS NIRIWSKUI) / (U2 pe. imlhmete!

Shntin^ti|d: dinsdag l.
r>00 tiiu

l) knul uu leksl triVfomvlii iippi-wn 0'2."i07- 17 Hif) ol

.tfgt \en//emlen .lui

* AuidwHirW Nieuwsblad. 0.iMlmi-.pleiii 12,

2012 JM Anuiwiuii.

1'I.i.itMiif; i^ nok moelijk in de xol^rnde lombiiuhe-

/.. /..indvonils Niruwsltl.nl, Anistrlvrens Werkblad, l Ut-

liomnse Courant. I)t* Itnndr Veru r. Aalsmeerder Cou-

rant, alle rditirs van het \instrnlanis Stadsblad. De
Nieuue Weesper j 6,67 per millimeter

Sluitingstijd: maandag 15 00 uui.

* Infoimalie o\er on/e uw ngr aanlirkkrlijke advrrli n-

lietomhinalirs ui de Micro's /mi op aanvraag op nu/e

kanlorrn verkuj^haai

* Voor brieven onder nummer wordt ! regel extra ui

rekening gebrac lit, alsmede f 6,00 adm.kosten.
* Hij plaatsing in de Miero's worden geen bewijsnummers

\eistuurd Op verzoek wordt aan adverteerders buiten

bel veispindingsgrbird ecu krant verstuurd Hirnoui
wordt / 1.00 m irkrnmg gebracht.

I' kunt de leksl van uw Mit ro-advertenlietnrnbinalte '/.

telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dl! ntumner is met voor bezorgklachten) of /enden aan.

Mic*ro
,
H WfckmtMÜa

PoHibiis 156 - 1000 AI) Amstrrdnm
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde wei k.

\ oor de betaling ontvangt u een aeecptgiiukaarl.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

C^Eili E makelaars o.g.

Tel. 02507-12614 NVM

Oproepen - Mededelingen

Nieuw! Partycentrum 'De Manege'
"Dat witte huis aan de 2'voortselaan"

een sfeervolle ambiance voor een ECHT geslaagd feest

Maak eens een afspraak om te VERGELIJKEN.
Tel : 02507-16023

• Concert Zandvoorts Man-
nenkoor 21 nov. 20 uur, kaar-

ten bij AKO - Tromp Kaaswin-
kel en Kaspers Koninginne-

weg 43. Tel. 02507-16711.

ERVAREN SINT en PIET

op bezoek9 Bel na 18 uur

02507-17669

• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Inl.- tel. 02907-5235.

• Helpt UNICEF helpen.

Kerst-, wenskaarten en kleine

kado's. S. Keur- v Zalingen,

Burg. Fennemaplein 13/4

Tel . 02507-16049

• Let op' Let opi

Morgen is de laatste dag om
kenbaar te maken hoe u

denkt over de verkoop van de
voortuinen!

• Opa Herman hartelijk gefe

liciteerd met het feit dat u niet

meer hoeft te werken.
Raymond en cindy.

• Verkoopdag Jeugdhuis
Ned. Herv. Kerk, zaterdag 14
nov a s. 10-5 u Kerstkaarten
handwerken, boeken, schil-

derijen, rommelmarkt

Voor onze MOOI OPGE-
MAAKTE SCHALEN hoeft u

geen boodschappen meer in

huis te halen

BROODJE BURGER
Schoofstraat 4

Tel. 02507-18789

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Petra & Erwin veel succes
met jullie voorgenomen
huwelijk .

Vrouwenkoor in Amsterdam
zoekt nieuwe leden
Repertoire, van Renaissance
tot Samba
Repetitie op maandagavond
Voor audities en info bel

02995-5329.

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr. huishoud hulp

1 a 2 keer per week
Tel.: 02507-13590.

Gevr. hulp in de huishouding
bij voork. 2 ocht. per week.
Amstelveen. Goede betaling
Tel. 020-6470445 na 19 uur.

Gevr zelfst. h h. hulp die 1 x

p wk door huis van werkend
stel wil razen. Tel : 02507-
17090 na 18 00 u.

Hulp in de huishouding ge-
vraagd, 2 ochtenden p week
Tel na 18 00 uur 30385.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Lieve oppas biedt zich aan
om 1 a 2 dagen p week op
uw kindje te passen Tijden in

overleg Tel. 02507-17377

• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie.

Kleding

Totale Opheffings Uitverkoop
Nu Bruidstoiletten

van ƒ 2975
voor ƒ 250 en ƒ 500

MODEHUIS DESIREE
Postjesweg 106 - Amsterdam - Tel 020 6125558

WiïmMw^
I S C H B URE AU

$ IHAARLEM 023-42^224
^ANDtfÖQRtf 02507-18484

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff
Tel 02507 16123

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile

Huur prijs ƒ 100, p w
Gratis bezorgd en gehaald

Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Woninginrichting

Lijsten op maat
. bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen

heden inbreng van goederen

Frans Halslaan 33 Tel

020 6473004.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

• Draadloze telefoon ƒ 125,-.

Video Sony ƒ 125,- Portable

TV 37 cm, met afst bed
ƒ200,- Tel 02507-30156

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

SINGER
NAAIMACHINES

reparatie alle merken
P.E M. STOKMAN

Prmsenhofstr. 7, Zandvoort
Tel.- 02507-20072.

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-
deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 02507-14534

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.gg 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis

Grote Krocht 26
Tel 13529

nwiiitisHiMiHigaTingiïa

10.000 STUKS
LEDEREN KLEDING
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Inruil leder/bont moge-
lijk Gespreide betaling

mogelijk Reiskosten

worden bi) aankoop
vergoed. Niet geldig bi|

speciale aanbiedingen

2ANDVÖ0RT-SLUJS
HULST -PUTTE,

NOORDWIJK AAN ZEE
VAtKENSWAABD/LOMMEl

BAARLE NASSAU -

KOOFAVOND GE0PE80
HELMOND KOOPZONDAG -

« IMCfl' upi lunnin mmiKircTD ,< ALMERE-HAVEN..HOÜTSTRAATI(,(BIJ QÜICKINETTE), TEL: 036-5318204

:';bi;Ct;::U49£U"ZZ9Z3: :;^

Huwelijk en
kennismaking

Een beloning voor wie vindt

een lieve gade voor de Sint.

Want nu zit hij, heel verbeten,

bij de pakjes .. . neergezeten
Br onder SP-AN-JE vd blad

J man, 39 j., 1.82 m, repr.,

goede baan (HBO) z k m
repr. j vrouw van ook redelijk/

goed nivo. Wil je ook een ser.

relatie gebaseerd op vriend-

schap en liefde die uitmondt
in een huwelijk en wil je ook
nog veel kinderen om een
groot gezin te stichten in een
fijne woonomgeving (rand

van Amsterdam), dan hoop ik

dat je reageert. Br o nr 755-

77950 vd blad

Universitair drop-out (m)

zoekt universitair drop-out (v)

of HBO-dropout (v). Je blijft

toch wel in Amsterdam wo-
nen"? Br o nr 755-77949 bl

Welke vitale vrouw wil tegen
beloning van inwoning (eigen

kamertje) plus ƒ400 p.mnd.
voor kost en eigen verzorging

een 79-jange weduwnaar ver-

zorgen"? Br. o. nr. 755-77948
v.d. blad

Bloemen, planten

en tuinartikelen

Hoveniersbedrijf TONI Tuin-

aanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën 023-338823

Te koop
aangeboden
diversen

• Let op 1 Let op!

Morgen is de laatste dag om
kenbaar te maken hoe u

denkt over de verkoop van de
voortuinen!

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Sportartikelen

Te koop: ski pak mt 152-164

z g a n. 2 ski-broeken mt. 38-

40 Ski-schoenen Nordica mt.

38 schaatsen mt 38. H noren
schaatsen mt. 33-34. IJshoc-

key Tel. 02507-19606.

Auto's en
auto-accessoires

Ook voor APK, alle merken
naar RINKO/JONGSMA,

Curiestraat 8 10, Zandvoort-
NW-Noord. Tel.. 02507-12323
Ford en Renault Service en
Verkoop

Te koop

Goed onderhouden
HYUNDAI, jaar: 1988,

4-deurs, schuifdak ƒ 9250.

Inl . 02507-14555.

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361.

• Rubrieksadvertentie op-
geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

ZOEK DE MISLUKTE

MiCRO
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

S. Blesgraaf - Amsterdam

A. ter Bruggen - Duivendrecht

H. Niland-Jansen - Amsterdam

W. F. Tempelaars - Amsterdam

omco
een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Caravans
Vouwwagens

Tuin/zomerhuisjes

Te huur stacaravan in Drente

voor het hele jaar. Inlichtingen

02507-16017.

Diverse clubs

• Te koop 2 skipakken aan 2
zijden te dragen, mt 38-40

ƒ200. Tel.' 02507-15230

* Te koop d.bruin ETNA
gasfornuis. Vr.pr.. ƒ 100,-

Tel.- 02507-12877.

Te koop div. stalen balken, 15

stalen balken 280x12, 60 hou-

ten balken 32x12x550, 40
houten balken 15x4x400. Div.

kozijnen 2'/2 mtr.l. 'toon'koel-

bank met nw. motor Tel. na
1800 uur 16904.

• T.k.- 4 pitsgasstel ETNA
ƒ35, breigaren Phildar 6 kg,

d.bl. pen 3/316 70 % acryl

30% wol ƒ60, windscherm-
fiets ƒ 15. Tel.: 02507-18976.

* T.k Donkerblauwe
wandelwagen met wmterzak

ƒ85 Tel 02507-12297

• Tk. hout spigoed ƒ3,50-

ƒ5, puzzle 1000 st ƒ2,50
compl ,

pop aangekl ƒ 10 on-

aangekl. ƒ5, kinderpockets

50 et 02507-18371 na 18 u

• T k. tafeltennis opklapbaar

ƒ 150, rosé net. tienerstoel

ƒ 20, Damesskisch mt. 39/40

ƒ40 Tk gevr gr. konijnenh.

v binnen Tel 02507-17503.

T k.a. oude halfindustrie

naaimachine, in g st Tel.

(na 19 00 uur). 020-6650115.

Te koop
gevraagd
diversen

* Te koop gevraagd'
omputerspelletje TETRIS
oor een Nintendo spelcom-
uter. Tel.: 02507-16258

Ondeugende Evelien: . . .
." 06-95.30

Bel voor Sexkontakt: 06-96.02

Zoek je 'n vluggertje? 06-96.62

Huisvrouwtjes zoeken! 06-96.63

Snel SexKontakt 06-96.64

Meisjes zoeken jongens 06-96.65

Direkt 'n meisje 06-97.10

Bel nu snel! ! 37,5c pVèm.

ONDEUGENDE meiden bieden zich aan voor sexkontakt.

Bel: 06-320.320.36.

Meisjes willen kletsen met leuke jongens bel snel

06-320.322.88

Blonde NATASJA doet het met twee hete buurjongens 18
06-320 324.11

Bel voor tel.nrs van ondeugende mooie MEIDEN
06-320.330.42

DIREKT apart met 'n meisje of een lekkere jongen van 18

bel- 06-320.330.81

Bel vandaag nog! ! 37,5c p'/im.

ADRESSEN
Ze geven hun adres en tele-

foonnumer, vertellen wat over
zichzelf en wachten dat jij

belt. 069-789. (100 cpm).

Allemaal leuke meiden zoe-

ken z.s.m een vriend. 06-

320.330.77. 75c pm.

Als het klikt willen deze mei-

den van 18 vaker sexkontakt!

06-320.320.55. 37,5c pV4m.

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

lekkere jongen van 18. 06-

320.330.87. 37,5c p'/zm.

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66 37,5c p'/am.

De allerleukste meiden bellen

met de FLIRTBOX Bel 06-

9501. 37,5c p'/2m.

DEBBIE's Sexdating Maak 'n

afspraak met haar vriendin-

nen 06-350.222.41. 75c pm.

Direkt een leuk meisje aan de
lijn Vraag naar haar tel.nr.

voor 'n avondje uit. Direkt

apart 06-9510 37,5c ptëm.

Direkt kletsen met 'n leuk

meisje. Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje. 50c pVïm.

Tk. gevraagd een tafel-

oetbalspel, graag een goe-
e kwaliteit: 02507-16258. i

Welke goede Sint heeft

Barbiehuis te koop voor

een klem meisje. Tel.

02507-19503

Onroerend
goed te koop
aangeboden

• Let op 1 Let op 1

Morgen is de laatste dag om
kenbaar te maken hoe u

denkt over de verkoop van de
voortuinen 1

Woningruil

800 RUILADRESSEN in

A'dam GRATIS informatie bij

Het Oosten, 020 5882255

Aangeb in A'dam rustig bo-

venflatje, 3 kam. gerenov. +
cv + zolder en box, hr

+ƒ 625 p.mnd , zeer gunstige

ligging. Gevr woning in Zand-
voort, overname in overleg.

Tel : 02289-3726 na 14.00 uur

Aangeb. woning in Amster-

dam Grote L-kamer, 1 si ka-

mer, grote woonkeuken, lig-

bad + wc, 2 balkons v. 6 m.,

hr. ƒ 385 p.m. + zolderk. Gevr.

woning in Zandvoort voor 2

pers Verhuiskosten worden
vergoed Tel 020-6120126.

DIREKT KLETSEN, met een

leuk meisje! Bel snel 06-

320 330.90. 50c p'/zm.

Direkt kontakt met een meisje

van 18. Druk op de nul voor

meer meisjes. 06-320.322.05

37,5c pVfcm

Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN

06-320 320 32 100c pm

DUIK in bed met 'n lekkere

meid van 18 1 Vraag haar

telnr Bel 06-9511. 75c pm.

Er zijn genoeg meiden van 18

jr. die ook het bed in willen

Luister op 06-9603. 75c pm.

ERVAREN VROUWEN75cpm
06-320.323 63 Rijp Ordi

06-320.324.54 . . .Rijp Chique
06-320.327.70 . Negerin 35+
06-320.328,99.Rijpe Dikke V;.

06-320.329 30 . .Verpleegster

GAY PRIVÉ, ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen (18)"? Of een
opwindend gesprek met 'n

hete knul: 06-320.322.61.

37,5c pVim.

Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes zoeken jou. 06-

320.324.01. 50c pV4m.

HARDCORE 75c pm
06-320.322 76 . .Rijp en Ruig

06-320.323.13
06-320.324.04

06-320.324.34

06-320.326 18

.Hardlesbi

. .Onderdanig

. Top S & M
. . .Meesteres

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-
vraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of

023-400130.

Hete meisjes van 18 willen

echt snel Sexkontakt. Nu met
tel.nr. 06-320.330.66. 75c pm.

HOMO: Waar gebeurd, knul-

len onder elkaar. 06-

320.327.01. 75c pm.

Homo: Zoek je 'n hete boy
van 18 voor 'n sex-afspraak-

je? 06-320.330. 18. 37,5c p%m
Homojongens van 18 onder
elkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan. 06-320.330.88. 75c pm.

HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy (18)?
Bel 06-320.330.95 37,5cp 1/2m

LESBISCHE Meisjes 18 jr. Na
het sporten wordt haar lijfje

door mevrouw verwend. 75c
pm. 06-320.323.37.

LIVESEX PRIVÉ! 100cpm.
De madam verbindt je door
voor een privé gesprek!
Grieks standje 06-95.05

Rijpe Vrouw 06-96.09

S&M Live 06-96.26

Tieners Live 06-96.36

Topsex Box 25+ . . .06-97.22

Frans Standje 06-97.33

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex.

Info: 06-9766. 75c pm.

Meer dan 400 meisjes willen

een afspraakje met jou. 06-

320.322.11. 37,5c plém.

MEISJES VOOR JOU vertel-

len iets over d'r zelf, geven
hun adres en telefoonnr. vra-

gen of je langs komt of bij jou

mag komen. 06-96.80.

100c/m.

Harde, RUIGE Wilde Sex'

06-320.322.76 rooie lampen
sex
Doorzichtige lingerie! 75c pm

WILDE MEIDEN 75c pm.
06-320.326.77 Ruige Sex
06-320.326.63 Sexkast
06-320.326.19 Effe Vlug

06-320.325.54 . . . .Volle Bolle

06-320.327 .06.Grieks Standje

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18 00
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekker-

ste kun je blijven herhalen.

75c pm.
Schooljuffrouw 06-95.09

Effe Vlug 06-96.92

Meisjes 06-96.40

S&M Club 06-97.91

TOPSEX 25+ 06-97.92

Hardcore 06-97.94

Zij 18, naakt bukt ze voorover!

Jij staat achter d'r! Op z'n

gneksi 75cpm 06-320.327.06

SCHOOLMEISJES 75c pm.
LesbiTiener . . .06-320.323.37

2 Peertjes . . . .06-320.323.78

Straatmeid . . .06-320.326.17

Onschuldig . . 06-320.327 47

Sexles 18+35 jr 06-320 328.27

SEX VOOR 2, direkt kontakt

met jonge meiden, jongens

van 18 en huisvrouwtjes. 06-

320.330.46. 37,5c p'/am.

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje (18). Vraag haar tel.nr

06-9502. 37,5c p%m.

VERPLEEGSTER. Ik verzorg

graag mannen in m'n uniform

zonder iets eronder! Kijk en
voel maar! 75cpm 06-

320.329.30

Zoek jij wulpse meisjes" van
18 jr.? Bel Supersexkontakt.
06-320.320 44. 37,5c pVèm.

Diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.

Dag-nachtserv. 020-6424800.

Wist u dat MATA-HARI
SNACKS ook uw catering

kan verzorgen?

o.a. Rijsttafels, div

gerechten en snacks voor
feesten, partijen of
verjaardagen voor

min. 15 pers.

Bel voor meer info.

Mata-Hari
Snacks
Haltestraat 24

tel. 13201 Zandvoort

BE1AAÜU
NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PRÓDUKT

Superbenzine 1,89
Euroloodvrij 1 ,73

Diesel 1,04

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

ie

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of' cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Onderdanige jongens van 18

bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).

06-320.329.99. 37,5c pV4m.

ONDEUGENDE huisvrouw-
tjes en schoolmeisjes van 18

zoeken voor straks sexkon-
takt, vraag naar hun tel.nr.

Bel nu 06-9661. 75c pm.

PARTNERRUIL privelijn, di-

rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil. 06-

320.330.91. 37,5c ptëm.

PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn. 06-9570. 50c pVfem.

RIJPE Zwarte vrouw! Ze
draagt graag rosé doorzichti-

ge slipjesi 75c pm. 06-

320327.70.

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje. 06-

320.321.44. 75c pm.

Schoolmeisjes van 18 jr. wil-

len ervaring opdoen. Datmg.
06-320.330 43. 37,5c p'/2 m.

Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22
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MERCEDES 300 D, bouwj. '82,

autom., ipr.st ƒ4000.

Tel 020-6418788.

Van 1e eig., BMW 730i autom.,

diam.zwart met., ABS, elec.

sch /kanteldak, 6/88 ƒ36.500.-

316i M 40, zwart, 2-d., LPG,

1 89 ƒ 19.500.- Autobedrijf

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777.

APK keuringen klaar terwijl u

wacht. Garagage West-Center:

020-6122476 (zonder afspraak)

2e Helmersstraat 15, A'darn.

11/12 NOVEMBER 1992 1-15
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Autorubriek SHOWROOM verschiinl elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen).

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schrifteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 1 56, 1 000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakontoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraot 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Audi

AUDI 80.1 8.S, b.j. 11 -'89, rood

metallic, LPG onderb. als nw.

/ 19.750.

AUTO BAKKER, 075-177864.

BMW

Service en
Reparatie

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak

Feenstra & Jimmink

Asterweg 24A A'dam 6364702

Autobedrijf Crijnssen,

Crijnssenstraat 10-14,

Amsterdam. Tel. 020-6184402.

Rep. alle merk., APK-keuring

Hefbrug, spuitcabine

of sleutelruimte nodig?

HEINING HOBBYHAL
02907-6999, A'dam-Sloterdijk.

31
met

allee"
i

O
ASMOCO B.V. Ie Rmgdijkstraal 39

Adam e o
Tel 020-6943093

Autosloperijen

Autosloperij A. de Liede

Neem geen risico: ong.

PTT-vrijwaring RDW
(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel.: 020-6198691

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle

merken, alle bouwjaren.

GEBR. OPDAM B.V.

Tel.: 02502-45435.

Het HOOGSTE BOD'" Bel

voor vrijblijvende prijsopgaaf.

Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Naast de uit voorraad te leveren Chevrolet Pick-Ups,

Full Size en S10, Vans, Blazers en luxe wagens,
kunnen wij u diverse door inruil verkregen occasions aanbieden-

Chevrolet Astro 4.3, grijs kenteken bjr. 1989.

Chrysler Voyager LE 3.0, alle opties, 7 zitpl. . . . bjr. 1990.

Oldsmobill Cutlass Suprème, alle opties bjr. 1989.

Rover Sterling 825, V6 veel extra's, LPG bjr. 1988.

Toyota Dyna 100 Dsl. Pick-Up, dubb.cab., gr. kent.bjr. 1988.

Alle zeer mooie schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk

Keurenplein 9, Amsterdam-Osdorp.

Tel.: 020-6670121.

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.

(gratis halen en brengen).

Lada

LADA 2107 1.GL, 5 speed, '87,

APK, duurste uitv. Perf. st.

Vrpr. ƒ4250. 020-6129398.

• De advertentie-afdeling be-

houdt zich het recht voor ad-

vertenties eventueel zonder

opgaaf van redenen te weige-

ren. (Art. 16 regelen voor het

advertentiewezen).

Citroen

BX 19 RD Break, 3/88, 14.600

km ƒ15,500,-

Incl. 12 mnd. garantie.

Autobedrijf Wim van Aalst

02979-84866.

Citroen AX, org. '89, bijou uitv.,

zwart get. glas, stereo, serv.b.

aanw., i.n.st, 020-6105478.

Citroen C 15 E, b.j '90, wit,

50.000km,innw.staat/ 10.500.

Tel.: 075-163008

HH. h tegen mruilpnjs:

BX 16 TGt, LPG, 5/90, ƒ 15 500
BX 16 RE, LPG, 1-'89, ƒ 11.500.

BX 14 T, LPG, 6-
'89, ƒ 10.500.

BX 14 RE, LPG, 1-'86, ƒ6.250.

BX 14, LPG, 4-'87, ƒ7.250
BX 19 Dsl., 4-

'86, ƒ7.250.

CX2.2TRS, 6-'87, ƒ7.250.

BEREBEIT Amsteldijk 25,

Tel. 020-6627777.

Keuze uit 40 stuks

Occasion Citroen

VISA GARAGE BV.
Ook voor reparatie

en onderhoud.

Houtmankade 37 Amsterdam
020 - 6278410

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.

APK klaarmaken tegen gered,

pnjz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

OTO/ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
Tel.: 02940-16661

BIEDT AAN:
AX 1.0 RE 87 ƒ 7.700
AX 14 TG Diesel .91 ƒ19.900
BX Diesel 90 ƒ26.900
BX 1.6 TGI LPG .92/29.900
ZX Reflex 1.4 ... 92 ƒ 24 900
Seat Marbella GL 88 ƒ 6.950
Ford Fiesta 1.4 CL,
5-drs. nw. model .89 ƒ 15.950
Opel Vectra

1.8 GLS 90 ƒ29.250
OpelKadett 1.3LS86 ƒ 9.900
Mitsubishi Galant

1.6 GIS 86 ƒ 8.900
RatTipo 1.4 DGT 90 ƒ20.750
Fiat Panda 750 L. 86 ƒ 5.950

3-12 maanden garantie

Inruil mogelijk

Nu kopen volgend jaar betalen

(vraag informatie)

Citroen BX TRD Diesel

m '85, iz.g.st., 4950.
Tel. 02990-37825.

Daihatsu

NIEROP-DAIHATSU biedt aan.

Cuore TS, aut. 27.000 km '88

Cuore 850 rood, '88,

Charade TX 1 .3 wit,

30.000 km, 10-'90.

Vancouverstr. 2-12,

A'dam-West, 020-6183951

Fiat

* Rij Nu Betaal November '93

op Panda's, bj. '86 t/m '92 v.a. ƒ6950,-

op Uno's, bj '87 t/m '92, 3 drs., 5 drs., diesels .v.a. ƒ8950,-

Tevens keus uit 50 andere occasions

Off. Fiat Dealer Gebr. Haaker b.v.

Kamerlingh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

020-659 48 59
* max. ƒ 10000,- * aanbetaling 25%.

Aanbieding FIAT TIPO 1 .6 DGT
ie '89, km.st. 40.400, prijs

ƒ 15.950. Tel.: 020-6439989.

FIAT UNO 45 bj. 1988 70.000

km, zwart ƒ7000. Tel.

's avonds: 020-6829800.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

Ford

Fiesta 1 .3 Cheers 1/92

Fiesta 1.3 Couner 5/92

Escort 1.6 CLX 4/91

Scorpio 2.0 12/86

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37, Ouderkerk aan
de Amstel. Tel.: 02963-1767.

Ford Escort 1.3 org. '86, nw.

model, wit, 5 drs., LPG, APK,
zeer mooie auto, 020-6105478.

Ford Fiesta, model '87, punt-

gaaf, nieuwe Apk ƒ 6.950.-

Inruil garantie Tel 02990-37825.

FORD SCORPIO 2.0.CL. m'89,

wit, LPG. Van 1e eigen. Geheel
als nieuw ƒ 12.950.

AUTO BAKKER, 075-177864.

Ford Scorpio 2 CL, model '87,

in zeer goede staat ƒ 8.950.-.

Inruil garantie Tel 02990-37825.

HH. h., tegen mruilprijzen-

Scorpio 2.0 CL, 5-drs, LPG,
3/89, rood met schuifdk.

ƒ 15.500. Scorpio 2.4i CL, 4-drs,

wit, LPG 1/91, ƒ24.500.
Scorpio 2.0i CL, zwart, 5-drs.

stuurbekr 10/87 ƒ 12.500.

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777.

T.k.: Ford Taunus 1.6 L,

bj. '81, nwe APK, i.z.g.st. Pr

ƒ 1000. Bellen na 18.00 u.

tel. 02990-25740.

Ford GRANADA STATION m
'83, nw APK, 2450.

Tel. 02990-37825.

GOUDSMIT HAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

Uno-rijders! Z.g.a.n. Abarth
win. 5,5 jx 13 + 185/60, ƒ1830
Nieuw, ƒ999 nu: 02975-60348.

Fiat Panda, APK gekrd.,

bj. '83 ƒ 1950. Nette auto.

Tel. 02990-37825.

Honda

Civic 1,5 GL, '85, bl. met.,

trekh
, pr. banden, uitlaat

ƒ6500. Tel.: 020-6953662.

Honda Civic 1.3 org '87, wit,

nw. APK, rijdt nw., i.z.g.st,

ƒ8750. Tel. 020-6105478.

Honda Civic Sedan '88, gr.

met., 50.000 km, APK 6-93, pr.

ƒ 13.250. Tel.: 02982-4426.

Hyundai

Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
Tel. 020-6310615.

T.k. weg. omst.h. Hyundai Exel

SX 1.5 inj., b.j '91, trekhaak

zonnedak. Inl. J. Bouwmei
terstr. 67, Zaandam of tel

075-161683 na 5 uur.

Mazda

MAZDA62618GLX,bj12-'89,
bruin metallic, Sedan, vele ex-

tra's, als nw., ƒ 1675
AUTO BAKKER, 075-177864.

MAZDA 't Amsterdammertje
Amstel 340, t.o. Carré

Tel.- 020-6236491

Van maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 18 00 uur

Mercedes-Benz

Merc 190D 11/'87 108 000 km,
alarm, stuurbekr

,
getint glas,

cv. radio, open schuifdak, el

spiegel Tel. 020-6140096

Nissan

HH. hand., tegen inruilpnjs

Nissan Bluebird 2 SLX, 4-drs

Lpg, 6/88 ƒ 11 000.-

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777

NISSAN BLUEBIRD 2 LX Die

sel, bj. 10-'89, 68.000 km,
blauw metallic, Hatchback, als

nw. ƒ 15.950

AUTO BAKKER, 075-177864.

Nissan Prairie, m. '84, goud
met., LPG, i.z.gst, APK,
ƒ3750. Tel. 020-6105478.

Opel

Opel Corsa, model '87,

in zeer goede staat, nieuwe
APK ƒ6.950.-

Inruil garantie. Tel 02990-37825.

Opel Kadett, Diesel, bouwjaar
'82, puntgaaf, nieuwe APK.
ƒ2.450-. Tel: 02990-37825.

Opel Rekord caravan m '84, nw
APK, i.pr.st. ƒ 2950.

Tel. 02990-37825

Kadett 1 6 Diesel, 5-drs station-

wag. 5-versnel. roofrack, sun-

roof, 8/87, ƒ9750.- 075-287733

Kadett Caravan 1.6 D, 11/83,

AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697.

Opel Ascona 1.6 S, okt '84,

Sed„ wit, LPG, nw. APK, rijdt

perfect Tel. 020-6105478

Opel Ascona 20 S Automaat
b.j '81. Vraagprijs ƒ 2250-
Tel. 075-163008.

Opel Corsa 1.2 S 3-drs, 50 000
km bj. '87 ƒ 10.950

Opel Kadett 1.3i 3-drs. 5-bak
44 000 km b.j. '89, ƒ 18 750,-

Opel Ascona 1.6 1, 4-drs, 5-

bak, getint glas bj. '87 ƒ 13 750.

RIVA NOORD, 020 6361153.

Opel Kadett 1.6 Dies., bj. '88,

wit, „Club" uitv., nw. APK,
i.z.gst Tel 020-6105478

Opel Kadett diesel bj '84,

5-bak, spoil , open dak, get
glas, sportvelg. ƒ 4950
Expocar Trading 020-6153933

T.k Opel KADETT GTE 1 8i,

bj.'83, APK, 3-drs, rd. Vrpr.

ƒ5250,-, tel.. 02975-40158

Opel Ascona Automaat, model
'83, puntgaaf, nieuwe Apk.

ƒ 2.950.- Tel 02990-37825

Opel Ascona, model '87,

in zeer goede staat, nieuwe
APK ƒ6.950.-.

Inruil garantie. Tel 02990-37825.

HH. hand , tegen inruilpnjs

Kadett 1.6 D, 3-drs, station

1/88, ƒ 11.500.- Kadett 16 D, 3-

drs, Van, 10/86, ƒ5550
Kadett 1.2 LS 3-drs. Station,

LPG-ob, 1/83, ƒ3950 Kadett
1.2LS, 3-drs, 4/86 ƒ 8950.-, Ka-
dett 1.3i, 3-drs, slechts 20 000
km, 9/89 ƒ 16 600.- Autobedrijf

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte Peugeot's:

205 XE ACCENT, wit 37.600 km. 04/90 ƒ 17.250,-

205 XE ACCENT, blauw met. 42.300 km. 10/88 ƒ 13.500,-

205 XS 1.4i. grijs met 65.000 km. 05/90 ƒ20.250,-

205 XR 1.4, wit 52.000 km. 09/89 ƒ 17 650,-

309 XE 1.4, rood 56.600 km. 02/88 ƒ13.250,-

309 GL Profil, rood met ... . 67.000 km. 03/87 ƒ 11.750,-

309 Profil 1 4i, rood 66.000 km. 05/90 ƒ 18.950,-

405 GL 1.6, blauw 57.000 km. 03/89 ƒ19.250,-

405 GLi 1.6, beige met. . . 32.500 km. 07/90 ƒ25.950,-

405 Ml 1.6, rood 86.000 km. 04/89 ƒ29.950,-

405 GRD, biege met. . . . 90.000 km. 06/91 ƒ 29.750,-

Overige gebruikt:
Volvo 340 DL. Aut. groen ... 73 000 km. 07/87 ƒ 14.250 -

Fiat Panda, groen 26.000 km 12/88 ƒ 9.250.-

Toyota Carolla D. bl. met .. 148 000 km. 02/88 ƒ14750-

Leeuwekeur Gebruikte

Auto's

zeker en beter
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen nstko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul-

lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)

1183 JG Amstelveen
Tel.: 020 - 6455451

Halte Sneltram „Zonnestem"

IZÜIDWIJK
PEUGEOT-DÉALER-
AMSTERDAM-ZUID'

323 F 1.6M6V GLX, 4-drs,

rood, 1/92, 18.000 km.
AUTOBEDRIJF JAN WALS

Tel. 02902-61697.

NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE

Minervalaan 86, 020-6629517.

HH. hand. tegen inruilpnjzen:

Mazda 626 2.0 GLX, HB Diesel,

10-'89, ƒ 15.750. 626 1.8 LX,

4-drs., LPG, 8-'89, ƒ 14.500.

323 1.3 LX, 4-drs., LPG, 1-'89,

ƒ12.500. BEREBEIT, Amstel-
dijk 25, tel. 020-6627777.

Peugeot 505 Dies. Sed , nw.
APK, org. '83, i.z.g st

, ƒ 3750.

Tel. 020-6105478.

Peugeot 505 GLD Commercial,
nov. '84, APK, i.z.g.st , rijdt nw.

ƒ3950. 020-6105478

wmm s oönl".Deze
OCm mi zelf ècn' sÈowroom heeft

;

ö£^r?a.üto blinkend voor de^J.e^- zet,- met een advertentie "'ia

SHOWROOJVI zei u uw auto pas/ecM'm'de schijnwerpers. SH0^p^piöM is de speciale
XxC

- '
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aütorubrièk* Vfn- Het -Parool en alle 'nièuws-'en huis-aan-huisbladei|%a& Weekmedia in Het ge|>

Gr6ot-Amseerdarn;.Uw/advertentie verschijnt in een enorme oplage\Vaü;; c£\,750,000 exempla:

van "Weesp tót Zandvoort. . „.- X^ *

VKV>";y s

^

1

IJa, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schnjf lucr in blokictters

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven.

Aan de liand van de daar-

naast geplaatste tarieven

kunt u zelf uitrekenen

wat uw advertentie kost.

Naam:.

Adres: _

n.



PABLO MORENO
SHERRY

medium dryof pale dry

FLES 3/4 LITER

VASTE LAGE PRIJS

GEEN ££& MAAR

LUTECE

GESNEDEN
CHAMPIGNONS

handig om wat extra's

in huis te hebben

BLIK 200 GRAM
ELDERS JLgü' BIJ ONS

PRINCES
ANANASSTUKJES

op lichte siroop,

lekker als toetje,

in de vla of over het ijs

PER STUK

HAEN'S
BLADERDEEG
bak zelf eens heerlijke

amandel- of saucijzebroodjes

10 PLAKKEN

ELDERS Jkfl^ BIJ ONS ; ELDERSJ^BIJ ONS

UNOX
ROOKWORST
vacuumvers verpakt

LIEFST 250 GRAM
ELDERS JMSTbIJ ONS

ZAANSE ROEM
FRITESSAUS
zó romig - zó zacht

GROTE POT 500 ML

VASTE LAGE PRIJS

GEEN ,0*85" MAAR

VAN DELFT
ORIGINELE RONDE

MARIE BISCUITS

ROL 150 GRAM
ELDERS>8^ BIJ ONS

AFTER EIGHT
delicate chocolade

met pepermuntvulling

DOOS 250 GRAM

ELDERSJJ^BIJONS

jt?a& u/t
l±Wïi^0\

LKE DAG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZEN!
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Enthousiasme

over lift-plan

ZANDVOORT - De
verschillende ouderen-
-instanties hebben en-
thousiast gereageerd
op een voorstel van de
Partij van de Arbeid.
De fractie heeft voorge-
steld liften aan te bren-
gen in flats waar oude-
ren wonen.

„Er heerst een enorme
nood onder ouderen," zegt
fractievoorzitter Jeanette
van Westerloo. Zij wijst

daarbij op de talloze oude-
ren die in Zandvoort op een
bovenverdieping wonen.
„Zoals bijvoorbeeld aan de
Van Lennepweg. Sommige
mensen wonen daar al

twintig jaar. Omdat er geen
lift is, worden die op een
gegeven ogenblik gedwon-
gen te verhuizen. Omdat zij

moeilijker de trap op kun-
nen."Alleen maar nieuwe
woningen bouwen voor
deze mensen, wat maar in

beperkte mate kan, is vol-

gens de PvdA een te gemak-
kelijke oplossing. „Met ver-

huizen zijn deze mensen
vaak veel duurder uit. De
verhuizing en de nieuwe
woninginrichting kosten
geld, en bovendien is de
huur meestal veel hoger."
De gemeenteraad buigt

zich volgende maand over
het voorstel van de PvdA,
om samen met EMM geld
beschikbaar te stellen om
her en der liften aan te

brengen. De huurders zou-
den dan alleen het onder-
houd en de stroomkosten
betalen. „Dat komt op zo'n
10 tot 25 gulden per maand
huurverhoging," aldus Van
Westerloo.

Dorp krijgt

grote beurt
ZANDVOORT - Zand-

voort krijgt een grote
schoonmaak. Verkeerd ge-

parkeerde auto's moeten
verwijderd worden, even-
als autowrakken, (che-
misch) afval moet worden
opgeruimd en borden mo-
gen niet meer op de stoep
worden neergezet. Als de
vervuilers de obstakels
niet opruimen, worden ze
aangeschreven, of krijgen
ze een bekeuring. De
Werkgroep Handhaving
Overlast zal er op toezien,
dat de maatregelen nog
voor het eind van dit jaar
worden genomen.

Een nieuw ingestelde werk-
groep, de Werkgroep Handha-
ving Overlast, moet er op toe-

zien dat het dorp schoon blijft.

In de werkgroep nemen diverse

Bomen gerooid
ZANDVOORT/BENTVELD -

Langs de zuidzijde van de Zand-
voortselaan, voor de percelen
343 en 345, worden twee iepen
gerooid. Deze zijn volgens
Voorlichting aangetast door
iepziekte en vormen daardoor
een besmettingsgevaar. 'Tezij-

nertijd' zullen nieuwe bomen
geplant worden, conform het
Groenbeleidsplan. „De gemeen-
te hoopt op deze manier de lan-

delijke structuur op het betrok-
ken gedeelte van de Zandvoort-
selaan te bewaren," aldus Voor-
lichting.

Sint en Piet in aantocht

De kindervriend en zijn knecht kunnen zaterdag op het station

verwelkomd worden (Archieffoto)

ZANDVOORT - Sinter-
klaas en zijn Pieterbaas
komen dit jaar met de
trein naar Zandvoort. Zij

worden aanstaande zater-

Weer Porsche

gestolen
ZANDVOORT - De Porsche is

nog steeds favoriet bij de auto-
dieven. Ook deze week werd er
een gestolen. Dit keer een type
924 turbo, paars van kleur, met
een waarde van vijftienduizend
gulden. De auto werd ont-
vreemd uit een garage in de
Voltastraat, in de nacht van za-

terdag op zondag. Vorige week
en de week daarvoor werden er
eveneens Porsches gestolen uit

Zandvoort.
Uit hetzelfde garagebedrijf

werd ook een blauwe Renault
25 GTX gestolen. Deze auto is

achtduizend gulden waard. De
dieven drongen het bedrijf bin-
nen via het dak van het maga-
zijn. Beide auto's werden ont-
vreemd met de contactsleutels
en bijbehorende kentekenbe-
wijzen.

Waterstanden1
Datum HW LW
19 nov 10.38 06.10
20nov 11.41 07.35
21 nov 00.15 08.44
22 nov 01.16 09.30
23 nov 02.05 09.54
24 nov 02.56 10.35
25 nov 03.37 11.30
26 nov 04.21 00.04
27 nov 05.05 01.06
Vaanstand:
NM dinsd. 24 nov. 10,

Springtij 27 nov.
NAP+125cm

HW LW
23.0418.36
-.-19.34

12.45 20.34
13.37 21.45
14.28 22.34
15.16 23.25
15.55 --.--

16.3612.15
17.1513.00

12 u.

17.15 u.

dag rond half twee op het
NS-station verwacht. Na
een bezoekje aan het Raad-
huis, komt hij later op de
middag naar 't Stekkie in

Zandvoort-noord.

Direct na zijn aankomst gaat

de Sint te paard door de Zee-

strat en de Haltestraat naar het
stadhuis. Daar wordt hij ont-

vangen door burgemeester Van
der Heijden. Voor de kinderen
wordt even later een ballonnen-
wedstrijd gehouden, de win-
naar krijgt op 5 december een
verrassing.

Na een wandeling over het
Kerkplein en door de Kerk-
straat stapt de Sint bij het Casi-

no op de bus naar 't Stekkie in

Zandvoort-noord. Daar komt.
hij om ongeveer drie uur aan.

Het kinderprogramma in 't

Stekkie, voor kinderen tot en
met 7 jaar, begint echter al om
twee uur. De zaal is vanaf half

twee open. Op het programma
staan optredens van de clowns
The Jolly Jokers en goochelaar
Francois. In verband met de
verwachte drukte vinden die

plaats in de Van Pagéehal, in

het zelfde gebouw als 't Stek-

kie.

Gratis

De organisatie van een en an-

der is in handen van Onderne-
mers Vereniging Zandvoort en
Aktiviteitencentrum 't Stekkie.

Zij streven ernaar de Sinter-

klaasintocht en het kinderfeest
gratis toegankelijk te houden.
Daarom doen zij een beroep op
de plaatselijke bevolking om
een vrijwillige bijdrage. Die kan
- ook nu nog - gestort worden op
bankrekening 56.58.31.429 ten

name van 't Stekkie Zandvoort,
onder vermelding van 'Sinter-

klaas 1992'.

opsporingsambtenaren van de
gemeente en politie zitting. De
leden van de groep zullen op
korte termijn een ronde door
het dorp maken en de overlast
inventariseren. Het gaat om au-
to's, die op de stoep geparkeerd
staan, reklameborden die staan
op plekken waar ze hinder ople-
veren voor voetgangers en an-
der verkeer, achtergelaten au-
towrakken of andere goederen,
gestalde aanhangwagens, en ge-
stort (chemisch) afval.

Alle gesignaleerde vervuilde
elementen worden op een lijst

gezet en na enkele weken zal de
werkgroep opnieuw een ronde
doen en nagaan of de ontsieren-
de goederen verwijderd zijn. Is
dat niet het geval, dan zal de
vervuiler worden aangeschre-
ven. Indien er sprake is van een
ernstig delict, of een hardnek-
kige vervuiler, dan grijpt de mi-
lieu-officier van Justitie in en
wordt de vervuiler vervolgd.
De Werkgroep Handhaving

Overlast komt voort uit de
Werkgroep Overlast, die al be-
stond. Deze werkgroep signa-

leert het vuil, terwijl de werk-
groep Handhaving de vervuiler
opspoort en vooral projectma-
tig optreedt. De Partij van de
Arbeid diende tweejaar geleden
een motie bij de gemeenteraad
in, waarin de partij de aandacht
op de overlast van obstakels op
de openbare weg vestigde. De
motie werd door alle partijen
ondertekend. Later werd de
eerste werkgroep ingesteld.

Te Gek
Jeanette van Westerloo

(PvdA) : "Het werd te gek. Voor-
al in Nieuw-Noord barstte het
van de auto's op de trottoirs.

Mensen met kinderwagens
konden er niet meer langs.
Sinds de werkgroep is opge-
richt, is dat verbeterd.
Maar af en toe rukken de

fout-geparkeerde auto's, de rek-

lameborden op de stoepen en
de uitpuilende terrassen weer
op. Daarom moet er vaker en
strenger worden gecontro-
leerd." De politica is blij met de
nieuwe werkgroep.

Een oranje zeil 'siert' al meer dan een jaar de voorgevel van gemeente-eigendom Brederodestraat 17.

'Al blij als ze een vent met eenpot verfsturen'

Buurt ergert zich aan gemeentepand

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Bewo-
ners van de Brederode-
straat ergeren zich groen
en geel aan het pand op
nummer 17. In tegenstel-
ling tot hun eigen huizen
verkeert deze woning in
sterk vervallen staat. Het
pand is eigendom van de
gemeente, maar deze is

niet van plan er iets aan te

doen, zolang het huis be-
woond is.

Volgens gemeentevoorlichter
Snelders wordt het pand 'on-

rechtmatig bewoond'. „Er is

een uitzettingsprocedure aan
de gang tegen de huidige bewo-
ners. Op 11 december is er een
nieuwe zitting bij de kanton-
rechter. Na de uitspraak wordt
bekeken of het pand verkocht
kan worden, met of zonder op-
knappen." Hij wijst op het
voornemen van de gemeente
om het verspreid woningbezit
af te stoten.

Oranje zeil

Inmiddels wachten omwo-
nenden met ongeduld tot het
pand een keer opgeknapt
wordt. Zij ergeren zich danig

Provincie alsnog akkoord met
bestemmingsplan circuitgebied
ZANDVOORT - De A-sta-

tus voor het circuit is dins-
dag een stuk 'dichterbij'
gekomen. Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland
zijn akkoord gegaan met
het bestemmingsplan voor
het circuitgebied.
Een goedgekeurd bestem-

mingsplan is een van de voor-
waarden waaraan moet worden
voldaan, voordat de A-status
kan worden afgegeven.

Met die A-status verzekert

Zandvoort zich min of meer
van een plaats als belangrijkste
autocircuit in Nederland. Het
bestemmingsplan omvat behal-
ve het circuitgebied ook een
deel van Gran Dorado plus de
sportvelden. Het is vaak een
langdurige procedure om goed-
keuring te verkrijgen, omdat de

'

provincie hoge eisen stelt.

Vooral ter bescherming van het
milieu, in de ruimste zin van
het woord. Aan het plan is ook
de Milieu Effect Rapportage
verbonden, die aangeeft wat de
gevolgen voor het milieu zijn.

„Het is een mijlpaal op de
weg naar de A-status," reageert
VVD-wethouder Frits van Cas-
pel. „We zijn er uitermate blij

mee." Er moet nog aan enkele
voorwaarden voldaan worden.
Daaronder een compensatie
van het stuk duinterrein dat
voor het circuit moet worden
'opgeofferd': elders moet daar-
voor een stukje natuur voor
worden vrijgegeven. Hieraan
wordt nog gewerkt. Van Caspel
vermoedt dat die compensatie
ook buiten Zandvoort kan ge-

beuren.

aan het oranje zeil, dat de voor-
gevel 'siert'. Deze maand was
het een jaar geleden dat de
muur van de bovenste verdie-

ping eruit waaide. Medewer-
kers van de gemeente hebben
voor het gat een zeil gespannen
en er sindsdien niets meer aan
gedaan. „Het is schandalig zo-

als het erbij staat," aldus een
van de omwc-ïnden. De erger-

nis is zelfs te vinden bij bewo-
ners van flats aan de Hogeweg.
De verontwaardiging neemt al-

leen maar toe, vooral door het
besef dat de gemeente elders
huiseigenaren beveelt om hun
woning netjes te houden. „Dan
geven ze nu bepaald niet het
goede voorbeeld."

Keukendeur
„De huidige situatie kan ver-

velend zijn voor de mensen die

eromheen wonen," reageert
Snelders. „Maar als het goed is,

weten we binnen een maand
wat de nieuwe stand van zaken
is." Dat laatste hangt uiteraard
af van de uitspraak van de rech-
ter. De muren vertonen diverse
scheuren. Er is al jarenlang
niets aan het huis gedaan, ver-

telt Buurman Sijtsma desge-
vraagd. Hij woont er pal naast.

De bewoners zelf waren eerder
deze week niet te bereiken. „De
bewoners hebben van bouw- en
woningtoezicht het advies ge-

kregen de keukendeur niet

meer te gebruiken," weet Sijts-

ma. „Als die deur een keer hard

dichtklapt, kan er een stuk
muur naar beneden komen."

Cementmolen
Hij heeft de kwestie zelf al

eens aangekaart bij de gemeen-
te. „Ik heb in maart 1989 een
onderhoud met de burgemees-
ter gehad, maar sindsdien heb
ik er niets meer van gehoord. Ik
zou al blij zijn als ze een vent
met een pot verf en een cement-
molen sturen, om de boel wat
op te knappen."

WÈZËmgêiA
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Failliet
De projectontwikkelaar

van het appartemen-
tengebouw Bramenlaan is fail-

liet. Toch zal de bouw door-

gaan: het plan is te koop, de
belangstelling groot.

7
Voetballen
Voetballen was niet zijn

sterkste kant: dat was
eerder het beheer van de fi-

nanciën. Penningmeester
Hans Jongbloed heeft dat dan
ook jaren lang gedaan voor

Zandvoortmeeuwen. Morgen
neemt hij afscheid.

Beestenboel
Op de kerstmanifesta- Q
tie die in december *?
naast de circuitingang wordt
gehouden, wordt voor dieren-

liefhebbers een 'Kerstbees-

tenboel' georganiseerd.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur tel. 17166
Advertenties: tel. 17166
Redactie: tel. 18648

Schoolkachel uit
ZANDVOORT - Bij de Ples-

manschool is donderdagoch-
tend de verwarmingsketel uit-

gevallen. De leerlingen kregen
aanvankelijk alleen 's morgens
vrij, maar mochten uiteindelijk
ook 's middags naar huis. „Ie-

dereen is goed opgevangen,"
verzekert schooldirecteur Ger-
da Weidema. De verwarmings-
ketel heeft al een keer eerder
mankementen vertoond. Deze
konden toen vlot verholpen
worden.

Man aangehouden
ZANDVOORT - De Zand-

voortse politie heeft zaterdag
een 22-jarige Haarlemmer aan-
gehouden, die ervan verdacht
wordt zijn 21-jarige ex-vriendin
te hebben verkracht. Vermoed
wordt ook, dat hij geprobeerd
heeft haar met zijn auto te over-
rijden. De man werd gesigna-
leerd op de noordboulevard en
na een korte achtervolging
klemgereden op de Burgemees-
ter Engelbertstraat.

Allerjongste leerlingen mee met zwemmen

I -.dé"* * v k i ^
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Leerlingen van 4 tot 6 jaar wennen spelenderwijs aan het water Foto Bram StijniHi

ZANDVOORT - Leerlingen van de Van Heuven Goedhartschool
kunnen tegenwoordig op een hele lage leeftijd aan het zwemwater
gewennen. Groepsleidster Marg Wever gaat met haar groepen 1

en 2 een keer in de vier weken in het subtropisch bad van Gran
Dorado zwemmen. Daar zitten kleuters bij van vier jaar. En dat
maakt het bijzonder, omdat kinderen op school meestal pas in

een later jaar gaan zwemmen. „Maar ik geef ook geen echte
zwemles," zegt Marg Wever. „Die krijgen de kinderen wel in groep
drie. Wij gaan voornamelijk zwemmen, om hen aan het water te

laten wennen en hen spelenderwijs over hun watervrees heen te

helpen." Het idee is aan het begin van dit jaar ontstaan, toen de
gehele school samen gingen zwemmen in Gran Dorado. Dat was
in verband met het 25-jarig jubileum van de school. Het bunga-
lowpark heeft met sterk verlaagde toegangsprijzen enthousiast
gereageerd op het idee. Daarnaast heeft de groepsleidster weke-
lijks hulp van diverse ouders. Een aantal zwemt mee, een aantal

brengt kinderen heen en weer. „De kinderen vinden het enig,"

zegt Marg Wever.

(ADVERTENTIE)

Traiteur <

iKsmiBa
'Tel 025O7-12O25 • Holtesttaat 34 •Zondvoort

GRATIS KALKOEN MET KERSTMIS?
Zie adv. elders in deze krant

Huldiging jeugdkainpioenen
ZANDVOORT - De Zand-

voortse sportjeugd wordt ook
dit jaar door gemeente en sport-

raad gehuldigd. Op maandag-
avond 14 december worden zij

op het Raadhuis ontvangen.
De huldiging van jeugdkam-

pioenen is een vaste traditie ge-

worden. Ook dit jaar organi-

seert de Sportraad Zandvoort
in samenwerking met het ge-

meentebestuur dit festijn voor
de sportjeugd. Alle jeugdige
kampioenen van het vereni-

gingsjaar 1991/1992 worden dan
gefeliciteerd in de raadzaal van
het Raadhuis. Vermoedelijk zal

de wethouder van sportzaken,

Termes, deze taak op zich ne-

men.
De Zandvoortse sportvereni-

gingen worden in de gelegen-
heid gesteld opgave te doen van
hun jeugdkampioenen. Dat
geldt voor degenen die in het
seizoen 1991/1992 nog geen 18

jaar oud waren, of uitkwamen
in de jeugdafdeling van een ver-

eniging, en die in dat jaar in

teamverband dan wel indivi-

dueel een kampioenschap heb-
ben behaald. Opgave kan ge-

schieden bij het secretariaat
van de Sportraad Zandvoort,
p.a. Raadhuis Zandvoort. Dat
kan tot uiterlijk 23 november.

t!

die krant moet ik hebben.
L
J Omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.1:1.00.
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Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
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FAMILIEBERICHTEN

Moedig heeft hij de strijd gestreden,

voor al het goede en mooie om te leven.

Het lange gevecht heeft niet mogen baten.

Hij heeft ons met veel verdriet verlaten.

Mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Cornelis Albert Bos
echtgenoot van Agnes Maria Anna van Campen

5 mei 1921 16 november 1992

rust nu zonder pijn in vrede,

in onze gedachten zal hij altijd voort blijven le-

ven.

Zandvoort:

A. M. A. Bos-van Campen

Zandvoort:

E. M. C. Keizer-Bos
J. Keizer
Patricia en Egbert, Joyce
Marcel en Sandra
Hans

Zandvoort:

C. P. Bos
M. Bos-de Graaff
Renate, Nadine

Zandvoort:

M. L. van der Zwet-Bos
H. M. van der Zwet
Shanna, Sophie

2042 EP Zandvoort, 16 november 1992
Dr. C. A. Gerkestraat 117

De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 20 no-

vember a.s. om 14.30 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Vader is opgebaard in het Uitvaartcentrum
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot

condoleren in de ontvangkamer van de begraaf-

plaats „Westerveld".

Vertrek van Dr. C. A. Gerkestraat 117,

voort om 13.45 uur.

Zand-

Onze allerliefste

Opa
U moest ons gaan verlaten.

Wij verlaten u niet.

V blijft bij ons, voorgoed
in onze harten . .

.

Wij missen u

Uw kleinkinderen en achterkleinkind:
Patricia en Egbert, Joyce
Marcel en Sandra
Hans
Renate, Nadine
Shanna, Sophie

Zandvoort, 16 november 1992

t
Wij willen je rust gunnen
al is vol droefheid je hart.

Je lijden zien en niet te kunnen helpen
dat was onze smart.

Na een leven vol liefde en zorg is van ons heen-
gegaan mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Hendrina Lefferts-Hólzken

op de leeftijd van 68 jaar.

Dick Leffert

Ben en Adri
Gido, Monique

Carla en Nico
Maurice, Mandy

Theo en Elisabeth
Richard, Sanne

Eric en Diana
Steffanie, Jennifer, Joyce

13 november 1992
Zr. Dina Brondersstraat 32,

2042 EE Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Langs deze weg willen wij

iedereen hartelijk bedanken
voor de getoonde
belangstelling (bloemen
-kaarten -kado's) naar
aanleiding van ons 25-jarig

huwelijk.

Herman en Lenie Leising

Begraiemssen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons -

^;
::^;terëchtywqr::'--^-'

'Uitvaartverzekering
.,£:^iyörRqüs^v

uityaartöVerèenkomst

:[ Vraag rustig vrijblijvend

i^liè^iniichtiógenj.bij:r::Ci-";

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

INFORMATIE-AVOND
NAAR AANLEIDINGVAN DE

PUBLICATIE VAN DE ONTWERP-
BESCHIKKING BOORVERGUNNING

ZANDVOORT OP 6 JUL1 1992

In verband met de intentie tot het afgeven van de boor-

vergunning Zandvoort aan Mobil en het grote aantal

inspraakreacties naar aanleiding van de publicatie van

de ontwerpbeschikking van de boorvergunning op 6 juli

1992 beleggen wij een voorlichtingsavond op woens-
dag 25 november 1 992 om 20.00 uur in de Raadzaal van

het Raadhuis van Zandvoort.

Op deze voorlichtingsavond zullen wij alle gewenste
inlichtingen geven over de tot nu toe gemaakte keuzen

en de verdere procedure. Tevens zullen we ingaan op
uw vragen en opmerkingen.

De ministervan Economische Zaken,

voor deze,

drs. P.A. Scholten

directeur Mijnwezen en Aardolie

•/(H Ministerie van Economische Zaken

De Jeugdcommissie van

Zandvoortmeeuwen
Handbal

dankt alle winkeliers
hartelijk voor hun
gulle bijdragen,
waardoor onze

bingo-avond voor
de jeugd een

grandioos succes is

geworden.

Rabobank Q

ADVERTENTIES

Jacob en Sientje

Paap

1952 - 1992

Op 21 november zijn onze

(groot) ouders 40 jaar getrouwd

Met familie, vrienden en kennissen

hopen wij dan het heuglijkefeit te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren tussen
"

10.30 en 22.00 uur.

Noorderstraat 26

Ewald, josé, Herman, Martine,

joyce, Nicole en Ralf

^_yV_A AA

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

presenteert

zondag 22 november

LIVE MUSIC
m.m.v.

MARCO LEANDER
aanvang ± 18.00 uur

Tot ziens

Ons faxnummer
voor advertentieteksten

is . .

.

020-5626283

-WEE

Opslagruimte

ca. 75 m2
.

Gas, elektra

en water
aanwezig.

Tel. 14212

E mannin i^Hsn

min
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

1 . Keesomstraat 109, huur ƒ 562,23 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezin-
nen tenminste bestaande uit 2 personen.

Het (gezamenlijk) belastbaar maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ 3.520,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in

het gevelkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

DE LAATSTE WEEK
alles voor

de helft van

de helft

mini
club

Mini Club Ki.ndermode
Buureweg 1-3

2042 HH Zandvoort
Telefoon 02507-16580

MERINO B.V. KI. Krocht 2, Zandvoort

Wegens verbouwing algehele uitverkoop

Alles moet weg
Wij starten 1 januari als groothandel met direkte verkoop aan
particulieren. Profiteer er nu van.

Housebroeken, de echte nu 19,75
T-shirts 3,

—

zijden hemden 49,50
en nog vele andere artikelen

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 24 november 1 992, 20.00 uur

plaats : Raadzaal
agenda : o.m.

- krediet voor verwijderen van afvalstoffen uit zand tussen Gran Dorado en
circuit

- Plan van Aanpak Herziening bestemmingsplannen
- krediet sloop vuillaadstation

- krediet werkplaatsauto Remise
- krediet pomp voor beregening van sportvelden
- aankoop gedeelte van Westerduinweg
- sluiten gebruiksovereenkomst met NV Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
- verkoop gemeentewoning Secretaris Bosmanstraat 19 aan huurster
- wijzigen Verordening Sportraad
- dekken extra tekort rekening 1991 Stichting Sporthal Zandvoort
- Nota Ouderenbeleid 1992 en nota conclusies en aanbevelingen
- Regionaal Educatief Plan Zuid-Kennemerland 1993
- geldlening t.b.v. bouw 14 senioren-woningen plan Bennoheim
- huur- en verkoopprijsgrenzen vrije vestiging

- Regeling studiebijdrage gemeente Zandvoort 1 984

N.B! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie

over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de
agenda beschikbaar.

Woningtoewijzing 'Groot Kijkduin'
Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor de:

HAT-eenheid, Stationsplein 55 (complex Groot Kijkduin).

De huur bedraagt f 444,53 (inclusief f 29,- servicekosten).

Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij de gemeente ingeschreven

te staan als alleenstaande woningzoekende.
De toewijzing zal gebeurenvolgens hetgemeentelijk(urgentie)puntensysteem.
Hierbij wordt ook het norminkomen betrokken.

Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en adres, kunnen schriftelijk

worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

2, 2040AA Zandvoort, t.a.v. sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening

Bevolking ondervermeldingvan inschrijving HAT. De inschrijftermijn sluit

op dinsdag 24 november 1992 om 12.00 uur.

Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van de
sector Bewonerszaken. Openingstijden ma. t/m vr. 9.00 - 12.30 uur.

Wijziging ophaalsysteem klein chemisch afval
Met ingang van 1 september 1992 is de wijze van inzamelen van Klein

Chemisch Afval veranderd. Tot dan toe werd elke tweede zaterdag van de
maand het KCA huis-aan-huis opgehaald.

Per 1 september 1992 wordt KCA niet meer huis-aan-huis opgehaald!

Vanafdeze datum zal hetKCAworden ingezameld op bepaalde punten in het

dorp. De zogeheten Ecocar zal een route gaan rijden met enkele halteplaat-

sen. HetKCA kan op bepaalde tijden naardeze plaatsen worden toegebracht.

De eerstvolgende ophaaldag is woensdag 25 november!

De route loopt via de volgende halteplaatsen:

Corn. Slegersstraat

Schuitengat

Brederodestraat/Friedhoffplein

Tolweg
Sophiaweg
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg

Prof. v.d. Waalsstraat

Bramenlaan (Bentveld)

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

De data inclusief route zullen elke maand worden gepubliceerd.

In 1993 zal elke tweede dinsdag van de maand op bovenstaande wijze KCA
worden ingezameld.

Verkeersbesluit
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve

bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1 990, hebben burgemeester en wethouders besloten:

- aan het begin van de Trompstraat het bord E8 van bijlage I van het

Reglementverkeersregels en verkeerstekens 1990te plaatsen, welk bord

een parkeerverbod aangeeft voor andere voertuigcategorieën dan
personenauto's.

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld

bij de Afdelingvoorde geschillen van bestuurvan de Raad van State, postbus

20019, 2500 EA Den Haag, binnen 30 dagen na publikatie van het besluit.

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,-

aan griffierechten verschuldigd.

Verleende bouwvergunningen
034B92 Wilhelminaweg 28 - uitbreiden woning en oprichten garage

078B92 Zandvoortseiaan 52a - oprichten serre

103B92 Hogeweg74 - plaatsen hekwerk op balkon

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van dewet AROB binnen dertig

dagen naverschijnenvanditblad een bezwaarschriftindienenbij burgemeester

en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Meldingen zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubli-

ceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register

bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,

Raadhuisplein 4.

19 november 1992

JM Coiffeurs
Kerkstraat 22
Tel. 14040

heeft een huishoudelijke mededeling

Ellen
is v.a. 4 december weer aan het werk.

Maak op tijd een afspraak

Groetjes, Ellen

O, kom er eens kijken en
proeven bij de
hofleverancier

van de Sint.

ALLEEN DIT WEEKEND

Roomboter
Amandelstaaf

Zak
Pepernoten

6so

175

Denk op tijd aan Uw
chocoladeletter

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,

Zandvoort, tel. 12865 A
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Vrijdag 20 november

is

rest. Dubrovnik
Zeestraat 41

weer geopend.

Na een kleine renovatie en met een
aantal nieuwe gerechten op onze
kaart, heten wij u weer graag van

harte welkom.

Voor reservering,
tel. 15110 na 14.00 uur.
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Glazenwasserij
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090
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NAAIMACHINES ZANDVOORT
PRINSENHOFSTRAAT 7 <JÏ 02507-20072
t/o garage Versteege Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN

P. E. M. Stokman KNOPEN
reparatie alle merken KLEDINGREPARATIE

wwwwwynrwwTTTrTWWwww

II Uil uitvaartverzorging
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Kaartverkoop
voor Unicef
ZANDVOORT - Nog twee we-

leen is in de Openbare Biblio-

theek een kraam van Unicef te

vinden. Op vrijdagmiddag van
14.00 tot 17.00 uur verkoopt me-
vrouw Keur hier namens Uni-
cef kerstkaarten, briefpapier en
allerlei Unicef-cadeautjes. De
opbrengst komt ten goede van
kinderen in de hele wereld, die
door een of andere oorzaak in

nood zijn geraakt. „Het is voor
de toekomst van deze kinde-
ien," aldus mevrouw Keur.

Behalve de cadeautjes die in
de bibliotheek aan de Prinses-
scweg te vinden zijn, is er nog
meer te koop. Daarvan is een
uitgebreide folder verkrijgbaar.
De spulletjes zijn ook telefo-

nisch te bestellen, via nummer
! 16049. Zij komen dan binnen
korte tijd uit het depot in Haar-

! lem. Inlichtingen over de ope-
:

ningstijden van de bibliotheek
zijn te verkrijgen via telefoon-
nummer 14131.

Inbraak
,
ZANDVOORT - Vorige week

I maandag tussen negen en tien

j
uur 's avonds werd er ingebro-

' ken in een caravan aan de
Zandvoortselaan. Een stereo-
installatie en een aantal cd's
werden buit gemaakt.

Raad van State geeft inmiddels groen licht

Bouwplan Bramenlaan te

koop wegens faillissement
ZANDVOORT - Een po-

ging van omwonenden om
de bouw van een apparte-
mentencomplex aan de
Bramenlaan in Bentveld
op te schorten, is mislukt.
De voorzitter van de afde-
ling Rechtspraak van de
Raad van State heeft een
dergelijk verzoek van om-
wonenden afgewezen. Het
plan is te koop aangebo-
den aan andere projectont-
wikkelaars, omdat Combi-
bouw inmiddels failliet is.

In verband met het faillisse-

ment is curator mr. P.M.F.
Greuter momenteel bezig het
bouwplan te verkopen. „Er is

veel belangstelling voor," zegt
hij. „We zijn in onderhandeling
met zeker acht serieuze gega-

digden." Mede afhankelijk van
de onderhandelingen zal het ze-

ker nog een aantal weken duren
voor er gebouwd wordt.
Medewerkers van het voor-

Weekenddiensten ]
Weekend:
21/22 november 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11.

In andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed
023-159500 of - voor info over-
dag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken-
nemerland.
DIERENAMBULANCE (Die-

renbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza-
menlijke waarnemingsrege-
ling: J. Anderson, B. van Ber-
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blü-
me, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, èn
tijdens feestdagen via telefoon-
nummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een af-

spraak is niet nodig. Inlichtin-

gen omtrent de diensten van
dokter Flieringa worden ver-

strekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W: Neutel, tel. 13073. Ope-
ningstijden (alléén voor recep-
ten): zaterdag 10.00-13.00 en
17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden tele-

fonische informatie over de re-

geling via tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge-
vallen is het Kruiswerk Zuid-
-Kennemerland 's avonds, 's

nachts en in het weekend te be-
reiken via de doktersinforma-
tiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza-

beth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gomtaert, Koch-
straat 6A, Zandvoort, tel.

02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zand-
voort, tel. 15847.

Dieren: (Overige diensten) Ver-
eniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings-
dienst 023-383361, Asiel Zand-
voort (tevens pension)

02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulp-
verlening: Voor informatie, ad-
vies en hulp tel. 17373, op alle

werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dien-
stencentrum) Koninginneweg
1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te

voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00

en 17.00 uur. De kosten per per-
soon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,-

voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.

13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder vol-

gens afspraak. Deze hulpverle-
ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gra-

tis.

Telef. Meldpunt Sexueel Ge-
weld: tel. 023-329393 op werkda-
gen 12.00-14.00 uur en ma.a-
vond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Post-
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Be-
stuurlijk spreekuur: iedere eer-

ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' we-
ken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davids-
straat 17. Inl. 023-152152.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel.

61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinses-
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.

14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten ]
Weekend:
21/22 november 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. fluitensemble
en muziekgroep
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: dr. M.E.
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Brinkman, De Bilt, einde ker-
kelijk jaar
Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. ds. L.C.

Blomjous, Aerdenhout
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F.

Meijer
Zondag 10.30 uur: bisschop H.
Bomers
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ochtend-
dienst
Zondag 19.00 uur: avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00

uur en maandag 19.00 - 21.00

uur. Inl.: R. van Rongen, L.

Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

023-244553.

[Burgerlijke stand B
Periode:
10 • 16 november 1992
Ondertrouwd:
Groot, Siebren en Van Duijn,
Johanna Hendrica
Van Hooijdonk, Thomas Adria-
nus Maria en Nijs, Elisabeth
Gertruda Gerarda
Gehuwd:
De Boer, Frans en La Grouw,
Diana Clara
Scholten, Gerhardus en Van
Wingerden, Cornelia
Geboren:
Debbie, dochter van: De Jong,
Rudi en Koning, Elisabeth
Angelo, zoon van: Timmer,
Enno Rombout Theodoor en
De Wit, Barbara Jobina
Overleden:
Weber geb. Koning, Antje, oud
72 jaar
Van 't Hof, Huibert Kees, oud
61 jaar
Lefferts geb. Hölzken, Hendri-
na, oud 68 jaar

malige Combibouw hopen nog
dat zij zelf het project kunnen
uitvoeren. „Als ons de moge-
lijkheid geboden wordt, dan is

de kans groot dat we het over-
nemen," aldus een woordvoer-
der. Combibouw zal zo spoedig
mogelijk opgevolgd worden
door een nieuw bedrijf dat NAK
Haarlem BV moet gaan heten.
„Zolang dat niet operationeel
is, noemen we ons maar 'kan-
toor Haarlem'," zegt medewer-
ker Kuin. Hij verwijst daarbij
naar een reeds bestaande Nieu-
we Aannemingsmaatschappij
Kuin (NAK) Den Helder BV.

De waarnemend voorzitter
van de afdeling Rechtspraak,
staatsraad mr. C.J. van Zeben

deed vrijdag uitspraak in het
schorsingsverzoek. Omwonen-
den hadden dat ingediend om-
dat zij het niet eens zijn met de
bouw. Het bouwwerk zou mis-
staan in de villawijk, verkeers-
drukte geven en een bedreiging
vormen voor groen, bodem en
grondwater. Dat laatste vond
aanvankelijk ook de provincie.
Deze is echter enkele weken ge-

leden akkoord gegaan met het
tweede ontwerp van het appar-
tementengebouw. Volgens om-
wonenden is dit nieuwe stand-
punt ingenomen onder dreiging
van schadeclaims. Volgens de
provincie is het bouwplan niet

meer in strijd met de Verorde-
ning Grondwaterbescher-
mingsgebieden.

ZANDVOORT - Wan-
neer kom ik in aanmer-
king' voor een verzorgings-
huis? Hoe meld ik mij aan,
en wat kost het om daar te

wonen? Zo leven er nog
tientallen vragen bij oude-
ren, over het wonen in een
verzorgingshuis. Dat con-
stateert de Algemene Ne-
derlandse Bond van Oude-
ren (ANBO) afdeling
Zandvoort. Daarom houdt
zij donderdag een informa-
tiemiddag.

De ANBO heeft de directrice
van Huis in het Kostverloren,
mevrouw B. van Dril, uitgeno-
digd om een aantal dingen te

komen verduidelijken. Ook
mensen die niet aangesloten
zijn bij de ANBO, zijn daarbij
welkom. Dat gebeurt aanstaan-
de donderdag 26 november om
14.00 uurm het Gemeenschaps-
huis.
De directrice van dit Zand-

voortse verzorgingshuis zal een
en ander vertellen over het toe-

gangs- en indicatiebeleid. Dat

Achter de schermen
Jan Hollander

'Zalig om met mensen te werken'
~"3ERBMttu*' e sSB"C'"»''''

„Vroeger waren we bureaucratischer en stonden we verder van de burger af," zegt Jan
Hollander, baliemedewerker van de afdeling Bewonerszaken bij de gemeente. Foto Bram snjnen

Jan Hollander wordt
met vaste regelmaat op
straat herkend. Het grote
verschil met bekende Ne-
derlanders is, dat ook Jan
veel mensen - tenminste
van gezicht - kent. Hij is al

ongeveer tienjaar balieme-
dewerker bij de afdeling
Bewonerszaken op het ge-
meentehuis.

door Everhard Hebly

Jan Hollander (45) woonde
de eerste zeven jaar van zijn

leven in Friesland, bracht er
daarna vijftien jaar door in
Haarlem en woont inmiddels
alweer 22 jaar in Zandvoort.
„Een echte Zandvoorter word
ik nooit, ik ben een inwoner.
Echte Zandvoorters, dat zijn de
Kopertjes, Molenaartjes of de
Paapjes. Het is moeilijk een
plaats te verwerven in de groep
met oude Zandvoorters, maar
dat heb je volgens mij in elke
gemeente van Nederland. Ik
zou zelf nergens anders meer
willen wonen."

Hard werken
Hollander werkt sinds febru-

ari 1975 voor de gemeente. Hij
begon als bode, zat een tijdje

achter de balie, verkaste voor
een paar jaar als administratief
medewerker naar de politie en
keerde in 1983 terug achter de
balie. Hij zag er zo'n beetje alle

Zandvoorters die er zijn aan
zich voorbij gaan. Hij wordt
daarom niet alleen vaak her-

kend, hij herkent zelf ook veel
gezichten. „Het prettige is, dat
ik met mensen kan werken.
Het specifieke kantoorgebeu-
ren trekt me helemaal niet.

Achter de balie ben je op een
leuke wijze met mensen bezig,

je probeert oplossingen voor ze
te bedenken als ze een pro-
bleem hebben. We zijn tenslot-

te een dienstverlenende instel-

ling."

„We hebben nu drie sectoren:

bevolkingen, burgerzaken en
sociale zaken, gebundeld in de
afdeling Bewonerszaken en dat
werkt voor de burger veel effi-

ciënter. Aan de balie kunnen
drie handelingen worden ver-

richt. Je wordt dus niet meer
van het kastje naar de muur
gestuurd. Een burger wil zo
snel mogelijk geholpen worden
en het klinkt misschien wat
cru, maar ik probeer hem altijd

binnen de kortst mogelijke tijd

de deur weer uit te krijgen. Na-
dat ik hem of haar natuurlijk
op weg heb geholpen, want het
doel is dat de klant tevreden
naar huis gaat."
„Die grapjes dat ambtenaren

niet hard werken en 's middags
slapen? Ach ja, dat sommigen
er zo over denken is meer hun
probleem. Ik zie alleen maar

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuws-
blad op zoek naar de
'mens' achter bekende
personen. Deze week
Jan Hollander.

dat er hier hard gewerkt wordt.
Aan de balie helpen wij gemid-
deld 50 tot 60 klanten per dag.

Vroeger waren we bureaucrati-
scher en stonden we verder van
de burger af. Er bestond duide-
lijk drempelvrees en onze
klantvriendelijkheid moet dit

weghalen. Ons produkt is gi-

gantisch verbeterd."

Niet afstandelijk

Vervelende situaties aan de
balie doen zich soms ook voor,
maar volgens Hollander valt

het in de regel mee. Het gebeurt
niet zelden dat emoties de over-

hand krijgen als men zijn ziel

en zaligheid op tafel moet leg-

gen in verband met een uitke-

ring. „Maar door je ervaring
probeer je daar dan op in te

spelen. Het is heel belangrijk
dat je op zulke momenten niet

te afstandelijk bent, maar datje
je probeert in te leven in ie-

mands situatie. Als iemand hier
voor een woning komt, kan ik

die niet direct geven omdat we
hier een grote woningdruk heb-
ben. Daar heeft men niet altijd

begrip voor, maar dan probeer
ik ze toch met goede argumen-
ten te overtuigen. Ik vind het
nog steeds zalig om met hen te

werken, of het nu om een oud
dametje van 92 gaat of om een
jonge vrouw van achttien."

Verenigingsleven

In zijn vrije tijd draait het le-

ven ook om Zandvoort. Hij zat

een paar jaar in het bestuur van
de Zandvoortse Folklore Vere-
niging De Wurf, is lid van het
Genootschap Oud Zandvoort,
maakt deel uit van de klachten-
geschil-adviescommissie van
Woningbouwvereniging EMM,
was nauw betrokken bij de or-

ganisatie van Koninginnedag
en is al 22 jaar reservist bij de
politie. Dit laatste concentreert
zich vooral rond het toeristen-

seizoen en ligt nu een 'beetje

stil', behalve dan dat de wette-
lijke kennis weer eens wordt
bijgespijkerd. Over zijn politie-

werk: „Je bent er als ondersteu-
ning en werkt preventief. Op
het moment dat je dienst hebt,
ben je politieman. Ik probeer
altijd niet te autoritair over te

komen. Het is beter om met
argumenten een oplossing te

brengen dan om direct een be-

keuring te geven."
„Het Zandvoortse vereni-

gingsleven trekt me erg aan. Als
niet-Zandvoorter vond ik het
leuk om me in dat leven te stor-

ten. Ik ben geïnteresseerd in

het wonen en werken. Het is

ook van belang voor je sociale
kontakten. Na een paar jaar
stop ik altijd met het n en dan
begin ik weer met iets anders.
Ik overweeg bijvoorbeeld om
me in 1993 op te geven voor het
Zandvoorts Mannenkoor."

Zeven mille voor Hervormde Kerk
ZANDVOORT - De ver-

koopdag van de Hervorm-
de Kerk heeft een bedrag
van 7140 gulden opge-
bracht. Het geld wordt be-
steed aan de restauratie
van de kerk.

De verkoop werd zaterdag ge-

houden in de kerk en in het
Jeugdhuis erachter. Volgens
een van de medewerksters was
het een succes, ook al lag de
opbrengst iets lager dan vorig
jaar. „Het was gezellig druk."
Door de borden buiten het ge-

bouw kwamen ook veel wande-
laars - voor het eerst - over de
drempel van het kerkgebouw.
Daar stonden vooral de grotere
spullen die te koop waren, zoals
koelkasten en grote schilderij-

en.
Dit keer waren er twee exem-

plaren van de bekende Zand-
voortse pop: man en vrouw.
Deze gingen bij de verloting
naar mevrouw Joukes-Paap.
Twee prijzen van de loterij zijn

nog niet opgehaald: een boek
dat op nummer 387 rosé viel, en
een vaas op nummer 843 blauw.

Sterke mannen
De organisatie was als van-

ouds in handen van de hand-
werkclub die 's maandagsmid-
dags in het Jeugdhuis achter de
kerk bij elkaar komt. Zij begin-
nen in februari al met het bor-

duren van kerst- en verj aars-

kaarten, het breien van truien

en het maken van allerlei ande-
re handwerken. Onder het ge-

not van thee of koffie worden
patronen uitgewisseld en idee-

ën doorgegeven. „Het is een
middag van praten en breien."

Die middag kunnen (vanaf fe-

bruari weer) verkoopbare arti-

kelen afgegeven worden, die

dan naar de zolder van de kerk
verhuizen.
Twee dagen voor de verkoop-
dag worden de spullen met de
hulp van een paar 'sterke man-
nen' naar beneden getakeld en
uitgezocht en gesorteerd. De
verrassingen zijn dikwijls
groot: er komt van alles tevoor-
schijn. Voor de prijzen van de
verlotingen sparen veel ge-

meenteleden en bekenden kof-

fiebonnen. Met die bonnen ha-

len de dames gratis artikelen in

een cadeauwinkel in Amster-
dam. „Bijbetalen doen wij met
punten," aldus een van de da-

mes. „De prijzen kosten ons
niets. Maar ze vragen zich in

Amsterdam wel af of twee da-

mes zoveel koffie gedronken
hebben!"

Nog veel vragen

over wonen in

verzorgingshuis
geeft aan, wie wel of niet in aan-
merking komt voor een plaats
in een verzorgingshuis, het
vroegere 'bejaardenhuis'. De ei-

sen zijn tegenwoordig een stuk
hoger. Iemand die goed zelf-

standig kan wonen, komt al bij-

na niet meer in aanmerking.

Bezuiniging

De rijksoverheid streeft ernaar
dat hij of zij met hulp van
'thuiszorg-instanties' zoals de
gezinszorg zo lang mogelijk
thuis blijft wonen. Voor het
Rijk is dat goedkoper.

Van Dril zal het ook hebben
over deze en andere bezuini-
gingsmaatregelen van de over-

heid. Met name over de gevol-

gen die deze hebben voor de
regio Zuid-Kennemerland,
waarvan Zandvoort deel uit-

maakt. Duidelijk is al, dat in

deze regio 587 plaatsen in ver-

zorgingshuizen moeten ver-

dwijnen.
Wie wel in aanmerking komt,

loopt grote kans nog een ti]d te

moeten wachten. Mevrouw Van
Dril vertelt daarom ook over
wachtlijsten. Die bestaan ook
voor de aanleunwoningen, ge-

bouwd op het terrein van het
verzorgingshuis. De bewoners
van deze woningen kunnen ge-

bruik maken van een aantal
diensten van het verzorgings-
huis. Ook dat komt donderdag-
middag aan bod.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Ingeklapte long

ZANDVOORT Na een aan

rijding op de Sophiaweg, werd
een 82-jarige man uit Hilver-

sum overgebracht naar oen zie-

kenhuis in Haarlem, met ver-

moedelijk een ingeklapte long.

De man reed zaterdagmiddag
om drie uur over de Sophiaweg
en werd verblind door de laag-

hangende zon. Daardoor kwam
hij op de verkeerde weghei Cl te-

recht en ontstond er een fronta-

le aanrijding met een tegenlig-

ger. Zowel de auto van de man
mt Hilversum, als de auto van
de 69-jange Zandvoorter, raak-

ten zwaar beschadigd

ZAKELIJKBEKEKEN

'Aqua-joggen' in Gran Dora
ZANDVOORT - De Aqua

Jog Club van Paul Jonge-
jans uit Amsterdam start
morgenavond, vrijdag 20
november, om 18.15 uur in
Gran Dorado een cursus
aqua-joggen oftewel diep-
water-looptraining. Ideaal
voor mensen die geen risi-

co op spierpijn of blessu-
res willen lopen, aldus
Jongejans.

De watertraining vindt plaats
in diep water en bestaat voor
een groot deel uit loop- en aan-
verwante bewegingen met de
benen. Deze vorm is bedacht
door de Amerikaan Glenn
McWaters en was in eerste be-
doeld als revalidatie voor ge-

blesseerde sporters. Nu wordt
het ook door andere sporters
gebruikt als onderdeel van hun
training.

Als voordelen worden onder
andere gezien: veilig omdat
spieren niet 'overstressed' kun-
nen raken waardoor risico op
blessures bijna nihil is; banden
en spieren functioneren zonder
tegenwicht, zodat de maximale
bewegingsuitslag geoefend kan
worden; mogelijkheid tot door-
tramen bij blessures, zodat het

uithoudingsvermogen op peil

blijft; ontspannend; geen hin-

der van de zwaartekracht,
waardoor het ook geschikt is

voor zwaarlijvige personen.

De cursus beslaat tien weken,
met één les per week, en wordt
volgens Jongejans gegeven
door leraren van het CIOS
en/of fysiotherapeuten. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van een
speciale aquajog-gordol met
drijfvermogen. De aanschaf
daarvan is inbegrepen m de to-

tale prijs van de cursus, 285 gul-

den. Voor inlichtingen of in-

schrijven: tel. 020 - 4201095. 'Lopen onder water'

Marktstad helpt werklozen
ZANDVOORT/HAARLEM -

De Stichting Markstad uit

Haarlem helpt langdurig werk-
lozen bij het vinden van een
plaats op de arbeidsmarkt,
veelal als zelfstandig onderne-
mer. Deze activiteit wordt uit-

gevoerd in samenwerking met
de Sociale Dienst en het Ar-

beidsbureau. Sinds kort wordt
de stichting ook gesubsidieerd
voor het begeleiden van men-
sen met een arbeidsongeschikt-
heids-uitkering. Zij worden ge-

holpen bij het zoeken van werk
of het opzetten van een eigen

bedrijf.

De Stichting Marktstad is te

vinden aan de Jansweg 42 e te

Haarlem, tel. 023 - 422067. Zij is

opgericht in 1989 en beschikt
over deskundige medewerkers.
Zij is gespecialiseerd m het ont-

wikkelen en uitvoeren van pro-
jecten voor groepen op de ar-

beidsmarkt die moeilijker dan
gemiddeld aan werk kunnen
komen. Zij adviseert, traint en
begeleidt deze mensen, zowel
jeugd als ouderen. Daarnaast is

zij nog met andere projecten
bezig.

Autoverhuur 'gat in de markt'
ZANDVOORT - Auto

Strijder BV, Volkswage-
n/Audi dealer aan de Burg.
van Alphenstraat 102, lijkt

het bekende 'gat in de
markt' gevonden te heb-
ben. Het bedrijf is deze
maand van start gegaan
als verhuurder van perso-
nen- en bestelauto's.

„Er is heel veel belangstelling
voor," zegt Yvonne Strijder, die
zich met name met dit onder-
deel van het bedrijf bezighoudt.
In totaal zijn er elf auto's be-
schikbaar voor de klanten,
maar in de afgelopen twee we-
ken is het al meerdere keren
voorgekomen dat zij allemaal
verhuurd waren.
Het bedrijf had vroeger al en-

kele auto's beschikbaar voor
mensen die hun eigen wagen
voor onderhoud achterlieten.

De huidige opzet is echter die
van een professioneel verhuur-
bedrijf. „Daar was veel vraag
naar," aldus Yvonne Strijder,

„vooral van mensen uit het
bungalowpark dat hier vlak
achter ligt. Maar nu blijkt dat

de grootste belangstelling van
de kant van de Zandvoorters
zelf komt."

Autotelefoon

Voor de verhuur zijn een
Polo, drie Golfs, een Jetta, een
Vento, twee Passats, een Audi,
een Taro 4x4 en een Volkswa-
gen Bestel Diesel beschikbaar.
De meeste belangstelling be-
staat voor deze laatste. De au-
to's kunnen desgewenst ge-

huurd worden met sneeuwket-
tingen, een ski-bagagebox, een
autotelefoon en allesdragers.
De voertuigen kunnen ook

voor een halve dag gehuurd
worden. In dat geval moet voor
de Polo als voorbeeld 23 gulden
betaald worden, plus 20 cent
per kilometer. Per dag is 100
km vrij, per weekend 250 km.
De bestuurder moet minimaal
een half jaar in het bezit zijn

van een rijbewijs. Verdere in-

lichtingen: tel. 14565.

Casino wint kokscompetitie
ZANDVOORT - De koksbri-

gade van Holland Casino Zand-
voort is vorige week uitgeroe-
pen tot winnaar van de landelij-

ke koksbrigade-competitie tus-

sen de acht Holland Casino's.
De prijs van de publieksjury
ging naar de koks uit Gronin-
gen. De Zandvoortse brigade
eindigde bij deze jury op een
tweede plaats. De acht koksbri-
gades maakten gebruik van de
accommodatie van de Streek-
school in Groningen om hun
gerechten te bereiden. Het oor-
deel werd geveld door een vak-

jury.

Barkeeper G Willems, even-
eens uit Zandvoort, maakte de
winnende cocktail. Deze was
gemaakt op basis van Stroth-
mann Apfelkorn. De barten-
ders prepareerden hun cock-
tails en longdrinks in het casi-

no te Groningen. Het winnende
menu, cocktail, longdrink en al-

coholvrije cocktail worden van-
af 4 januari 1993 m de casino's
aangeboden tegen een speciale
prijs. Bovendien krijgen de
klanten het recept mee naar
huis.

Van Schagen volgt Versteege op
ZANDVOORT/HEEM-

STEDE - De activiteiten
van Peugeotdealer Ver-
steege zijn begin deze
maand overgenomen door
Autobedrijf van Schagen
uit Heemstede. Dit bedrijf
is al vele jaren lang offi-

cieel Peugeotdealer voor
het rayon Heemstede/Ben-
nebroek, Zandvoort is

daar nu bijgekomen.

Autobedrijf van Schagen is te

vinden in de oude dorpskern
van Heemstede, aan de Achter-
weg 38, hoek Wilhelminaplein.
Daar is de onderneming al van-
af 1890 gevestigd. De auto-ver-
koop begon later, begin jaren
vijftig. Tot nu toe was Van
Schagen Peugeotdealer voor

Heemstede en Bennebroek,
Zandvoort is daar nu door Peu-
geot/Talbot Nederland officieel

aan toegevoegd. „Het klanten-
bestand van Versteege is via de
computer overgeheveld," aldus
de heer L.Th.M. Bader, samen
met J.C.M, van Schagen eige-

naar van het bedrijf. „Maar we
hebben altijd al veel Zandvoort-
se klanten gehad."

Het garagebedrijf is een stuk
groter dan Versteege, naar
schatting is de klantenkring
vier keer zo groot. In totaal zijn

er zestien medewerkers. Ook
het oppervlak van de zaak is

fors. Dat biedt ruimte aan een
groot magazijn en een flinke

werkplaats met personeel dat
in bij Peugeot/Talbot in

Utrecht is opgeleid. Daarnaast
zijn er een Peugeotboutiek met

accessoires en uiteraard - een
showroom. Daar zijn van alle

Peugeots, van de 106 tot en niet

de 605, verschillende uitvoerin-
gen te zien.

'Direct service'

Van Schagen biedt de klan-

ten een 'direct service', popu-
lair vertaald klaar terwijl u
wacht. Het betekent dat de
klant zondei afspraak langs
kan komen voor kleine repara-
ties 'of onderhoudswerkzaam-
heden, die terstond worden ver-

richt. In geval van nood kan
men er ook op zaterdagochtend
teiecht, e\enals voor losse on
derdelen. Het bedrijf is zes da-

gen in de week geopend, op za-

terdag kan men er tot vier uur
's middags auto's komen bekij-

ken.

^t 092
Het klantenbestand van garage Versteege is overgeheveld naar Peugeotdealer Autobedrijf van
Schagen. [ Whii'llnto)
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HOGEWEG 22/1
zeer luxe verbouwd tweekam.app (v.h 3) op 1e
et , balkon west. Ind. entree, hal, toilet, woonk.
met spiegelwand, luxe open keuken met mb.
app., sl.k. met spiegel/kastenwand, badk. met
bad/douche, dub. wast. Serv.k. ƒ137,- p.m.

Vr.pr. ƒ 198.000,-- k.k.

TROMPSTRAAT 3/I

recent gerenoveerd dnekam.hoekapp. (v.h. 4)

op 1e et Schitterend uitzicht over zee. Ind. en-

tree, hal, L-vormige woonk. met balkon, 2 si k.,

balkon zuidwest, badk. met ligbad en toilet, nieu-

we keuken met mb. vaatwasmachine en afzuig-

kap Het app wordt gestoffeerd opgeleverd.
Vr.pr. ƒ215.000,-- k.k.

DE FAVAUGEPLEIN 41/1
direct aan wandelboulevard gelegen driekam.
app op 1e et. Uitzicht over zee en strand Ruime
garage. Ind. entree, hal, L-vormige woonk. met
open haard, keuken, luxe badk. met douche, toi-

let en wastafel, 2 slaapk., balkon oost, balkon
zuidwest. Serv.k ƒ400,- p m.

Vr.pr. ƒ 259.000,-- k.k.

STATIONSPLEIN 15/1
driekam. app. op 1e et. in luxe app. complex. Inp.

garage en berging Ind. entree, hal, gang, toilet,

2 slaapk (21 m ? en 9 m ?
), woonk met luxe open

keuken (60 m 2
), badk. met ligbad, douche en

wastafel Serv.k. ƒ 231 ,- p.m. Ruim terras west
(16 m 2

) Videofoonbeveiliging.
Vr.pr. ƒ385.000,-- k.k.

ZANDVOORTSELAAN 44
in goede staat van onderh. verkerende vnjst.

villa met dubb. garage. Grondopp. 800 m 2
. Ind.

entree, vestibule, hal, L-vormige woonk./eetk.
met open haard, eiken vloer en serre, luxe keu-
ken met mb.app., 1e et. ruime hal, drie slaapk.,

badk. met dubb. wastafel, bad en douche, 2 bal-

kons. Kelder. Vr.pr. ƒ 675.000,- k.k.

OPEN HUIS ZEESTRAAT 65
zat 21/11 van 12.00-16.00 uur. Uitstekend on-
derh. halfvnjst. woonh. met besloten achtertuin.

Ind. souterrain: hal, badk. met douche en toilet,

grote kamer met open keuken, slaapk., berging,

beg.gr. vestibule, gang, ruime doorzonk. met
open haard, open keuken, badk. met toilet en
douche, zonneterras voor, balkon achter, 1e et.

3 sl.k., open haard, balkon voor/achter, badk.
met douche, en toilet. Eventueel gesplitst te

koop. Vr.pr. ƒ 369.000,-- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

m van m
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Sterke zege

Chess Society
ZANDVOORT - Het twee-
de achttal van Caf Neuf-
/Chess Society heeft in de
schaakcompetitie een
fraaie 5,5 tegen 2,5 over-
winning behaald op het
zesde team van De Uil uit

Hillegom. Door dit resul-

taat staan de Zandvoorters
op de eerste plaats.

De schakers van Caf Neuf-
/Chess Society gingen er volop
tegenaan. Reeds in de ope-
ningsfase pakten de Zandvoor-
ters op diverse borden voor-
deel. Hans van Brakel accep-
teerde, gezien het voordeel, een
remiseaanbod. Door een over-
winning van Dennis van der
Meijden kwam Chess op een
1,5-0,5 voorsprong. De stand
kwam weer in evenwicht door-
dat Nico Handgraaf in het mid-
denspel twee pionnen verloor
en daardoor ook de partij.

Door tijsoverschrijding ver-

loor ook Ton Marquenie maar
Kees Koper trok de stand weer
in evenwicht, door in een zeer
degelijke partij zijn tegenstan-
der geen kans te geven. On-
danks een blunder, wist Simon
Bosma met zeer nauwkeurig
spel zijn partij te winnen. Het
beslissende punt zou gescoord
worden door Mare Kok. In een
zeer goed opgebouwde partij,

waarin Kok, steeds overwicht
behield, bracht hij zijn tegen-
stander in tijdnood en won. Pe-
ter van de Beek hield eveneens
zijn tegenstander onder de
duim waardoor Chess een rui-

me overwinning behaalde.
Het tweede team van Caf

Neuf/Chess Society gaat nu aan
kop en speelt de volgende
bondswedstrijd op 8 december
aanstaande. Dan staat er een
uitwedstrijd tegen het vijfde

team van Bloemendaal op het
programma.

ZVM geeft

voorsprong
uit handen
ZANDVOORT - In een rom-

melige en veel te ruwe ontmoe-
ting heeft Zandvoortmeeuwen
een punt overgehouden aan het
bezoek aan EHS. Het hadden
er twee kunnen zijn maar in de
laatste tien minuten het Zand-
voortmeeuwen een 0-2 voor-
sprong schieten. Uitslag 2-2.

Zandvoortmeeuwen kwam in

de gehele wedstrijd, door het
bijzonder fysieke spel van
EHS, niet in het ritme. De
Zandvoorters speelden te ang-
stig waardoor de beste kansen
voor de Haarlemmers waren.
EHS weigerde de kansen te be-
nutten. Halverwege de eerste
helft plaatste Zandvoortmeeu-
wen een snelle counter, waaruit
een voorsprong werd genomen.
Een voorzet van Charles Das
werd met het hoofd door Rick
de Haan teruggelegd, waarna
Mischa Tibboel de bal gemak-
kelijk in kon schuiven.

In de tweede helft bleef de
geblesseerd geraakte Charlas
Das aan de kant en verloor
Zandvoortmeeuwen geheel de
greep op het middenveld. EHS
ging keihard in de aanval, maar
Zandvoortmeeuwen bleef met
het nodige geluk overeind. Met
nog tien minuten te spelen, leek
de winst veilig te zijn voor de
badgasten. Na een bijzonder
gave actie scoorde Rick de
Haan 0-2.

De Zandvoorters lieten in de
slotfase toch nog de in het ver-

schiet liggende zege glippen.
Direct na de tweede treffer

scoorde EHS tegen en vlak
voor het eindsignaal van de
zwak optredende scheidsrech-
ter werd het zelfs nog 2-2.

TZB laat veel

kansen liggen
ZANDVOORT - In een zeer

aantrekkelijke en spannende
partij voetbal trok TZB met 2-3

aan het kortste eind. Het twee-
de team van De Kennemers
mocht van geluk spreken dat
de Zandvoorters in de tweede
helft vele fraaie kansen lieten
liggen.

TZB kwam in de eerste helft

tweemaal op voorsprong, maar
zag die voorsprong net zoveel
keer weer teloorgaan. Beide
teams waren aan elkaar ge-

waagd. Met goede combinaties
werden de achterhoedes op de
proef gesteld. De Zandvoorters
kwamen op een 1-0 voorsprong
door een treffer van Arie Dray-
er. De Kennemers herstelden
de schade door de TZB achter-
hoede te verrassen.

De Zandvoorters kwamen de
klap goed te boven en namen
door een fantastisch doelpunt
van Marcel Mesman opnieuw
een voorsprong. Van zo'n veer-
tig meter liet Mesman een ver-

woestend schot los, dat in de
bovenhoek verdween. Toch
kwam, nog voor de rust De
Kennemers op gelijke hoogte:
2-2.

In de tweede helft vochten
beide teams om de overwin-
ning. Na een kwartier spelen
strafte De Kennemers een mis-
verstand in de TZB defensie af:

2-3. In het laatste halfuur heeft
TZB alles op de aanval gegooid.
De Zandvoorters kregen ook
vele kansen maar wisten er niet
een te benutten. Daardoor een
onnodige en niet verdiende ne-
derlaag.

Hans Jongbloed verwisselt voetbal voor bridge

'Het zal goed gaan met de Meeuwen'
ZANDVOORT - Na dertigjaar actief te zijn geweest

als bestuurslid van Zandvoortmeeuwen heeft de
64-jarige Hans Jongbloed op de vorige maand gehou-
den vergadering besloten zijn functie ter beschik-
king te stellen. Jongbloed gaat niet onopgemerkt
weg. Het bestuur biedt hem een afscheidsreceptie
aan, die morgenavond wordt gehouden in het club-
huis van half acht tot negen uur. Doch het betekent
zeker niet een afscheid van zijn 'cluppie'. De nog
steeds strijdbare ex-penningmeester maakte heel
wat mee en kijkt in vogelvlucht terug op veertig jaar
Zandvoortmeeuwen.

door Aaldert Stobbelaar

Hans Jongbloed begon in

1950 een maatkleding-
taedrijf aan de Van
Speijkstraat. Als voet-

baller was hij toen actief bij het
Amsterdames Neerlandia,
maar toen hij zijn Zandvoortse
vrouw Tineke leerde kennen
was hij al snel lid van Zand-
voortmeeuwen. In 1952 werd
hij lid, nu veertig jaar. Al snel
werd duidelijk dat zijn bestuur-
lijke kwaliteiten van een beter
niveau waren dan zijn voetbal-
lende prestaties. Wel kwam hij

onder leiding van trainer Siem
Plooyer in het tweede team te-

recht en soms mocht hij plaats
nemen op de reserve bank bij

het eerste, maar meer zat er
niet in.

Toen maar zijn geluk gezocht
op het bestuurlijke vlak. "Er
ontstond een nieuwe stroming
in de vereniging", aldus Hans
Jongbloed. Eli van Petegem en
Engel Loos, bleven in het be-
stuur en droegen toen de vere-
niging. Het bestuur werd toen
uitgebreid met een aantal jon-

geren waaronder ikzelf. De club
werd erg groot, mede door de
geboortegolf 1945/1946. Toen
telden we 42 elftallen, zo'n 600
650 leden, terwijl je pas lid kon
worden als je tien jaar werd.
Bovendien waren er toen nog
geen zaalvoetbalverenigingen."

Financin

In de dertig jaar bestuurslid-
maatschap heeft Jongbloed
veel betekend voor de club en
hij heeft er ook zeer veel voor
gedaan. Tweejaar was hij secre-
taris, zeventien jaar was hij be-
geleider van het eerste team,
maar de financin trokken hem
toch het meest, vandaar de pe-
riode van zestien jaar als pen-
ningmeester. "In het begin be-
tekende ik echt niet veel in het
bestuur. Ik was betrokken bij

de klubkrant en zorgde voor de
recette gelden. In het financile
gedeelte was ik echter het
meest genteresseerd. Toen ik
penningmeester werd hadden

we een schuld (lening) van der-

tigduizend gulden bij de ge-

meente en die moest in tien jaar
worden afgelost. Doordat de we
toen de kantine in eigen beheer
hadden en doordat de voetbal-

toto m stijgende lijn was kon-
den we de schulden aflossen.

De toto bracht ons toen vieren-

veertigduizend gulden op."

Om de kas te spekken was
Jongbloed bij vele activiteiten

betrokken, zoals loterijen, kla-

verjaswedstrijden, voetbaltoer-
nooien en later het grootse zaal-

voetbaltoernooi. Dat moest ook
wel want de totogelden liepen
drastisch terug. "In die periode
verviel bovendien het verbod
op reclameborden en dat is nu
een behoorlijke bron van in-

komsten. De huidige reclame
inkomsten dekken de teruglo-
pende lotto opbrengsten."
Het voorzitterschap heeft hij

nooit geambieerd. In zijn perio-

de maakte hij diverse voorzit-

ters mee zoals, Van Turnhout,
Paap, Wertheim, Nijboer, ad-in-

terim Van Petegem en de huidi-

ge voorzitter Logmans.

Wel en wee
Onder al die voorzitters heeft

Jongbloed zijn bestuurswerk
altijd met genoegen gedaan.
Vele hoogtepunten en ook wel
dieptepunten maakte hij mee
met Zandvoortmeeuwen. Bij

het wel staat hij liever stil dan
bij het wee. "Ik mag wel zeggen
dat we een enorme know-how
op organisatorisch gebied heb-
ben opgebouwd. De Koninkrijk
spelen hebben we hier gehad,
Ajax, Real Madrid, Arsenal,
Mazda (Japan), Twente en
Maccabi Tel Aviv hebben we op
bezoek gehad. Vooral het laat-

ste was een enorme opgave.
Door de ramp in dat jaar bij de
Olympische spelen, waren er
zeer omvangrijke veiligheids-

maatregelen, maar het verliep

goed. Men heeft het altijd over
hoogtepunten bij kampioen-
schappen maar dat waren be-
stuurlijke hoogtepunten. Ook

hadden we de jeugdinterland
Nederland tegen Zwitserland.
Naast dit alles vond ik de 25-,

40-, en 50-jarige jubilea bijzon-

dere hoogtepunten. Ja, we heb-
ben in al die jaren een enorme
naam opgebouwd."
Behalve op organisatorisch

vlak heeft de voetbalvereniging
altijd kunnen rekenen op veel
zelfwerkzaamheid. Op het oude
complex verscheen in de loop
der jaren een tribune, de uit-

breiding van de kantine vond
plaats, aan de Van Lennepweg
verscheen de Kapklus en ook
lichtinstallaties en een geheel
nieuw complex aan de Vondel-
laan kwam van de grond. Al die
werkzaamheden zijn nu verlo-

ren gegaan met de verhuizing
naar het complex in het voor-
malige circuitterrein. "De ver-
plaatsing doet mij nog altijd

pijn. Laat er geen twijfel over
bestaan, dat we hier een schitte-

rend complex hebben, maar ik
mis de sfeer van dat andere
veld. Dat laat mij niet los. Wel
ben ik er van overtuigd dat de
jeugd dat niet heeft. Bovendien
spreekt iedere bezoeker over
een domein."
De degradatie naar de HVB

èn de afscheiding in 1975 van de
zaterdagafdeling waren volgens
Jongbloed enorme teleurstel-

lingen. "De afscheiding was,
naar mijn mening op dat mo-
ment de allerbeste oplossing,
waarbij ik wel mijn waardering
wil uitspreken, dat de mensen
van Zandvoort'75 hun club zo
goed van de grond hebben ge-

kregen. Het zal mij echt een
zorg zijn of de top op zaterdag
of zondag ligt maar beiden kan
niet. Toen niet door de financin
en nu niet omdat er niet genoeg
voetballers zijn in Zandvoort.
De aanwas is te klein. In Zand-
voort is maar een A-junioren
team. Als men dat niet wil be-

grijpen is elke discussie uitge-

sloten."

Toekomst
De toekomst voor Zandoort-
meeuwen ziet de maatkledmg-

Permingmeester Jongbloed bedankt iedereen voor de goede samenwerking.
Foto Bram Stijnen

maker best zonnig in. "Het zal

even tijd nodig hebben, maar de
ontwikkeling van het jeugd-
voetbal is goed. Ik ben er zelfs

van overtuigd dat het goed zal
gaan met Zandvoortmeeuwen.
Bovendien heb ik nog wel @An
aantal ideen, die ik nog weleens

bij het bestuur zal spuien. Ik
blijf bij de club en zal best nog
weleens een advies geven."
In de afgelopen jaren is zijn

grootste hobby naast het voet-
bal, het bridgen, er vaak bij in-

geschoten. Daar heeft hij nu
meer tijd voor. Jongbloed sluit

zijn betoog af: "Ik heb het werk
altijd kunnen doen omdat moe-
der Jongbloed, Tineke, achter
me stond. Ook wil ik iedereen
bedanken voor de fijne samen-
werking en ik hoop morgen-
avond velen de hand te kunnen
schudden".

De razend gevaarlijke Zandvoortse spits Ferry van Rhee wordt hard aangepakt Foto Bram stijnen

ZVM komt in de problemen
ZANDVOORT - In een matige, maar wel spannende,

partij voetbal moest het zaterdagteam van Zandvoort-
meeuwen genoegen nemen met een 1-3 nederlaag tegen
DSC'74. Door die nederlaag is Zandvoortmeeuwen aar-

dig in de degradatieproblemen verzeild geraakt.

Zandvoortmeeuwen was in
het eerste bedrijf sterker dan
DSC'74. De aanvallen werden
veelal via spits Ferry van Rhee
opgebouwd, maar vooralsnog
leverde dat geen succes op.
DSC'74 speelde vanuit de defen-
sie en nam weinig risico. Door
een misverstand in de Zansd-
voortse achterhoede kwamen
de Haarlemmers bijna op een
voorsprong. Het was echter
doelman Mario Schrader, die
de geschorste Winter prima
verving, die erger voorkwam.
Halverwege de eerste helft,

kreeg Zandvoortmeeuwen de,

op dat moment verdiende,
voorsprong te pakken. De opge-
zette buitenspelval van DSC'74
mislukte, waardoor Ferry van
Rhee een vrije doortocht kreeg.
De bal werd keurig voorgege-'
ven op Ronald Halderman, die
via een Haarlemse verdediger
Zandvoortmeeuwen op een 1-0

voorsprong zette.

De snelle spits Van Rhee was
een paar maal gevaarlijk, maar

hij kreeg te weinig steun van
zijn mede-voorwaartsen, of hij

werd neergelegd door een
DSC'74 speler. Een onoplet-
tendheid in de Zandvoortse de-

fensie greep DSC'74 bekwaam
aan om de gelijkmaker te sco-

ren: 1-1. Zandvoortmeeuwen
leek nog met een voorsprong de
rust in te gaan, echter een inzet

van Bob Brune werd door een
verdediger van de doellijn ge-

kopt.

Neergelegd
Vanaf de aftrap van de twee-

de helft sprintte Ferry van
Rhee de vrije ruimte in. Voor-
dat hij echter gevaarlijk kon
worden werd hij neergelegd. De
Haarlemmer ontving daar
slechts geel voor, terwijl de
vrije trap mets opleverde. Al-

lengs kwam het door Zandvoor-
ter Alex Heesemans getrainde
DSC'74 meer in de overigens
matige strijd. De Zandvoorters
waren niet fel genoeg en kregen

na een kwartier de rekening ge-

presenteerd. Wederom was de
oorzaak, onvoldoende wegwer-
ken, en Mario Schrader was
kansloos: 1-2.

Trainer Teun Vastenhouw
ging over op n tegen n in de
achterhoede om te trachten de
opgelopen achterstand weg te

werken. De Zandvoorters dron-
gen vaak diep door tot in het
vijandelijke strafschopgebied
maar de afwerking ontbrak.
Met counters was DSC'74 min-
stens zo gevaarlijk. Op miracu-
leuze wijze voorkwam Martin
Visser, door de bal tegen zijn

eigen doellat te koppen, een
derde Haarlemse treffer. In de
slotminuut kwam die er toch
toen DSC'74 een strafschop
kreeg toegewezen, die benut
werd: 1-3.

"We scoren gewoon te wei-
nig," vindt trainer Teun Vasten-
houw. "Blijven de doelpunten
weg, dan ga je tegen jezelf voet-

ballen. We hebben vele kansen
gehad, terwijl de tegendoelpun-
ten erg ongelukkig waren. Ik
gokte nog op de 2-2 maar het
pakte anders uit. Het wordt er

nu niet gemakkelijker op, maar
er is nog niets aan de hand. Ik
blijf optimistisch, want we kun-
nen het."

Lotus verrast koploper
ZANDVOORT - Het blijft bijzonder goed gaan met de

Zandvoortse badmintonteams. Het eerste team van BC
Lotus boekte een zeer verrassende 6-2 overwinning te-

gen concurrent Duinwijck, terwijl het tweede team in de
belangrijke sleutelwedstrijd om de eerste plaats met
dezelfde cijfers afstand nam van het sterke Almere.

Omdat ook de overige senio-
ren-teams hun wedstrijden met
een positieve score wisten af te
sluiten bleven voor het eerst in
dit seizoen alle punten in Zand-
voort. Halverwege de competi-
tie staan vier van de zes Lotus-
-teams ongeslagen aan de lei-

ding. Bij de jeugd waren er
knappe overwinningen voor de
beide pupillenteams Cl en C2
tegen De Treffers en Velsen. De
enige nederlaag van dit week-
einde kwam op naam van het
Al team dat zijn meerdere
moest erkennen in de junioren
van Vliegende Shuttle uit

Hoofddorp.
Het topteam van Lotus kreeg

in de sporthal Pellikaan koplo-
per Duinwijck op bezoek en
moest tenminste gelijkspelen
om niet uitgeschakeld te wor-
den in de dit jaar wel erg span-
nennde race naar de titel in lan-

delijke derde klasse. Na een in-

gecalculeerde 4-15/4-15 neder-
laag van Rene van Roode tegen
een zeer sterk spelende Alex
Nelissen was het Tom Geuse-
broek die tot ieders verrassing
in zijn single tegen Joeri Nak-
ken na een langdurige drie-set-

ter voor Lotus de eerste punten

op het scorebord wist te bren-
gen (7-15/17-15/15-10). Francien
Ojevaar en Ellen Crabbendam
maakten geen fout en wonnen
beiden zoals verwacht hun en-

kelspelen van de talentvolle,

doch minder ervaren Duin-
wijek-dames Karina de Wit en
Lara Steenman (11-7/11-7 en
11-9/12-9).

Niet meer stuk

Met nog twee vaste punten
van de dames- en een mixed-
dubbel achter de hand en een
3-1 stand op het scorebord kon
het voor Lotus eigenlijk al niet
meer stuk. Het als team groei-

ende Lotus had evenwel nog
een verrassing in petto. Daar-
voor zorgden met name de bei-

de andere 'neren in de volgende
herendubbel. Peter Smit en
Rene van Roode, deden in een
flitsende partij badminton, op
het scherpst van de snede, niet
voor hun op papier sterkere te-

genstanders Harry Fisscher en
Joeri Nakken onder en knokten
zich via een tempoverhoging
aan het eind naar een sensatio-
nele drie games overwinning,
(9-15, 15-11/15/7).

ZHC houdt opgaande lijn vast
ZANDVOORT - Het goede
hockey van de ZHC teams
van de laatste weken kreeg
afgelopen weekend een
keurig vervolg. De ZHC da-
mes overklasten Hermes
in Den Helder met 0-3 en
de heren hielden op eigen-
veld Myra op een 0-0 gelijk-

spel.

De ZHC-dames verkeren in goe-
de vorm gezien de laatste resul-

taten. Ook Hermes had niets te

vertellen tegen de snelle en
goed lopende aanvallen van
ZHC. Onder barre omstandig-
heden, het kunstgras veld leek
meer op een zwembad, beschik-
te ZHC over de betere techniek.
In de eerste helft kwam dat tot

uitdrukking in een doelpunt
van Danille van Hemert. Een
afgeslagen strafcorner werd
door de Zandvoortse hard en

hoog ingeslagen. In de tweede
helft kreeg het overwicht van
ZHC nog meer vorm. De ene
aanval na de andere volgde.
Hermes kon slechts zelden uit-

breken maar vond een hechte
Zandvoortse verdediging op
haar weg. In de tweede helft

werd de score regelmatig opge-
voerd naar 0-3. De doelpunten
kwamen van de stick van Mi-
randa Schilpzand en Danille
van Hemert.
De dames van ZHC boekten

een verdienstelijk gelijkspel te-

gen Myra. In een gelijkopgaan-
de, goede en spannende partij

hebben zowel ZHC als Myra
kans op de overwinning gekre-
gen. Beide teams streden dan
ook fel voor een doelpunt, maar
de defensies overheersten, on-
danks dat er hier een daar een
kans te noteren viel. Die wer-
den niet benut waardoor de
stand dubbelblank bleef.

Ellen Crabbendam en Fran-
cien Ojevaar lieten hierna de
beide Duinwijck-dames alle

hoeken van het veld zien
(15-4/15-4), hetgeen resulteerde
in een onverwachte en niet

meer in te lopen 5-1 voor-
sprong. Karina de Wit en Alex
Nelissen wonnen hierna nog
wel de eerste mixed voor Duin-
wijck, maar in de laatste partij

lieten Francien Ojevaar en Pe-
ter Smit er geen misverstand
over bestaan wie uiteindelijk de
sterkste waren. Lara Steenman
en Harry Fisscher werden in

een hele korte partij met
15-1/15/1 volkomen gedeklas-
seerd. (6-2)

Stand
De stand op de helft van de

kompetitie is nu als volgt: Air-

sport 7-10 (38-18), Lotus 7-10

(35-21), Let it be 2 7-9 (35-21),

Duinwijck 5 7-8 (33-23), Tybb
7-8 (31-25), DKC 5 7-8 (28-28),

Merenwiek 7-3 (16 - 40), Kenne-
merland 7-0 (8-48).De komende
twee weken zullen naar ver-

wachting beslissend zijn voor
het kampioenschap. Voor Lo-
tus staan dan de bijzondere las-

tige uitwedstrijd tegen runne-
r-up Let it be en vervolgens op
29 november in de Pelhkaanhal
de absolute topper tegen Air-

sport op het programma.

Uitslagen afgelopen weekend
Lotus 1 - Duimoijck 5 6-2, Lotus 2
- Almere 3 6-2, Louis 3 - Volant
'90 S-0, Lotus 4 - VI Shuttle 6 S-0,

Lotus 5 - VI Shuttle S S-0, Lotus 6
- VI Shuttle 9 5-3, Lotus Al -

VI Shuttle 1-7, Lotus Cl - De Tref-

fers Cl 5-3, Lotus C2 - Velsen C3
6-2

Zandvoorts
Nieuwsblad

Vorm groeit bij

Nihot/Jaap Bloem
ZANDVOORT - In de zaal-

voetbalcompetitie lijkt Ni-

hot/Jaap Bloem Sport zich
steeds beter aan te passen.
Na de goede vertoningen
van de laatste weken werd
nu Gooiland met 7-0 weg-
gespeeld.
Het team van coach Guus Mar-
cello voetbalde als vanouds en
nam door Bas Heino, vlot een
1-0 voorsprong. De Zandvoor
ters combineerden lekker, met
als gevolg een snelle tweede
treffer. Nu was het Edwin Ane-
sen, die op aangeven van Robin
Castten scoorde: 2-0. Gooiland
probeerde wat terug te doen,
echter de Zandvoortse defensie
reageerde adequaat Met snelle

uitbraken voerde Nihot/Jaap
Bloem Sport de voorsprong op
Robin Castien prikte nummer
drie in de touwen en vlak na de
doelwissehng maakte Edwin
Ariesen er 4-0 van.
Meestal krijgt het Zandvoort-

se team in de tweede helit een
inzinking, maar daar was nu
geen sprake van. De Zandvoor-
ters gingen in hoog tempo door
Ren Paap kopte 5-0 in en Wim
de Jong knalde even later de
stand naar 6-0. De zevenklapper
werd een feit door een wel zeer
fraai doelpunt. Via diverse
schijven werd Bas heino in stel-

ling gebracht en die had geen
moeite, de eindstand op 7-0 te

bepalen.

Record deelname
aan puzzelrit

Sandevoerde
ZANDVOORT - De puzzelrit-

tensport zit duidelijk weer in de
lift. De afgelopen zaterdag gere-

den autorit van ASV Sande-
voerde, kende een record aan-
tal deelnemers.

Uitzetters Jaap van de Pol en
Derk Visser hadden werkelijk
een prachtige rit in elkaar gezet
en zij oogsten danook veel lof

van de deelnemende equipes.
De uiteindelijke overall-win-

naar was Wim Rappagne, die

ondanks het feit dat hij alleen

reed slechts twee fouten had ge-

maakt. Na afloop van de rit

kreeg iedereen een verhelde-
rende uitleg van de uitzetters,

waarna voorzitter Jan Vink de
bekers uitreikte aan de win-
naars in de diverse klassen.

A.Klasse: 1. W.Rappagne, 2.

H.J.Franke en B.Laurier, 3.

H.Vermeulen en M.Fierher.
B.Klasse: 1. H.Laurier en I.Rot-

cheva, 2. R.Kreuger en H.Se-
bregts, 3. 1.Niemeijer en E.Lau-
rier. C.Klasse: H.Putter en
N.Achterberg, 2. J.Swart en R.
van Loon, 3. E.Kraaijenoord en
J.Paap.
De poedelprijs ging naar de

heer en mevrouw Terol, die
hun eerste optreden gelijk be-

loond zagen met een prijs. Op
12 december aanstaande zal de
Toyota De Groot jubileumrit
worden gereden. Op deze avond
zullen tevens de kampioenen
van het voorbije seizoen wor-
den gehuldigd.

Handbalteams
nog op nul
ZANDVOORT - Gezien de re-

sultaten, die de Holland Casi-

no-ZVM handbalteams tot op
heden hebben geboekt, gaat het
een moeizaam seizoen worden.
Ook na vier competitie wed-
strijden staan zowel de heren
als de dames nog op de hatelij-

ke nul. De Zandvoortse heren
spelen over het geheel geno-
men best aantrekkelijk en goed
verzorgd handbal, maar komen
telkens net iets te kort. Zo ook
in de wedstrijd tegen het twee-
de team van De Blmkert In de
gehele wedstrijd was er nauwe-
lijks sprake van krachtsver-
schil, doch op de juiste momen-
ten sloeg De Blmkert toe. Na
een 11-10 ruststand wist de
Blinkert de wedstrijd met 21-18

naar zich toe te trekken
De Holland Casino-ZVM da-

mes speelden driekwart van de
wedstrijd zeer goed handbal.
Vooral defensief gaven de
Zandvoortsen uitstekend par-

tij. Na een vlotte 0-2 voorsprong
bepaalde DSS de ruststand op
4-4. Ook de eerste tien minuten
van de tweede helft waren ver-

dedigend goed te noemen. Hol-
land Casmo-ZVM bleef in de
strijd, doch na een 7-6 achter-
stand volgde een lichte inzin-

king. DSS maakte daar dank-
baar gebruik van en voerde de
voorsprong op naar een 14-9

overwinning.
Doelpunten heren Gouran

Bogoyeyic 7, Wim Brugman 4,

Peter Penmngs 3, Nik Grijekovic
2, Ronald Vos 1, Kees Hoek 1

Dames Margreet Sterrenburg 4.

Mireille Martina 2, Els Dijkstra

1, Wendy Verstraten 1, Janna ter

Wolbeek 1
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ZANDVOORT

SPORT COMPLEX
Uw favoriete sport in uw favoriete omgeving.

Wat dacht u van het sportcomplex van Gran Dorado Zandvoort?

Tennis, badminton, volleybal, squash, bowlen, kegelen, biljart;

het is er allemaal mogelijk.

Een prachtige accommodatie, sfeer en ambiance.

En u gebruikt na afloop nog even gezellig een drankje in het

sportcafé Time Out.

Korting - Aktie

U raakt al genoeg kwijt bij regelmatig sporten; spanning, gewicht,

omvang.

En geld? Daar springt u nu zuinig mee om dankzij onze speciale aktie.

Squash: ma t/m vr. 08.00 uur tot 18.00 uur.

1 x 30 minuten kaart f 100,-i.p.v. f 140,-

ma t/m vr. 08.00 uur tot 1 8.00 uur.

20 x 30 minuten kaart f 1 80,- i.p.v. f 280,-

Deze kaarten zijn slechts te verkrijgen alleen tot 5 december 1 992 en

zijn geldig tot juli 1 993.

TIP: Voor een sinterklaas die eens wat anders wil geven.

Bowling Dinsdag, woensdag en donderdag

van 10.00 uur tot 1 8.00 uur f 22,- (per uur per baan)

i.p.v.f 26,-

Aktie geldig tot juli 1993.

Voor meer informatie over sporten en prijzen bij Gran Dorado,

belt u 02507 - 20000.

U vraagt dan naar de sportreceptie, toestel 1040.

sportspeciaalzaak
JUPITER SPORT
Raadhuisplein 15, Zandvoort

ME 180
f 10Q

ƒ 349,- onze prijs J lOvf"

ME AIR MAX MM
ƒ 279,- onze prijs J IOSf

™

KINDER REGENPAKKEN

nu HALVE PRIJS

daar scoorje de eerste punten!

Dit weekend:

HAZELNOOT
BAVAROISE SCHNITT

10,95
NOTEN-

- ONTBIJTKOEK
^§k van 4,50 voor 4,00

, >
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MENINGEN
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. Stuur uw brief

naar de redactie van deze krant,

postbus 26, 2040 AA Zandvoort.

U kunt uw brief ook afgeven bij het

redactiekantoor, Gasthuisplein 12
in Zandvoort. De redactie is .

telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

'Plaatjesdraaiers

op dreumesnivo'
De bijdrage in 'Meningen' in

uw blad van 5 november 1992

van de hand van Draijer, Staats

imi Schopman is mij uit het hart
qcgrepen. Sinds wat geruimere
tijd woon en werk ik part-time

op Zandvoort. Natuurlijk volg

ilc naast de lokale politieke en
maatschappelijke aktiviteiten

ook de Zandvoortse massame-
dia. De omroepwetgeving geeft

spelregels voor lokale omroe-
pen die deze regels in statuten
dienen vast te leggen.
Dat een lokale-omroepbe-

btuur lokaal gerichte program-
ma-onderdelen uit zijn aanbod
iian en ten behoeve van de
plaatselijke bevolking weert, is

natuurlijk ronduit fout en zo'n
bestuur solliciteert daarmee

ü even natuurlijk naar een du-

i
bieuze positie van zijn lokale
zendmachtiging.

'. De lokale omroep is er voor
' de lokaliteit, voor de plaatselij-
1 ke samenleving en voor de di-

|
verse bewegingen, aktiviteiten

en wetenswaardigheden daar-
. in.

i

I

Zandvoort, let op uw zaak!
:' Plaatjesdraaiers op dreumesni-
! vo zijn er al genoeg in omroep-
' land!

Jons Dommeck
Venlo/Zandvoort

Ajax bezoekt ZVM
ZANDVOORT - Het in de lan-

delijke klasse uitkomende B ju-

niorenteam van Zandvoort-
meeuwen krijgt komende za-

terdagmiddag bezoek van de
Ajax B-junioren. Deze Amster-
damse talenten staan in de lo-

pende competitie ver vooraan
en spelen zeer aantrekkelijk
voetbal. De Zandvoortmeeu-
wen jeugd, op een dergelijk

hoog niveau gekomen door het
door Liva Lock ontwikkelde
jeugdplan, zal echter voor elke
meter grond vechten. Voor de-

genen die van goed voetbal hou-
den dus een uitstekende gele-

genheid een bezoek te brengen
aan het complex -van Zand-
voortmeeuwen. De aanvang
van de wedstrijd is om half drie.

ZANDVOOHT - Het Zand-
voorts Mannenkoor bestaat
tien jaar en geeft op 21 novem-
ber een jubileumconcert.
Het was in 1982 Kees Kuy-

per, journalist van het Zand-
voorts Nieuwsblad, die het
oude mannenkoor nieuw leven
probeerde in te blazen, door
oproepen in de krant. Dat luk-

te. In november werd er een
bestuur gekozen en in januari
1983 werd het eerste concert
gegeven in de Nederlands Her-

Tien jaar Zandvoorts Mannenkoor
vormde Kerk, die bomvol zat.

Er waren 524 bezoekers, los

van de koorleden.

1983 was hoe dan ook een tur-

bulent jaar voor het koor. 'Het
Drinklied' kwam in het televi-

sieprogramma 'Op Losse
Schroeven'; er was een optre-
den in het dolfinarium waarbij

Henk Emmelot het moest af-

leggen tegen een zeeleeuw en
er werd opgetreden op het Jazz
Behlnd The Beach festival.

Ook in 1984 werd er veel op-
getreden. In 1985 werkte het
Mannenkoor samen met nie-

mand minder dan Marco Bak-
ker.

Het koor zette ook diverse

werken op vinyl, zoals bijvoor-

beeld het Zandvoorts Volks-
lied. Dat het koor zo lang zo
succesvol is, komt zeker ook
door de leiding van dirigent
Dico van Putten, die al sinds de
oprichting van het koor de
touwtjes in handen heeft en
zijn 'mannen' enthousiast weet
te maken.

Entreekaarten voor het con-
cert zijn verkrijgbaar na beta-
ling van tien gulden.
Kaarten kunnen telefonisch

of schriftelijk besteld worden
bij de heer T. Kaspers, Konin-
ginneweg 43, 2042 NK Zand-
voort, 16711 of bij de heer H.
Paap, Celciusstraat 189, 2042
TH Zandvoort, 17397 of 15144.

In het Gemeenschapshuis is

een foto-expositie te zien van
tien jaar Zandvoorts Mannen-
koor.

Kinderen kunnen met huisdier

meedoen aan 'Kerstbeestenboel'
ZANDVOORT - Zand-

voortse kinderen kunnen
19 december hun hond,
kat, wandelende tak, goud-
vis of ander dier laten deel-

nemen aan een keuring
voor kleine huidieren.

Deze maakt deel uit van 'Kerst-

beestenboel'. Dat is één van de
evenementen van het Kerstfes-
tival, dat rond de Kerst gehou-
den wordt op de voormalige
puinstort naast de circuit-in-

gang. Het huisdier speelt een
belangrijke rol, deze eerste dag.

Voor het rashonden-defilé kun-
nen nog zeldzame honden aan-
gemeld worden. Op de scholen
worden binnenkort inschrijf-

formulieren verspreid voor de
deelname aan de kleine-huis-

dierenkeuring. Er kan met alle

kleine dieren worden deelgeno-
men, zelfs met vissen (uiter-

aard in de kom) en wandelende
takken. De Zandvoortse dieren-
arts Anneke Dekker zal samen
met een collega de keuring voor
haar rekening nemen. In de
jury zit onder andere burge-
meestersvrouw Van der Heij-

den, die ook de prijzen zal uit-

reiken. Er is ook een titel te

verdienen: 'Best verzorgde dier
van Zandvoort'. „Maar we ma-
ken er geen echte wedstrijd
van," zegt de initiatiefnemer en
sponsor van 'Kerstbeesten-
boel', Jaap Kroon. „Het moet
een gezellig evenement worden,
een leuke familiedag met de
huisdieren. Daarom hebben we
ook voor iedereen een prijsje."

De deelnemers krijgen tevens
een keuringsrapport.

Defüé
Na de keuring, die om 10 uur

begint, volgt een rashondende-
filé. Naar verwachting nemen
meer dan honderd verschillen-
de rassen daaraan deel. Anneke
Dekker zal iets vertellen over
de specifieke eigenschappen en
het doel waarvoor de honden
worden gefokt. Een aantal van
de deelnemers komt uit Zand-
voort. Mensen die een bijzon-
der ras hebben, kunnen hun
hond hiervoor nog aanmelden.
Bijvoorbeeld een Gordon Set-

ter, Engelse Setter, Dwergpin-
cher of Bobtail. Inlichtingen en
opgave: tel. 17619 (J. Kroon) of
15847 (dierenarts Dekker).

De Kinologenclub Kenne-
merland organiseert die dag be-
hendigheidswedstrijden voor
honden en hun begeleiders.
Ook bezoekers en hun hond
kunnen dit eens proberen. Er
zijn stands van diverse organi-
saties, zoals het Wereld Na-
tuurfonds, de Dierenbescher-
ming, het dierenasiel en de ge-

meente met de actie 'Er in ge-

trapt'.

Jachthonden
Verder meldt het programma

een jachthondendemostratie,
een demonstratie trimmen, en -

waarschijnlijk - de komst van
een valkenier en jachthoorn-
blazers-vereniging Het Panne-
land, die de Kerstbeestenboel
om 4 uur 's middags afblaast.

De Kerstbeestenboel valt op
de openingsdag van het Kerst-
festival, een initiatief van Wim
Peeters en Dick Hoezee. De
opening wordt verricht door
burgemeester Van der Heijden.
Ook voor de dagen erna is er
een uitvoerig programma opge-
steld, dat afgewikkeld wordt in

twee circustenten naast de cir-

cuit-ingang.

Lions onderuit tegen sterk team
ZANDVOORT - Tegen

een uitgebalanceerd Alk-
maar Guardians kon The
Lions het niet bolwerken.
De Alkmaarders zegevier-
den, na een aantrekkelijke
partij basketbal, met 76-86.

De dames wachten nog
steeds op de eerste over-
winning. Ook tegen White
Stars lukte het niet: 35-40.

Toch heeft Lions zeer knap
basketbal gespeeld. Vooral in

de eerste helft was Lions gelijk-

waardig aan de lange mannen
van Alkmaar Guardians. In de
eerste helft was het schot van
Lions iets beter hetgeen een
40-38 voorsprong opleverde. In
de tweede helft zette Alkmaar
Guardians de Zandvoorters on-
der druk.
De Zandvoortse dames open-

den de wedstrijd tegen White
Stars zeer voortvarend. Met
goed basketbal werd een 11-2

voorsprong veroverd. Na de
vlotte tien minuten zakte Lions

in een inzinking, die veel te lang
duurde. White Stars zorgde
voor een ommekeer, door het
tempo op te schroeven. Rust-
stand 16-19.

Ook in de tweede helft wilde
het bij Lions niet lukken, ter-

wijl er kansen waren op een
overwinning. De Zandvoortsen
bleven steken op 35-40.

Topscorers Lions heren: Tom
van der Veldt 22, Milko van der
Veldt 11. Dames: Thea Drayer
13, Simone Beerepoot 7, José
Beerepoot 7.

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 92/93

uitgerekend voor U!

Voor de week van 09-11 t/m 15-11 1992

Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik

22
27
33
38
43
49
54
60
65
71

76
81

90
98

106
114
122
136
149
163
176

Totaal vanaf
1 november

38
47
57
66
75
86
95

105
114
124
133
142
157
171
185
199
213
237
261
285
308

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

13.20
16.20
19.80
22.80
25.80
29.40
32.40
36.00
39.00
42.60
45.60
48.60
54.00
58.80
63.60
68.40
73.20
81.60
89.40
97.80

ƒ 105.60

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven

**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u

deze bij alle energiebedrijven aanvragen.

WEERGEGEVENS; SCHIPHOL

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

(ADVERTENTIE)

Bioscoopprogrammering van 19 t/m 25 November

JLET

Per HoL>t Filmprodükrion

presenteert

een film van .

Jannik Hastrup

B§#

SEAN CONNERY
LORRAINE BRACCO

Hi|Iiokikllttni|
«k ém bcs<*MM« wereld,

ommomtdtkktm
<WM|d

Nederlands gesproken
iOHN M(TI[RNAN .

\c\v\e.

HAN'CONN'iRï 10SSAM 9RACCÖ
ANDBEWC.VAiSA D0S\A DühïO'.

..lCHNMiWïNAfc-''..

A.L

Za/Zo/Wo

13.30 en 15.30

A.L.

Do/Vr/Ma/Di

13.30 u.

Dagelijks

19.00 u.

FREDDY'

HE FINRL NICHTMARE

°ofn November1984
Dies March 1992

Starring: Robert Englünd,

Lisa Zanév Roseanne Barr,

16 Jaar

Do/Vr/Ma/Di

15.30 u.

Dagelijks

21.30 u.

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,

Franse Frites en Frisdrank ) bij Mc Donalds. Minimaal 6 personen

voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij

Cinema Circus tel: 18686 of bij Mc Donalds tel: 16001.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

TÈ kust OC keur CX
tips & suggesties

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS
Theaterfeest in gebouw De Krocht

ZANDVOORT - In De Krocht vindt op 28 november een theater-

feest plaats met bekende solisten en het koor Zamor. Er worden
bekende liederen en musicals ten gehore gebracht. De voorstel-

ling heet 'Ich lade gern mir gaste ein'. Aanvang 20.15, toegangs-
prijs vijftien gulden.

Excursie naar hofstad Den Haag
ZANDVOORT - VANNTJ gaat vrijdag op excursie naar Den

Haag. Vertrek om negen uur 's morgens vanaf het Gemeenschaps-
huis. Vervolgens wordt er koffie gedronken in De Gouden Leeuw
in Voorschoten. Daarna gaat het gezelschap naar het Hopjes
Museum in het centrum van de Hofstad. Vervolgens kan er

gewinkeld en/of gelunched worden. Om half drie wordt het nieu-
we gebouw van de Tweede Kamer bezocht. Om een uur of half zes
hoopt VANNÜ weer in Zandvoort aan te komen. Wie mee wil
moet 28 gulden neerleggen, inclusief koffie, museum en rondlei-

ding door de Tweede Kamer.

Taxatie van oud speelgoed
BLOEMENDAAL - De Vereniging tot Expositie van Oud Speel-

goed houdt een taxatiedag voor oud speelgoed. Op vrijdag 27

november tussen een en acht uur kunnen de verzamelaars in

hotel Iepenhove het speelgoed van vroeger laten taxeren. Het
hotel is gevestigd aan de Hartenlustlaan 4 in Bloemendaal. Het
taxeren is gratis. Onder andere blikken treinen, auto's, schepen,
bouwdozen, stoommachines en dinky toys kunnen onder de loep
worden genomen. Ook worden er adviezen over restauratie gege-

ven. Daarnaast exposeert de vereningen fraaie stukken speelgoed
uit haar collectie.

Naakstudie van Minke Lipsch-de Vries

Tot en met 29
november
zijn de aqua-
rellen van
Minke
Lipsch-de
Vries en de
sculpturen
van Ed Sleij-

pen te bezich-
tigen in Gale-
rie Aecker-
stijn.

De kunstena-
res confron-
teert de kijker
met de mens,
ontdaan van
alle franje en
ballast. Gale-
rie Aecker-
stijn bevindt
zich aan de
Grote Krocht
29 in Zand-
voort.

-i y//%»2

Korte tips •

• Wandelen - De vrouwen van
de NVvH gaan vrijdagmiddag,
20 november, om kwart over
een wandelen in Elswout. Wie
mee wil kan bellen naar
023-247645.
• Hugo Landheer - In het Cultu-
reel Centrum wordt op vrijdag-

avond 6 november de expositie

van Hugo Landheer geopend.
Landheer maakt olieverven en
zwartwit tekeningen. Te zien
zijn ook schetsen en voorstu-
dies, sommige behorend bij de
schilderijen, die nog nooit ver-

toond zijn.

• De Bomschuit - Modellen van
De Bomschuit modelbouwclub
worden eveneens tentoonge-
steld in het Cultureel Centrum,
op de vliering. De expositie
duurt zeker enige weken.
• Pandolio - De leerkrachten
van de Zandvoortse basisscho-
len voeren vrijdag 27 november
het stuk Pandolio op in De
Krocht. De voorstelling is uit-

sluitend voor aan de scholen
verbonden bezoekers bestemd.
• Peppermint - In restaurant
Peppermint uit de Haltestraat
hangt werk van Lisa Lever. De
werken zijn gedurende de ope-

ningstijden van het restaurant,

van een tot zeven uur te bekij-

ken.
• Willy de Houck - Werk van
Willy de Houck wordt tentoon-
gesteld in galerie Verburg. De
galerie is open in het weekeinde
van één tot zes uur en op af-

spraak. Verburg is gevestigd
aan de Stationsstraat 15 in

Zandvoort. Tot en met 13 de-

cember.
• Eten, drinken, dansen - Res-
taurant Queenie organiseert
elke vrijdagavond een Scandi-
navisch buffet. Kosten 37,50

per persoon. Op 9 december is

er een wijnproefavond. Badi-
sche wijnen staan klaar om ge-

proeft te worden, evenals een
Bourgondische Table d' Höte.
De prijs is 32,50 per persoon.
Zaterdag 28 en zondag 29 no-

vember is er de Weense avond.
Gekozen kan worden uit een
Oostenrijks menu van vier gan-

gen, begeleid door het Operette
ensemble Nelly Byrma. Diverse
liederen van Robert Stolz wor-
den gebracht. Prijs 57,50 gul-

den.
• Expositie Jong Visser - Van 20
oktober tot en met 29 novem-
ber exposeert de J.A. Jongh Vis-

ser in de openbare bibliotheek
in Zandvoort. De tentoonstel-
ling toont aquarellen met als

onderwerp landschappen en
stillevens. De werken zijn te be-

zichtigen tijdens de openingsu-
ren van de bibliotheek, Prinses-

seweg 34.

• Modern Glas - De galerie van
de Verenigde Spaarbank in IJ-

muiden, Lange Nieuwstraat
751, heeft een buitengewoon
fraaie expositie binnengehaald.
Tentoongesteld staat modern
glas. Te zien van 17 november
tot en met 30 december.

Met oog en oor

de badplaats door
Dinsdagmorgen, tien uur.

De wereld om mij heen lijkt

verlaten.
Zandvoort in november.
Geen hond, laat staan een
mens, behoeft nu de buiten-
lucht.

Ik glimlach. Vanal de
Krocht klinkt het starten van
een auto. Het verhikel heeft

kennelijk startproblemen.
Voor een winkel blijf ik

staan. In de etalage vermeldt
een bord de 'totale ophef-
fingsuitverkoop' van de ten-

toongestelde negotie. Nog
geen jaar geleden, beloofde
de toen nieuwe eigenaar een
'wereldzaak'. Alle adverten-
ties ten spijt is het nooit wat
geworden. Rechtsaf in de Ko-
ningstraat staat een nieuwe
fiets. Het slot is verbroken.
Gejat dus, ten behoeve van
een avondlijke brasparüj. Ik
glimlach andermaal. Mijn
fiets is het immers niet.

Fluitend

Op weg naar mijn huisarts
word ik overvallen door een
fikse regenbui. Welgemoed
stap ik verder. Via de Prin-

sesseweg beland ik op de Ko-
ninginneweg. Het is daar
waar mijn lijfarts praktijk
houdt. In verband met de
aanleg van een nieuwe riole-

ring is het wegdek openge-
broken. Een normaal mens
zou moeite hebben met de
stapels stenen, losse stoep-

randen, hopen zand en afwa-
teringsslangen. Fluitend wor-
den de hindernissen door mij
genomen. Ik weet zowaar nog
een rolstoelgebruiker naar de
overkant te krijgen. De
wachtkamer van de verre op-

volger van Hypocrates blijkt

overvol. Zwijgend wachten
mijn mede dorpsbewoners
op hun beurt. Mijn joviale

ochtendgroet wordt blijk-

baar niet gewaardeerd. Ieder-

een houdt zijn mond. Achter
het loket wordt druk gedebat-
teerd. De assistente geeft te-

lefonisch een gratis consult.

De patiënt aan de andere
kant van de lijn blijkt, gezien
de duur van het gesprek, nog-
al hardleers. „Voor de zesde
maal mevrouw, met een
nuchtere plas bedoel ik uw
ochtendpias. Die twee flessen
sherry van gisterenavond
hebben daar niets mee te ma-
ken," hoor ik de assistente
zeggen. Ik wacht geduldig en
neurie zachtjes voor mij
heen. Pomperde pom pom
pom. Nee, het leven is zo
slecht nog niet denk ik bij

mezelf. Drie kwartier later

sta ik weer buiten. Nog steeds
in een opperbeste stemming.
Dit ondanks het feit dat mij
net is aangeraden, het wat
kalmer aan te gaan doen. Ik
denk terug aan gisteravond
en glimlach voor de derde
maal.

Historisch

Een uitgestelde vergade-
ring van de commissie Finan-
ciën noopte mij tot een be-
langstellend aanwezig zijn.

Op die maandagavond zou
andermaal de vervuilde hoop
zand op het binnencircuit ter

sprake worden gebracht, zo
wist ik door de mij toege-

stuurde agenda. Wellicht
herinnert u zich nog het ver-

haal van vorige week, waarin
Jaap en Willem ons via deze
rubriek verslag deden van
het feit, dat ons geacht ge-

meentebestuur voornemens
is, deze grond te gaan benut-
ten voor een geluidwal tussen
het circuit en Gran Dorado.
Een loffelijk streven derhal-

ve. Immers, de gasten van het
bungalowpark hoeven tij-

dens hun welverdiende va-

kantie in onze badplaats niet

geconfronteerd te worden
met de herrie van ons speel-

tje in de duinen nietwaar? De
geluidsoverlast aan de eigen
bevolking rond de racepiste
was en is in de ogen van onze
vroede vaderen nimmer aan-
leiding geweest tot een derge-
lijke maatregel. Welnu, laten

wij zakelijk blijven en ons be-

perken tot hetgeen er op die
avond in de raadzaal werd be-

sproken. De avond begon al

goed. Wethouder Ingwersen
bleek niet aanwezig. Collega
Termes zat op zijn stoel. Een
goede keuze, zo dacht ik op
het eerste moment. Jan moet
immers geacht worden op fi-

nancieel gebied het een en an-

der te weten. Ooit was hij

strandpachter en kroegbaas.
Trouwens de middelbare
school werd in een ver verle-

den door hem met succes
doorlopen. Termes op Finan-
ciën. Een historisch mo-
ment. Op deze avond werd
geschiedenis geschreven. Zo-

als gezegd: de brokken asfalt,

stukken plastic, puin en an-

dere ongerechtigheden was
het hot-item waar het deze
avond om draaide.

Hulpeloos

Om die broodnodige ge-

luidwal aan te kunnen leg-

gen, moet eerst die troep op-

geruimd worden. Dat heeft

tenminste de provincie
Noord-Holland bedongen.
Logisch. De troep ligt im-
mers in een waterwingebied.
Stel je voor, dat straks onze
kraan inplaats van water, be-

tongruis spuit. Welnu, dat
opruimen kost exact 320 dui-

zend gulden, zo hebben de ge-

meenteambtenaren al voor
ons uitgerekend. Du ham-
vraag op deze avond was dan
ook, wie dat moest gaan beta-

len. Het college van Burge-
meester en Wethouders had
het ant woord al op papier ge-

zet. In het raadsvoorstel
stond te lezen, dat gezien het
feit, dat niet te bewijzen is,

wie die troep daar neer heeft

gegooid, de Zandvoortse be-

volking daar maar voor op
moet draaien. Of de heren po-

litici maar even hun handte-
kening onder de rekening
wilden zetten, zo werd m het
epistel aan de raadsleden ver-

zocht. Pas toen ik dit gelezen
had, begreep ik waarom Ing-

wersen die avond do kuierlat-

ten had genomen. Met op-

rechte deelneming hoorde ik

van Termes de uitleg over
deze beslissing van zijn colle-

ga's aan. 'Wij weten met wie
de daders zijn,' zo hield hij

zijn gehoor voor. De raadsle-

den van alle politieke partij-

en rolden bijkans van hun
stoel van ongeloof. Termes
keek hulpeloos. Hijzelf ge-

loofde het evenmin. Maar ja,

het stond er zwart op wit en
hij had de opdracht dit ex-

cuuus aan de raadsleden te

verkopen. Daar zaten ze dan.
Methorst (VVD), Annema
(D66), Flieringa (GBZ), Kuij-

ken (PvdA) en Bosman van
het CDA. Het duurde even,
voordat de zaak goed tot hen
doorgedrongen was. Toen
brandde de discussie in alle

hevigheid los. „Is er dan geen
onderzoek geweest," riep

Kuijken. Termes zocht wan-
hopig in zijn papieren. Op
een dergelijke slimme vraag
was hij kennelijk niet voorbe-
reid. Ambtenaar Schipper
van de afdeling financieel be-

leid wist het antwoord. Amb-
tenaren mogen echter niet

hardop spreken, zo is sinds
vier jaar een algemene regel

in het raadhuis. Hij stootte

zijn wethouder aan en fluis-

terde hem iets in zijn oor. Het
gezicht van Termes klaarde
op. „Wij hebben aan alle aan-
nemers, waaronder Nelis uit

Haarlem gevraagd, of zij die

rommel daar neer nebben ge-

gooid. Iedereen ontkende,"
zo sprak hij triomfantelijk.

Het tumult was oorverdo-
vend. „Dit is van de hotse
knotse," riep Flieringa zie-

dend. „Ik ben onder geen en-

kele voorwaarden bereid ook
maar één cent te betalen,"

beet hij Termes toe. Het
klonk alsof hij bang was
hoogst persoonlijk zelf zijn

portemonnee te moeten trek-

ken.

Zwarte Piet

„Ik huiver een beetje," zei

Annema en hij deed of hij het
koud had. „Mijnheer de voor-
zitter," zei hij plechtig. „Ik
weet wel een schuldige aan te

wijzen." Annema keek of hij

een beer geschoten had. „Het
is Gran Dorado, toen het bun-
galowpark werd aangelegd,
hebben die het asfalt van de
Vondellaan in het duin ge-

mieterd." Kuijken sprong op.

„De gemeente, de gemeente,"
riep hij met overslaande
stem. Het werd doodstil m de
raadzaal. Kuijken ging zitten.

Bijna onhoorbaar fluisterde

hij: „Ik heb het gezien. Die
rotzooi komt van de vroegere
teellandjes. De gemeente zelf

heeft de restanten van de var-

kenshokken en paardenstal-
len onder het zand geschof-

feld." De raadsleden knikten.
Termes bevrijdde zijn

adamsappel van de knellende
stropdas. Flieringa stak zijn

hand omhoog. „Ik weet er

nog een," zijn stem klonk
schuchter. Een zeldzaam-
heid. „Nelis, Nelis heeft het

gedaan." „Als ik het niet

dacht." Methorst zat gebogen
met beide handen voor de
ogen. Zijn hoofd schudde
heen en weer. Plechtig, zoals

een CDA-er betaamt nam me-
vrouw Bosman het woord.
„Heren," sprak zij. De ge-

meente krijgt weer de zwarte
Piet toegespeeld. „Zij heeft

het verdiend." „Dat had ik

net willen zeggen." Methorst
veegde met de rug van zijn

hand de tranen uit zijn ogen.

„Ik betaal niet," vervolgde hij

met omfloerste stem. „Ik ook
niet," echode Annema. „Van
mij geen cent," meende Kuij-

ken. „Ik heb reeds gezegd,"
herinnerde Flieringa aan zijn

eerder ingenomen stand-

punt. „Ik weet het nog niet,"

Bosman keek zuinig. „Ik
moet de zaak eerst in de frac-

tie bespreken. Houd het er
voorlopig maar op, dat wij

niet akkoord gaan." Toen ie-

dereen gesproken had werd
het weer een ogenblik stil in
de zaal. De notuliste keek op
van haar papieren. Zij sprak
de historische woorden: „Als
ik de zaak beluister zijn alle

fracties het voor de eerste
maal in de geschiedenis met
elkaar eens." Neuriënd ben
ik na afloop naar huis ge-

gaan. Pomperde pom pom
pom. Wellicht begrijpt u nu
mijn vrolijke stemming de
volgende ochtend.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de vol-

gende week.
BRAM STIJNEN
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HANS^DEI^VAWFOCU r̂_

ÏUDÊLUK 250,- PER
***, want elders

m MEEKLEURENDE
""VOERING: MEERPR,JS 75,-

Vanaf nu hoeft niemand meer te

zien dat u eigenlijk twee brillen

nodig heeft. Want voor 250 gulden

levert Hans Anders u nu* glazen

waarmee u zowel dichtbij als veraf

haarscherp kunt zien **. Dat is

extreem goedkoop

het dubbele kwijt

Anders doet het

onder de 375

bent u algauw

en zelfs Hans

normaal niet voor

Het bijzondere van deze

,s dat het «lees-

gulden

Varifocus* glazen

gedeelte" onmerkbaar (dus zonder

hinderlijke Lintjes) en onzichtbaar

overgaat in het "veraf" gedeelte. U

went er snel aan en het vermoeit

niet. De ideale oplossing dus

voor brildragers die merken dat

ze steeds meer moeite krijgen

met lezen. Of voor mensen met

bi-focale glazen, die nu eindelijk

wel eens verlost willen worden

van hun "halve maantje". En 't is

natuurlijk ook mooi meegenomen

voor wie al een bril met Varifocus*

glazen heeft, maar toe is aan

verandering. Want voor 75 gulden

heeft u er bij Hans Anders een

nieuw montuur bij, waarbij u

keus hebt uit 750 verschillende

modellen. Uiteraard is de oogme-

ting voor onze

rekening.a« ^ rekening. _^^^^^^^V
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MET MEER DAN 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKwL-.i. L-...*._, .w ... I\...L. -JLSTRAAT 118, 020 6641879, KINKER- ƒ
GR47JS 06 -0226776 STRAAT 69, 0206850342, MIDDENWEG 26, 020-6658255, TUSSEN MEER 61, 0206108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 02510-26716 DEN HELDER, SP00RSTRAAT 30A, 02230-18877 HAARLEM, ZIJLSTRAAT 65, 023-321292 -

ft*fa»tax«™j HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 0250341413 HOORN.KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 02990-35428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075-312126

DE NIEUWSTE VESTIGING IN DEZE REGIO: HAARLEM, RIVIERAPLE1N 1 (WINKELCENTRUM SCHALKWIJK, NAAST V & D), 023 - 337830.
|

HANSANDVM
Per Paar.

WeekMedia
Gelderland

GRATIS LOGIES
Na uw feest of diner, ook voor clubs en personeels-

verenigingen tot 100 pers , reunies, partyen enz
Hotel Bosoord Loenen, Voluwo Info Tel 05765-1264

Limburg

Wandel en fietsarrangem
aangeb in mooie grensstr

Belgie-Z.Limb.
04409 1475

Wintersport

Do leukste Pluto

jeugdskikampen
Bol voor de gralis folder

020 6140418 (SGR)

Oostenrijk

HET
APPARTEMENT
2361 appartementen in

Oostenrijk voor
wmter(sport)vakanties Bel

02977 45508 voor info

• De advertentie-afdeling

behoudt zich het recht voor

advertenties, eventueel zon-

der opgave van redenen, te

weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

& HOTEL

B0SSCHENH00FD
NODIGT U UIT VOOR EEN
GEZELLIG KERSTFEEST

f
Even heerlijk er tussenuit en genieten van alles

[ wat Hotel Bosschenhoofd u met de Kerst kan
bieden.

I Kerstarrangement:

|
• Op onze luxe kamers, voorzien van bad, douche,

f toilet, telefoon, ktv, minibaren koffie-theezetfaciliteit

y
• Welkonstcocktail in de bar

5 • Leuk presentje op de kamer
• 1 x Kerstavonddiner en 2 x Kerstdinerdansant

[
o 2 x Kerstontbijtbuffet en 1 x uitgebreid ontbijtbuffet

'

. • Voor bovenstaand arrangement a.k 24 dec. '92 ver-
•. trek 27 dec '92 a ƒ520,- p.p
.
• Voor bovenstaand arrangement a k. 24 dec. '92 ver-

J

- trek 28 dec '92 a ƒ 652,50 p p (mcl 's avonds eenJ
Nach Weihnachtenbuffet)

• Voor bovenstaand arrangement maar dan voor km-
- deren tot 1 2 jaar mits bij de ouders op de kamer a.k.

I 24 dec '92 vertrek 27 dec 92 a ƒ 138,50 p.p
[ • Voor bovenstaand arrangement maar dan voor kin-

deren tot 1 2 jaar mits bij de ouders op de kamer a k.

24 dec '92 vertrek 28 dec '92 a f 171 ,- p p (mcl. 's

avonds een Nach Weihnachtenbuffet)
' • Toeslag eenpersoonskamers a ƒ 35,- p.p.p n.

' Ook is het mogelijk om op beide Kerstdagen alleen aan
[ het Kerstdinerdansant deel te nemen
Prijs per couvert a ƒ 100,- p.p.

• voor kinderen a ƒ 45,- p.p.

:V00R RESERVERINGEN TEL. 01652-14900
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JDe GjuCCe \Loine

Wisselende menu's met

-k vis, grill en vlcesspccialiteiten

Ook wildgerechten

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Reizen

i \ ï, w S * <* i

KEYGROEP
heet u welkom met een speciaal 4-gangen november-menu in

restaurants / partycentra

VöUSLcuiclct

Amstelveenseweg 764
1081 JK Amsterdam
Tel. 020-6445814
Fax 020-6613789

Amsteldijk 223
1079 LK Amsterdam
Tel. 020 - 6445768
Fax 020-6441145

!*++++•+*

Menu BOSRAND f 37,50 p.p.

Wildzwijnsham
met mango-limoen saus

*
Heldere bouillon met flensjes

*
Gestoofde lamskoteletten

in rode wijnsaus
*

Vruchtenparfait met slagroom

*»W **\

r*+m*»*»****4

Menu MIRANDA f 49,50 p.p.

Salade van gerookte kalkoen
*

Lichtgebonden soep
van courgettes

*
Varkenshaas medaillons
met Gorgonzola saus

*
Gember mousse

»»»»»*»»»»»»»»»*»»

Onze zaalaccommodatie in alle vestigingen is uitermate geschikt voor de verzorging van
uw vergadering, receptie, bruiloft of exclusieve (bedrijfs) party.

Tot de KEY GROEP behoren ook de unieke varende party-lokatie radersalonboot
KAPITEIN KOK in Amsterdam, tel. 020 - 6234971 (voor gezelschappen vanaf minimaal
80 en maximaal 375 gasten) en restauranl/partycentrum HET RECHTHUIS in Uithoorn.

KEY GROEP, Oosteli|ke Handelskade 9, 1019 BL Amsterdam
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Nieuw bij Nationale Postcode Loterij en Hitbingo

Aan de zaal: altijd prijs!
Hitbingo is nóg aantrekkelijker geworden. Want: alle deelnemers die

aan het eind van de uitzending een volle bingokaart hebben, maken
kans op een uitnodiging voor de opnamen én daarbij een prijs van
250 gulden.

Hoe maakt u kans op die 250 gulden? Blijf

vooral elke week kijken naar Hitbingo.

Want aan het eind van de uitzending wor-

den er extra getallen getrokken. Als u dan
uw kaart alsnog vol krijgt, bel dan de Hit-

Elke week trekken de picco-

lo's Neerland's grootste knip

open voor de winnaars van

Hitbingo.

bingolijn: 06-300404. U heeft de tijd tot

woensdagavond 22.00 uur. Alléén uit de
bellers trekt de notaris 250 deelnemers,

die uitgenodigd worden voor de volgende
Hitbingo-uitzending. Bent u één van de
gelukkigen? Dan wint u al meteen 250
gulden, die de Postcode Loterij direct bij

het binnenkomen uitkeert. Gegarandeerd!

Meer kansen
En dan nog kans op Zaalbingo én op de
kwart ton bij het Pingospel. Natuurlijk

blijft er voor de thuisblijvers de kans op
de Thuisbingo; elke week ook meerdere
prijzen van 25.000 gulden. Voor uw
maandelijkse tien-

tje krijgt u meer en

meer kansen!

Doe dus mee als u

nog geen deelne-
mer bent. Vul dan
snel de WIN-TWEE-
MILJOEN-BON in

en stuur hem op!

Dan bent u ook
mooi op tijd voor
de grote Eindejaars-

trekking van twee
miljoen.

De ton gewonnen
Het zijn hele nette pakketjes,

maar het is toch heus een he-

le ton bij elkaar.

De brede glimlach van de
100.000 gulden winnares in

oktober vertelt ons dat zij dit

óók weet. Elke maand trekt de

Postcode Loterij de honderd-
duizend, en elk kwartaal het

KwartaalMiljoen. Plus de
Eindejaarspriis van liefst twéé
miljoen . Twee miljoen goede
redenen om mee te doen met de

Postcode Loterij. Voor slechts

één tientje per maand!

Spelregels Zodra u op uw rekeningalschrilt van bank ol giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelnemer aan de loterij Deelname Impliceert aanvaarding van het regle-

ment Maximaal 99 loten per postcode Als u het met een alschniving niet eens bent, dan kunt u hmnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boeken Opzeggen kan

ieder moment Hiervoor kunt u zich per briel wenden tot het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij. Van Eegtienstraat 81 , 1 071 EX Amsterdam Trekking is ledere maand
en wordt verlicht door Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkingstijsten en reglement zi]n verknigbaar bi| het secretariaat Prijzen worden automatisch op uw bank- ot

girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting 0e loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer L0
890/098/177 89 dd 20-10-1989 Zetlouten voorbehouden

De winnende
Hitbingo-

nummers van
10 november:

Thuisbingo

3 9 17 25 34 41

5 10 19 28 38 44
6 13 22 29 39 45
8 14 24 32 40

Heelt u op uw bingokaart van 10

november 15 van de bovenstaande

getallen én bent u deelnemer van de

Postcode Loterij, dan heelt u de

Thuisbingo van ƒ 25 000,- gewon-

nen!

Zaalbingo +
extra getallen

1 12 20 30 43
4 15 21 31

7 16 26 33
11 18 27 37
Heeft u met de getallen van de Thuis-

bingo, de Zaalbingo en de extra getal-

len op het eind van de uitzending een

volle kaart, dan dingt u mee naar een

uitnodiging plus een extra 250 gulden 1

>s»

WIN-TVVEE-MiyOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op éen van de vele prijzen.

,g Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
" onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding

van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

loten {a / 10,-) per maand

dhr. mevr.
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Meer tenten dan ooit op Caravan en Campin
De voorzitter van het

uitvoerend comité van de
29e Caravan en Camping
RAI, drs. L.A. de Winkel
verwoordde het juist:

„Revoluties zult u niet
vinden, maar de evolutie
gaat door." Het enige dat
echt opvalt is de enorme

hoeveelheid tenten.

DE ZUIDHAL van het RAI-
complex is voor het eerst
in de geschiedenis geheel

gevuld met tenten in allerlei

soorten, maten, kleuren en
prijsklassen. Op een oppervlak-
te van 3500 vierkante meter zijn

meer dan tweehonderd tenten
te bezichtigen, in prijzen oplo-
pend van zeven tientjes tot drie-

duizend gulden.
„In de tentensector is het in

het afgelopen seizoen goed ge-

gaan," laat De Winkel weten.
„We pakken die positieve ten-

dens op met een uitgebreid aan-
bod. Wie rondkijkt, zal ontdek-
ken dat kaki en canvas allang
niet meer de modekleuren zijn.

Alle kleuren worden uit de kast
gehaald, inclusief de lichtge-

vende discotinten."

Naar natuur
De tent dus populairder dan

ooit. Het schijnt dat vorig jaar
ongeveer 1 miljoen 750 duizend
Nederlanders hun vakantie in
een tent doorbrachten. Uiter-

aard gaan ze niet allemaal 'te-

CARAVAN*

CAMPING RAI

1
20 t/m 25 november 192

Amsterdam

De Routel-Minicamp past op iedere auto Yacht 50 Classic, 's werelds kortste

rug naar de natuur'. Integen-
deel, de sportieve kampeerder
maakt graag gebruik van het
comfort dat moderne materia-
len te bieden hebben.
De kwalificatie 'high tech'

klinkt veelvuldig. Het tegen-
woordige tentmateriaal komt
grotendeels tot stand in labora-
toria. Dat geldt natuurlijk ook
voor toebehoren als kleding.
Buitensportkleding wordt wel
de 'speeltuin voor fabrikanten
van moderne weefsels' ge-

noemd. Een beetje weefsel
moet: ademen, isoleren, trans-
piratie doorlaten en winddicht
zijn. Het ondergoed moet uw
vocht reguleren en de tussenla-
gen moeten uw vocht absorbe-
ren. De bovenkleding tenslotte
moet minimaal voorzien zijn

van hydrofiele coatings en
membramen.

Comfort
De accessoires-markt speelt

er natuurlijk op in. Alles is ge-

richt op optimaal comfort,
want de tijd dat je er met een
katoenen tent, -los grondzeil,
primus en olielamp op uittrok,
is voorbij. Wat betreft chemi-
sche toiletten, koelkasten,
schotelantennes, omvormers,
zonnepanelen, centrale ener-
gie-regelsystemen, grill-appara-

tuur en andere zaken die het
primitieve campingleven zo
aangenaam maken, bent u in de
RAI aan het goede adres.
De branche hoopt overigens

vooral de jongeren aan te spre-

ken de komende tijd. De ver-

koopcijfers van caravans,
vouwwagens en kampeerwa-
gens blijven namelijk onder in-

vloed van de economische te-

ruggang achter bij de verwach-
tingen. De Winkel: „We moeten
onze klanten volgen en begelei-

den. Tentkampeerders moeten
we de weg naar de vouwwagen
wijzen en daarna kunnen de
voordelen van de toerwagen
aan bod komen."
De fabrikanten van vouwwa-

gens en -caravans hebben hun
geesteskinderen verbeterd wat
betreft bedieningsgemak,
woon- en slaapruimte, laadver-
mogen en bergruimte. Want
evenals de verstokte tentkam-
peerder eist de vouwwagen-
ganger compleet comfort. Fa-

brikanten in deze branche zijn

kunstenaars op de kleine ruim-
te, want het is soms een wonder
als je ziet wat ze erin kwijt kun-
nen. Er zijn er meer dan zeven-
tig te bezichtigen, in lengtes
van 1,60 tot vier meter en ge-

schikt voor twee tot zelfs acht
personen.

Hout in interieur

Bij de toercaravans is niet

echt sprake van een algemene
trend, daar is het aanbod te

overweldigend voor. Wat wel
opvalt is dat 'hout' in het inte-

rieur weer terug is, nadat een
paar jaar de modegevoelige
kleuren wit en grijs overheer-
sten. 'Hout' is duidelijk een
tijdloos blijvertje. De moderne

smaak m de woninginrichting
wordt gevolgd door wandbekle-
ding en meubilair in licht ker-

senhout met grijstinten en an-

traciet-accenten.

Voor de meeste caravans
geldt dat gezinsgebruik het
richtsnoer is. Dit komt onder
andere tot uiting in caravans
die voorzien zijn van een kin-

derkamer met dinette en sta-

pelbed. Ook hier het oeroude
verhaal dat comfort toch wel
heel prettig is. Je kunt het zo
gek niet verzinnen of het is ver-

krijgbaar. Zelfs de keramische
kookplaat en, jawel, afzuigkap
voor hinderlijke geurtjes.

Koelkasten zijn gemeengoed
en dat geldt inmiddels ook voor
de cassette-toiletten. Die noem
je tegenwoordig 'custom-built'.

Dit wil zeggen dat men met be-

hulp van spiegels een ruimte-
lijk effect wil bereiken, want la

ten we wel zijn: m de meeste
van die toilette ruimten bh|ft

hel behelpen Dit neemt alle

maal met weg dat caravans vol

wassen proclukten zijn en ie

vraagt je <>t het nog veulei ver
betere! kan worden. Ei '/i]ti er

ongeveer IHW te bezichtigen

Zorgwekkend
Bij de kampeerauto's vinden

we het grootste aanbod tussen
de zeventig en negenügdui-
zend gulden en als ]e goed m de
slappe was zit, kun je er zelis

een van twee ton aanschaffen
Maar gezien de nad< rende over-
heidsmaatregelen komen die
prijzen mogelijk nog hoger te

liggen. „Zorgwekkend, met na
delige gevolgen voor de/o bran-
che," meent De Winkel
Toch een tweetal nieuwtjes

eruit gelicht: de Mobilvetta
Yacht 50 Classic, 's werelds
kortste (503 cm) gebouwde
camper en de Route] Mini
camp. Dit is een ultra-lichte (85

kg) tweepersoons kampecrunit
die eenvoudig op iedere auto
geplaatst kan worden. Hij ver-

toont sterke gelijkenis met een
uit de kluiten gewassen skibox
Pijs: 15 duizend gulden.

De Camping en Caravan K\ï is van
20 tot en met 25 nnvembrz daneli|ks
geopend \an tien tot '/es. De toei;ani;s-

prijs bedra.u^t tvvaalt gulden vijlt»;

Voor iie/innen en groepen gelden spe-

ciale prij/en. Kr is Uinderopvani; .ian-

wrdi;.

Zwangeren tonen mode
In het onlangs geopende Geboortecentrum Amsterdam wordt

tijdens een open dag op zaterdag 21 november een bijzondere
modeshow gehouden. Een groot aantal (hoog) zwangere modellen
presenteert de nieuwe zwangerschapscollectie voor de winter. En
voor de feestdagen. De shows worden om elf, één en drie uur
gehouden.
Verder kan men in het centrum terecht voor alle informatie

omtrent geboorte-, zwanger- en moederschap. Zo zijn er geboorte-
videobanden te huur en verkoopt men er milieuvriendelijke ka-
toenen luiers. Tevens kent het Geboortecentrum iedere woens-
dagochtend van tien tot twaalf uur een pedagogisch inloopspreek-
uur van een kinderpsychologe.
Voor zwangerschapscursussen en postnatale gymnastiek kan

men ook bij het Geboortecentrum terecht. Het cursusaanbod
loopt uiteen van deelname in een zwangerenkoor tot zingen met
de baby op schoot.

Het Gcboortccentrum Amsterdam is te vinden in de Bosboom Toussaintstraat
22 in Amsterdam-West. tel. 020-683.1806.

Autoboekenwinkel
Autoliefhebbers kunnen hun hart ophalen. In Haarlem is de

Cars & Bookshop geopend aan de Gedempte Oudegracht. Men
vindt er behalve een uitgebreid programma van nieuwe en anti-

quarische auto- en motorboeken, een scala aan internationale
tijdschriften en een grote collectie modelauto's.

Cars en Books is te vinden aan de Gedempte Oudegracht 101 te Haarlem, tel.

023-320.595.

(ADVERTENTIE)
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Amersfoort is allang
Amersfoort niet meer. De
eens zo rustige provinciale
Keistad heeft de afgelopen

vijfjaar een
indrukwekkende

metamorfose ondergaan.
Een van de meest

opvallende uitbreidingen
is de nieuwe wijk
Kattenbroek.

door Everhard Hebly

AMERSFOORT is door het
Rijk aangewezen als

groeistad en bouwt als

zodanig 15 duizend woningen
in twaalf jaar. De stad telt dus
de nodige nieuwbouwwijken.
Kattenbroek, ter hoogte van de
afslag Amersfoort-Noord, is de
jongste. Er komen ongeveer
4600 woningen waarvan de laat-

ste in 1994 opgeleverd wordt.
De wijk is dan in een kleine vijf

jaar uit de grond gestampt.
Daarna vertrekt het bouwvolk
naar de nog te bouwen wijk
Nieuwland.
Kattenbroek is beslist een an-

dere wijk dan we gewend zijn

van de nieuwbouw. Bezoekers
rollen veelal van de ene verba-
zing in de andere en dat moet
ook, want Kattenbroek moest
anders dan anders worden.
Vond de toenmalige PvdA-wet-
houder drs. Asselberg. Het in
eerste instantie door de ge-

meente bedachte plan voldeed
in zijn ogen niet aan die nor-
men en werd dan ook van tafel

geveegd. Nee, Kattenbroek
moest spannend, gevarieerd en
verrassend worden. Daarom
werd stedebouwkundige Ashok
Bhalotra uit Rotterdam inge-

schakeld.

Woontoeristen
Reizen en thuis-zijn lopen als

een rode draad door zijn plan.

Hij is namelijk van mening dat
mensen constant willen ont-

dekken en iets mee willen ma-
ken in hun leefomgeving. Deze
moet daarom voor afwisseling
en spanning zorgen en je moet
je er ook nog eens thuis kunnen

Kattenbroek trekt

veel woontoeristen

f Z v£-^4w**
FlÉ-SsSwt" - -v-i*** -T3^**^**^^^* -.

De nieuwe bewoners zijn trots op het experimentele Kattenbroek: 'het is een prachtwijk'
Foto 13inm de Hollander

voelen Eigenlijk zijn dit twee
tegenpolen van elkaar. In de
structuur van de wijk is een
kruis in een cirkel te herken-
nen, een symbool uit de oud-
heid. Het kruis stelt de wegen
naar de vier windstreken voor
en en ook het aardse, het leven
en de dood. De cirkel symboli-
seert de kosmos en de hemel.
Bhalotra schakelde na het

ontwerp van de ruimtelijke
structuur ruim dertig architec-
ten in die ieder hun eigen invul-

ling aan een bepaald deelplan
gaven. Het gevolg is een wel
heel erg rijk geschakeerd ge-

heel dat veel publiek trekt.

Mare de Groot bemant namens
de gemeente het Informatie-
centrum in de wijk. „Wij spre-

ken wel over woontoeristen. Er
is veel belangstelling, juist ook
vanuit andere steden. Gemeen-
tebesturen willen wel eens met
eigen ogen zien hoe het hier is

aangepakt en ze zijn in het alge-

meen zeer enthousiast. Behal-

ve degenen die op eigen gele-

genheid door de wijk trekken,
hebben we gemiddeld drie

rondleidingen per week."
„De wijk is vooral contrast-

rijk, zonder dat de afzonderlij-

ke plannen elkaar tegenstaan
Voor de gemeente Amersfoort
is Kattenbroek een soort 'stu-

die-object' waarbij onderzocht
wordt wat er allemaal mogelijk
en haalbaar is. Het heeft nogal
wat voeten in de aarde gehad
dat voor Kattenbroek destijds

f'liff J'€wl' ^\ *. -^.«t-^i 'J£i^iii§!lÈsw!
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een externe stedebouwkundige
is aangetrokken. De volgende
wijk Nieuwland wordt weer in

eigen beheer ontwikkeld. Bij

een vluchtig bezoek denk je al

snel dat er geen structuur in de
wijk te vinden is, maar toch is

dit met zo. De wijk is logisch
opgebouwd."
Mare de Groot: „We merken

ook dat de nieuwe bewoners
zich gaan verdiepen in de ach-
terliggende filosofie. Bewoners
zijn enthousiast en ook trots.

Er is een anekdote waarbij een
bewoner op zijn fiets een groep
passeert die bezig is met een
rondleiding. Hij hoort in het

voorbijgaan kritiek over de rot

zooi en roept 'Hou toch een op
met dat gezeik, Kattenbroek is

een prachtwijk'."

Kostbare vijver

Afgezien van de vaak zeer op-

vallende architectuur, zoals de
rmnewonmgen, de boerderijen-
kamer en de Stille Steeg, kan
inderdaad gesproken worden
van een verrassende wijk waar
over nagedacht is. De Ring bij-

voorbeeld die het centrum
vormt, is precies even groot als

het oude stadshart Een oud
centrum is haast per definitie

gevarieerd en Bhalotra wilde
zoiets, waar eeuwen aan »e
bouwd is, in vijfjaar benaderen

In die Ring komen barretjes,

restaurantjes, een wijk- en jon
gerencentrum en winkels
Daarnaast kent de Ring, even
als de oude stad, ook de Muur
huizen. Het Stadspark dat aan
de wijk grenst, heeft vooral veel

geld gekost. Alleen voor de vij

ver werd al acht miljoen guldon
uitgetrokken Dwars door alles

heen loopt de Verborgen Zone
Volgens De Groot het parade
paardje waar Amersfoort ..dm
gen wil die tegen alles ingaan

"

18 beeldend kunstenaars moe
ten daaraan bijdragen De Zone
is vormgegeven naar aanleiding
van 'De droom van Poliphilos'.

een 15e eeuws verhaal van Di
Colonna. De droom gaat over
belevenissen tijdens een zoek-
tocht naar wijsheid
Kortom, een zeer filosofische

wijk die tot nadenken stemt.
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Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
poMbus2104.

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Kinderveilige keuken
Grote keukcnlabrikanten

investeren steeds moei in

onderzoek Zij zetten vaak
de trends in klem, materiaal
en vorm Maar ook met tech-

nische verbeteringen zijn zn
innovatief bezig
Zo heeft Keukenfabnkani

Allmilmo bij de ontwikke-
ling van zijn nieuwe keuken
programma's gedacht aan de
veiligheid voor kinderen
Voor de kookplaat is een
neerklapbare beschermrand
ontwikkeld. Deze bescherm-
rand wordt eenvoudig naar
voren geklapt na het inscha
kelen van de kookplaat en
als de plaat is afgekoeld,
klapt men de rand weer naar
achteren en de kookplaat is

vrij.

Door deze beschermrand
kunnen de kleintjes nooit
meer in een onbewaakt I

ogenblik een pan met hete!
soep of fluitketel met ko-j

kend water van het vuur af]

stoten of over zich heen trek-

ken. De beschermrand is uit-

gevoerd in strak roestvrij-

staal

Informatie hl|: Allmilmo Neder-
land, tel. 03200-11700.

Zwitsers wastafeltje

'Salue', zo begroeten de
Zwitsers hun gasten. Met dit

hartelijke welkom m ge-

dachte gaf Alape uit Goslar
zijn gastentoilet de naam
'Privé Salue'. De designer Jo-

chen Flacke heeft het bas-

sin, het meubel, plateau,

lichtlijst en handdoekhou-
der tot een optische eenheid
gesmeed: een grote eenzijdig

afgebroken V en een rond
wasbekken in een vierkant
plateau. De wastafel kan
naar keuze links of rechts
van het meubel worden ge-

plaatst en is in de kleuren
wit, manhattan, grijs, zwart,

turkoois-royal en torre-

blauw verkrijgbaar. Het
meubel is leverbaar in mat-
wit en matzwart.
De ruimtebesparende af-

metingen, hoogte 141 cm,
breedte 77 cm, diepte 42 cm,
maken het mogelijk om deze
wastafel ook te plaatsen in

de kleinste badkamer.

Informatie bij: Ladrak Agentu-
ren, tel. 01807-11730

Kinderkookfeestje !

Verjaardagsfeestjes zullen
I

er altijd gevierd worden.

,

Maar vaak ontbreekt de fan-

1

tasie om steeds weer iets

nieuws te verzinnen om een
leuk en origineel partijtje te

geven Het boek 'Kindei -

kookfeesten' zit boordevol
\

ideeën, recepten, knutsel
,

voorbeelden en spelletjes

Tien leesten zijn van het be-

gin tot het eind uitgewerkt i

en elk leest heeft een andei
thema, dat stap voor stap in

een bepaalde volgorde is uit-

gewei kt
!

Allereerst krijgt men uit- '

leg over het onderwerp en de
uitnodiging voor het feestje,

dar'rna wordt er ingegaan on
de traktaties en activiteiten

Ook is ei een uitvoerige be
schrijving van hel organisa
lieschema Tenslotte woidt '

er een beschrijving siegeven

van de recepten en de knut
selwnze.

Het boek 'kindrrkookleesten i
1-

veiknitibaai !>il di' boekhandel
voor / ijl. '10 l liüevenj \ an Ois 1

liocek. ISI5N <IO..
,
(i't.:-!l«i.'>

(ADVERTENTIE'

Maak uw keuze en ga overal heen!
Bij Waai|enberg kunt u alle caüJ n -^±t-c:_g zondei beperkingen geieau

denkbare vervoermiddelen j!ljj(F ^_==g^i seercl woiden Sonioeounte

en hulpmiddelen veigeh|-
=?s=" «=§l—^= m heel Nedeiland

ken en lesten Speciale
lAjr . ..

|EM CBir» Showroom open op ueik

aanpassingen kunnen inKfl^lJicWtScRG dagen van 9 00 17 00 uur
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Mie ru-.idwrlriilies w>or /akrnm.ui en p.utK ulier kunnen
wimlen pivet over l of 2 kolommen hreedle in divt-rse

li Mrr^ioolteii

l'.wtii ulieren \cr\M|/rn imj ii.uu de speciale bon op de

papna „Mï< HO\S".

Plaatsing is mogelijk ui de willende < dihe:

/\M)\()()HIS MI UWMtl.U) / 0,1-2 pe. nulluueler.

Sltiitin^lijd dmsilag 15.00 uur

U kunt im t. kst telefomsi lie op^e\< n 02^07-17166 of

alfjew n//endeii aan.

* /awKomls Nieuwsblad, (ijsthiiisplrin 12,

'2012 JM /.amlvnorl.

* IitlijiriialK mi r nn/e uiri ige aaiiliekkelijke adverti n-

Uei niiihm.it ie*, in dt Mn mj's zijn ii[) aanvraag op on/e

kanioieu M'ikrijghaai

+ Votii brie\< ti iindet nunmier wordt I regel e\tra

rekening gebtai ht, tilsint de / 6.00 adm ketsten

+ Hij plaatsing in de M» io\ uoideu geen bewijsnuinniers

eisluiml Op \ti/oek uoidi aan adveiteeideis builen

liet \rispienlingsgehied een kraiil \risluiud

uonil / t,00 ui lekening gehia< llt

Ml<

020-562 62 71
(dit nummer is niet wjoi he/uigkl.u liten) of /ruilt n aan

PohIIhi» 156 - 1000 AD Amsterdam

IV* sliutmgslijdeii, gelden voor plaatsing in de/elfde week.

Voor de betaling ontvangt u een ,ui eptgirokaart.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfS/E makelaars o.g.

Tel. 02507-12614 NVM
SMrauuw

Te koop aangeboden diversen

Te koop aangeboden

grote kerstbomen
vanaf 4, tot 7 meter

Tel 02156-8385 tussen 12 00-13 00 u , of na 18.00 u

* Te k opklapbaar wand-
stoeltje voor badkamer, V2 jr

oud ƒ50 Tel 02507-17193

* Te koop oude Chinese
vaas Hoogte 50 cm, ƒ 175
Kaviakooi ƒ 15 02507-15817

* T k centrifuge, 1 jr oud,

gebruikt ƒ 50 Tel. 16333
1x

• T.k. orgelbank ƒ 25,

antieke was/toilettafel met
spiegel en marmerenblad
ƒ 150, babybad + standaard

ƒ 15 Tel • 02507-18441

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361

T k weg verhuizing- Witte

smeedijzeren wieg en een
mooie gaskachel, weinig ge
bruikt, 3 jr oud Tel

023-240873 na 17 uur

• T.k a 1 cavia/hamsterkooi

35 X 65 cm ƒ 35, opklapbaar
tafeltennis ƒ 150, rosé rieten

stoel ƒ20 Tel 02507-17503

T k.a. Raf blauwe rijbroek

Eurostar i g.st 36/38.

Tel.. 02507-19510.

Auto's en
auto-accessoires

Oproepen - Mededelingen

TREINBEURS te Amstelveen-Zuid met grote werkende mo-
delbaan In Keizer Karelcollege, Elegast 5, opzat 28nov.,van
10-15 u Komt u kijken, ruilen, (ver)kopen Inl 02990-40354.

• Allen hartelijk dank voor in-

zet zaterdag j I verkoopdag
NH Kerk

• Bij deze nog gefeliciteerd

met jullie jubileum, 't feest

was beregezellig Nog veel

plezier in Londen' Y + C

• Concert Zandv Mannen-
koor zat 21 nov 20 u Herv
Kerk Kaarten AKO, Tromp
Kaaswinkel, Kaspers

,
Konin-

gmnew 43 Tel 02507 16711

DAGJE UIT
VERGADERING

RECEPTIE
BEGRAFENIS

belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u

thuisbezorgd, BROODJE
BURGER Tel 02507-18789.

ERVAREN SINT en PIET

op bezoek? Bel na 18 uur
02507-17669

Gem huisje Pnnsesseweg 21

staat leeg

Hallo mensen
Bent u al eens bij kapsalon
Tootje geweest, de nostal-

gisch ingerichte salon op de
Amstelveenseweg? Op ver-

zoek is Tootje ook op woens-
dag weer open, dus alleen op
dinsdag gesloten Het adres
is A'veenseweg 157, bij de
Zeilstraat, 020-6640793. Belt

u even voor een afspraak'

Ook voor APK, alle merken
naar RINKO/JONGSMA,

Curiestraat 8-10, Zandvoort-
NW-Noord. Tel . 02507-12323
Ford en Renault Service en
Verkoop.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,

tevens speciale herenbeh , o a met Aramis-Davidoff

Tel 02507-16123

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile

Huur prijs ƒ 100,-p.w

Gratis bezorgd en gehaald

Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Wees verstandig en maak
vroegtijdig uw afspraak rond-

om de feestdagen bij Henk
v d Feer Haarverzorgmg.

Tel 02507-13874

Oppas gevraagd/
aangeboden

Wij zoeken een betrouwbare
n.-rokende oppas (tev licht

huish werk) v ons gezin m 3
kind (6-4-3 j, di -vrij 1130-

15 00 u ) in overl 2 x p w
tussen 16 00 1900 u

Aerdenhout nabij bush Tel

023-242568

Divers personeel
gevraagd

Fotomodellen/figur v. mode/
recl./tv, leeft, en erv niet be-

langrijk, ook studentes Stuur

duidelijke foto's (retour) naar

Pb 17166, 1001 JD A'dam.

Gezocht per direkt studen-

ten, mm 17 jr , eigen indeling

dagen, de hoogste kontante

betaling (ƒ70-/ 130 pd.)

Info 03469-2065 tussen

17.30-20 00 uur

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

SPOED"' Witten va ƒ5,-

per m 2 Ook stukadoren
Tel 020-6444000.

Personeel
aangeboden

Heeft u een hekel aan strij

ken? Ik wil het graag voor u

doen Tel 30110

Voor al uw verbouwingen, te

gel- en stuc werk, zeer vak'

kundig Bel 020-6166307

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres9 Dat hebben wij voor u'

Inl tel 02907-5235.

• Helpt UNICEF helpen
Kerst-, wenskaarten en kleine

kado's S Keur-v Zalingen,

Burg. v. Fennemaplein 13/4

Tel : 02507-16049

• Plakkers, nu hadden jullie

geluk, jullie avond kon niet

meer stuk met 34 gulden in

kas, op naar Noord in flinke

pas, De Gangmaker.

Sint op visite? Met z'n 2 Pie-

ten? Onze visite is uw geluk,

want dan kan uw avond niet

meer stuk. Tel.- 18940, b g.g
13420.

Woninginrichting

* Hoogslaper bruin,

lig 5- B 85 -H 175 ƒ 100

Tel. 02507-17935.

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

• Te k pr senioren stoel,

Vi jr oud Nieuwpr. ƒ 695 nu

ƒ250 Tel 02507-17193.

• Tek wolvloerkl 2 bij 3 mtr

% jr oud, nieuwpr. ƒ390, pr.

ƒ150. Tel 02507-17193.

• T k wit wandmeubel,
gst., 2 jaar oud ƒ250
Tel : 02507-20032

in

Kunst en antiek

Morris Antiques
1e klas Engels meubilair +
antiek Overtoom 445 A'dam
tel.- 020-6836683/6222077.

T.k. mooie, Mechelse, eiken
medaillonkast, ca 1920, 2 la-

den met open onderkast,
h 1 10 cm, 1.140 cm, br. 52 cm
(geen HH) ƒ 1450. Tel.. 02507-
15035 na 12 uur.

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b g.g 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Te koop
gevraagd
diversen

* Tk. gevr. koperen kroon

hanglamp met 6 kaarsen
Tel 02507-14519

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 02507-14534

Woningruil

800 RUILADRESSEN in

A'dam. GRATIS informatie bij

Het Oosten, 020-5882255.

Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng voor veiling

14 en 15 dec. Frans Halslaan
33 Tel 020-6473004.

Radio/tv/video

SINT & PIET als vanouds voor
bezoek aan huis ƒ35. Tel.

19742 of 30747 Postb. 215,

Zandvoort

• Voor een reanimatie cur-

sus in 3 midd ,
of avondles-

sen kunt u nu vast plaats re-

serv. Max 10 cursisten' Inl

02507-16085 Hr de Leeuw

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

Wie laat mij MEERIJDEN van
Zandvoort naar Hoofddorp
en terug op werkdagen.
Bel Henk Koot- 02503-29494

• Zuster Anna wat een pech
de eerste weken kunnen we
niet weg Heb je iets te

vertellen dan maar wat meer
bellen Clivia

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen

Zonnebanken

x x Begin er NU vast aan x x

Zonnebank 'de Zonnewende'
Voor 'n witte kerst met kleur

Vraag het uw winterschilder

NIEUWE LEER EN SUEDE COLLECTIE
BIJ DE GROOTSTE VAN NEDERLAND

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

Kleding

• Te koop nieuw regenpak

maat M, merk AGU, nog in

doos. Nieuwprijs ƒ 149,50 nu

voor ƒ 100 Tel : 02507-13175

* T k • voor de feestdagen

zwarte smoking, rechte slui-

ting, jasje mt 48, broek mt 46

+ overhemd mt 38, ƒ 100,

Tel . 02507-17165

Hobby's en
verzamelingen

Aangeb. m H'lem, ruime 5k
woning met grote voor- en
achtertuin, + ƒ750 p.m
Gevr 3k woning in Z'voort

nabij centrum. 023-351493.

Aangeb. woning in Amster-
dam. Grote L-kamer, 1 si ka-

mer, grote woonkeuken, lig-

bad + wc, 2 balkons v. 6 m.,

hr. ƒ 385 p.m. + zolderk. Gevr.
woning in Zandvoort voor 2
pers. Verhuiskosten worden
vergoed. Tel. 020-6120126.

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Te huur gevr. 2 of 3 kam.flat

in Zandvoort voor langere pe-

riode. Huur tot ƒ 950 p.m.
Tel: 02507-14721.

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Sportartikelen

+ Het is wat stil geworden
wie heeft voor mij Klmkjrg. nr

1,deel 1 t/m 4, jrg 2 nr. 1,jrc

3 nr 2, ook kopieën mag. H
Opheikens 02507-18116.

• Te k. 10 zilv. Jul alb., div

jaren ƒ 15 + 10 zilv. Jul. njksd

ƒ35. Tel. 02507-17193

Dieren en
dieren-

benodigdheden

T k. aangeb. Perzische Kit-

tens, tev. oudere poezen
Tel • 02521-14595.

WOEF
wie kent mij niet

als je mij in het dorp ziet

natuurlijk ik ben Snoopy
en krijg bij hondenkapsalon

Ellen altijd een koekie

word daar ook getrimd

zodat iedereen in het dorp
mij weer schattig vindt

WOEF
tel. 30068

Foto - Film

ITALIA

TEL: 04920-22923

Inruil leder/bont moge-
h|k Gespreide betaling

mogeli|k Reiskosten

worden bij aankoop
vergoed Niet geldig bij

speciale aanbiedingen

ZANDV00RT-SLUIS
HULST -PUTTE,

NOORDWIJKAANZEE
VALKENSWAARD7L0MMEL

BAARLE NASSAU
KOOPAVOND GEOPEND
HELMOND KOOPZONDAG

ALMERE-HAVEN,: HOUTSTRAAT 8i (BIJ QUICKINETTE), TEL: 036-5318204:

BAARLE:NASSAU, WEVESTRAAT4,:
:
IND. TERREIN; TEU 04Z5T;8960,,

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis

Grote Krocht 26
Tel 13529

• Tk. prachtige echt leren

paardnjlaarzen mt 38, smalle

schacht, m zeer goede staat

ƒ 150 A. Laan: 02507-16473

Diverse clubs

ERVAREN VR0UWEN75cpm
06-320 323.63 Rijp Ordi

06-320 324.54 ..Rijp Chique
06-320 327.70 . .Negerin 35+
06-320 328.99.Rijpe Dikke Vr.

06-320 329.30 .Verpleegster

GAY PRIVÉ- ben je op zoek
naar 'n afspraakje met een
lekkere jongen (18)'' Of een
opwindend gesprek met 'n

hete knul 06-320.322.61.

37,5c pVèm.

Gewillige meisjes van 18 en
huisvrouwtjes zoeken jou. 06-

320.324.01 50c p'/i-m.

HARDCORE 75c pm.
06-320.322.76 . .Rijp en Ruig

06-320 323.13 Hardlesbi

06-320 324.04 .Onderdanig
06-320.324.34 . . .Top S & M
06-320 326.18 . . . .Meesteres

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een

briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en

woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

S. Zwartendijk - Nes a/d Amstel

M. J. de Lange - Amsterdam

M. Schiebroek - Zevenhoven

C. D. de Vries - Amsterdam

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160

Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398

Amsterdam, Kinkerstraat 244

Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125

Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Hoofddorp, Kruisweg 1061

LESBISCHE Meisjes 18 jr. Na
het sporten wordt haar lijfje

door mevrouw verwend. 75c
om. 06-320.323.37.

Onderdanige jongens van 18

bellen met strenge meesters.

S.M. voor 2 (direkt apart).

06-320.329.99. 37,5c p'/2 m.

ONDEUGENDE huisvrouw-

tjes en schoolmeisjes van 18

zoeken voor straks sexkon-

takt, vraag naar hun tel.nr.

Bel nu 06-9661. 75c pm.

PARTNERRUIL privelijn, di-

rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil. 06-

320.330.91. 37,5c pV4m.

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn. 06-9570. 50c ptëm.

RIJPE Zwarte vrouw! Ze
draagt graag rosé doorzichti-

ge slipjes! 75c pm. 06-

320.327.70.

Ruim 300 gewillige vrouwen
zoeken 'n slippertje. 06-

320.321.44. 75c pm.

Schoolmeisjes van 18 jr. wil-

len ervaring opdoen. Dating,

06-320.330.43. 37,5c p'/fem.

SCHOOLMEISJES 75c pm.
LesbiTiener . . ,06-320.323 37

2 Peertjes . . . .06-320 323.78

Straatmeid . . .06-320.326.17

Onschuldig . . .06-320.327.47

Sexles 18+35 jr 06-320.328.27

Ondeugende Evelien: 06-95.30

Bel voor Sexkontakt: 06-96.02

Zoek je 'n vluggertje? 2|"Sc«
Huisvrouwtjes zoeken! Ub-ao.txJ

Snel SexKontakt 06"9
eff

Meisjes zoeken jongens 06-96.65

Direkt 'n meisje 06-97.10

Bel nu snel! ! 37,5c pVim.

ONDEUGENDE meiden bieden zich aan voor sexkontakt

Be| :

06-320.320.36.

Meisjes willen kletsen met leuke jongens bel snel
' 06-320.322.88

Blonde NATASJA doet het met twee hete buurjongens 18
06-320.324.11

Bel voor tel.nrs van ondeugende mooie MEIDEN
06-320.330.42

DIREKT apart met 'n meisje of een lekkere jongen van 18

be i : . .
06-320.330.81

Bel vandaag nog! 1 37,5c pVbm,

Direkt Snel Sexkontakt

SEX-KONTAKTLIJN
06-320.320.32. 100c pm.

Harde, RUIGE Wilde Sex!

06-320.322.76 rooie lampen
sex
Doorzichtige lingerie 1 75c pm

Hete meisjes van 18 willen

echt snel Sexkontakt Nu met
tel nr 06-320.330 66 75c pm.

Allemaal leuke meiden zoe-

ken zs.m een vriend. 06-

320.330.77. 75c pm.

DUIK in bed met 'n lekkere

meid van 18! Vraag haar

tel.nr. Bel: 06-9511. 75c pm.

Er zijn genoeg meiden van 18

jr. die ook het bed in willen.

Luister op 06-9603. 75c pm.-

HOMO: Waar gebeurd,

len onder elkaar.

320.327.01. 75c pm.

knul-

06-

Homo: Zoek je 'n hete boy
van 18 voor 'n sex-afspraak-

je? 06-320.330.18. 37,5c p!6m

Homojongens van 18 onder
elkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan. 06-320.330 88 75c om.

HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy (18)?

Bel 06-320.330.95 37,5cpViim

IK WACHT DAT JIJ ME BELT
Ik vertel je de pikante dingen

over mezelf en geef je m'n
adres en telefoonnummer.

069-789 (100 cpm).

KOM LEKKER MET ME (...)

mijn adres, mijn telefoonnum-

mer en hoe ik eruit zie, vertel

ik je als je belt 06-96.80.

100c/m.

SEX VOOR 2, direkt kontakt

met jonge meiden, jongens

van 18 en huisvrouwtjes. 06-

320.330.46. 37,5c pVS-m.

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje (18). Vraag haar te'.nr.

06-9502. 37,5c p'Am.

VERPLEEGSTER. Ik verzorg

graag mannen in m'n uniform

zonder iets eronder 1 Kijk en
voel maar! 75cpm 06-

320.329.30

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-

vraagd voor escort en/of club

Haarlem. Bel tussen 13 00 en

22.00 uur 02507-16141 of

023-400130

WILDE MEIDEN 75c pm.
06-320.326.77 . . . .Ruige Sex
06-320.326.63 Sexkast
06-320.326.19 Effe Vlug

06-320.325.54 . . . .Volle Bolle

06-320.327 Oö.Gneks Standje

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 1800
tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

LIVESEX PRIVÉ! 100cpm.

De madam verbindt je door

voor een privé gesprek!

Grieks standje 06-95.05

Rijpe Vrouw 06-96 09

S&M Live 06-96.26

Tieners Live 06-96.36

Topsex. Box 25+ . .
.06-97.22

Frans Standje 06-97.33

Meer dan 240 vrije meiden

zoeken jongens voor sex.

Info: 06-9766. 75c pm.

Meer dan 400 meisjes willen

een afspraakje met jou. 06-

320.322.11. 37,5c pV4m.

ZAPPSEX
Draai of toets om heen en

terug te spoelen, het lekker-

ste kun je blijven herhalen.

75c pm
Schooljuffrouw . . . .06-95 09
Effe Vlug 06-96.92

Meisjes 06-96.40

S&M Club 06-97.91

TOPSEX 25+ 06-97.92

Hardcore 06-97.94

Zij 18, naakt bukt ze voorover!

Jij staat achter d'r 1 Op z'n

grieksi 75cpm 06-320.327.06

Zoek jij wulpse meisjes van
18 jr.'' Bel Supersexkontakt
06-320.320.44. 37,5c pVzm.

Diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.

Dag-nachtserv. 020-6424800.

voor de particulier

5 regels

Gratis ?

Als het klikt willen deze mei-

den van 18 vaker sexkontakti
06-320 320 55 37,5c pVim.

Boeken
Tijdschriften

* Te k. 3 gr dozen boeken,
romans, detect etc ƒ 10 per
doos. Tel. 02507-17193.

Lessen en clubs

* Bij een hartstilstand komt
med hulp veelal te laati Leer

dus ook REANIMATIE in maar
3 midd , of avondlessen bij de
kruisver Inl 02507-16085

MASSAGE + Shiatsu voor be-

ginners 14 ma av. va 4/1,

A'dam-C. Folder- Touch 020-

6624382 (kant.u.)

Bloemen, planten

en tuinartikelen

Hoveniersbednjf TONI Tuin-

aanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën 023-338823

020
BETTY'S ESCORT

- 6340507 - na 19.00 uur.

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

lekkere jongen van 18. 06-

320 330 87. 37,5c p'/2 m.

Dames die zich overdag ver-

velen, zoeken SEXKONTAKT.
06-320.326.66. 37,5c pVim.

De allerleukste meiden bellen

met de FLIRTBOX. Bel 06-

9501. 37,5c p'/2m
DEBBIE's Sexdating Maak 'n

afspraak met haar vriendin-

nen. 06-350 222 41. 75c pm.

Direkt een leuk meisje aan de
lijn Vraag naar haar tel.nr.

voor 'n avondje uit. Direkt

apart 06-9510. 37,5c pVim.

Direkt kletsen met 'n leuk

meisje. Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje 50c pVim.

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje! Bel snel 06-

320.330.90. 50c pV4m

Direkt kontakt met een meisje
van 18. Druk op de nul voor
meer meisjes. 06-320.322.05.

37,5c p'/2m.

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van
ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ 6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad ed 22
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Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagblad], De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen).

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665868Ó. Fax 020-6656321.
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 11 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. ó% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Audi

Te koop: AUDI 100 1979
Mechanisch zeer goed. APK tot augustus

1993 + radio. Vraagprijs: ƒ2000
Telefoon: 020 - 6 65 87 53.

BMW
BMW 520 I, b.j. 12/89, wit,

stuurbekr., centr. lock, getint

glas, blauw, verlour, interieur.

Geheel als nieuw. . . .ƒ28.950

AUTO BAKKER
Zaandam,
075-177864.

F3n
Niet $
ASMOCO B.V. Ie Ringdqkstraat 39

Adam e o
Tel 020-6943093

Chevrolet

Chevrolet Corsica LT, '90,

4-drs., blauwmet., zeer mooi,

ƒ 19.750.-

Tel. 020-6313427.

IMPORT USA CARS

Uit voorraad:
• Full Size & S10 Pick-Ups.

• Blazers, '92, geel/gr. kent.

• Global Master, 5 pers.

• Corsica/Beretta.

• Pontiac Trans Sport.

Door inruil:

• Crysler Voyager LE 3.0 '90.

• Oldsmobil Cutl. Supr. . .'89.

• Ford Thunderbird '87.

• Citroen BX 1.6 alle opt. '91.

Alle zeer mooie
schadevrije wagens

Garantie en inruil mogelijk

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.

020-6670121.

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86

FAX 020 - 665.63.21

Postbus 156, 1000 AD A'dam

Citroen

Visa '82, APK 3-'93, 94.000 km,
nwe banden, remmen, uitlaat.

ƒ 1825. Tel.: 020-6364617.

Voor een occasion

of nieuwe CITROEN:

XM, BX, ZX, AX
AUTOBEDRIJF
Wim van Aalst,

uw Citroen-specialist

MIJDRECHT:

02979-84866

Let op zeer mooie EEND, wit,

b.j. '86, vr.pr. ƒ5000. Tel.:

17.30-19.30 uur 02972-3092.

HH. h., tegen inruilprijs: BX 16

TGi, LPG-o.b., 5-'90, ƒ 14.500.

BX 16 RE, LPG, 1-'89,

ƒ11.5000. BX 14 T, LPG, 6-'89,

ƒ10.500. BX 14 RE, LPG, 1 -'86,

ƒ6250. BX 14, LPG, 4-'87,

ƒ7250. BX 19 Dsl., 4-'86,

ƒ7250, CX 2.2 TRS, 6-'87,

ƒ7250. Visa 1.7 Dsl., 6-'85,

ƒ3950. BEREBEIT, Amsteldijk

25, Amsterdam, 020-6627777.

T.k. Citroen BX 16 RE 4 deurs,

wit, aug. 1988, i.z.g.st., vr.pr.

ƒ 12.500. Tel.: 02503-38143 na
18.00 uur.

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX11 09/90 ƒ13.900.

AX 11 10/91 ƒ15.500.

AX 11 RE 02/88 ... ƒ 9.600.

AX11 RE 04/89 ...ƒ12.400.

AX 11 TE 12/90 ..../ 13.700.

AX 11 TE, 5-d. 03/91 ƒ 14.900.

AX 11 TGE 10/89 ..ƒ12.900.

AX 11 TGE 06/90 ..ƒ13.600.

AX 11 TRE 07/87 .. ƒ 8.900.

AX 14 TRS 5-d. 10/88/11.900.

AX Image 02/91 ... ƒ 14.700.

AX Image 03/90 ... ƒ 14.900.

BX 14 TE 08/89.... ƒ14.900.

BX 14 TE, Lpg 09/89/ 15.500.

BX 16 RE 03/89 ... ƒ 16.900.

BX 16 TRI 10/89 ... ƒ 18.900.

BX 19 D 06/89 ƒ 15.400.

BX 19 GTI 01/87 ... ƒ 12.750.

BX 19 GTI 07/87 ... ƒ 13.900.

BX 19 GTI 10/89 ... ƒ 19.500.

BX 19 TRD 01/88 . . ƒ 13.500

BX 19 TRD 02/89 . . ƒ 18.400.

BX Turbo D 08/89 .. ƒ 21.500

BX Turbo D 02/89 .. ƒ 22.400.

ZX Reflex 02/92 ... ƒ 22.900.

ZX Reflex 02/92 ... ƒ 22.400

Schade/taxatie. APK
Reparatie van alle merken.

Verkoop nieuw en gebruikt

Citroen en Peugeot.

BOVAG-garanties
100% financiering mogelijk

DE WEER 29, ZAANDAM
Tel.: 075-350985

2 x BX TRD Turbo '88,

v.a ƒ 18.000.-

Autobedrijf J. Walst

075-163008.
AX spec. GTI uitv. 7e mnd '91,

3-d. wit, 10.000 km„ nw.st.

ƒ 14.950. 01834-3775.

Citroen 2 CV, 6 club, m. '84,

wit, nwe APK, rijdt als nieuw,

i.z.g.st ƒ2450.-: 020.6101021.

OTO/ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
Tel.: 02940-16661

BIEDT AAN.
AX 1.0 RE 87 ƒ 7.700

AX 14 TG Diesel .91 ƒ 19.900

BX Diesel 90 ƒ 26.900
BX 1.6 TGI LPG .92 ƒ29.900
ZX Reflex 1.4... 92 ƒ24.900
Seat Marbella GL .88 f 6.950
Suzuki AltoGA ..90 ƒ10.850
Lancia Ypsilon ... 88 ƒ 9.250
Opel Vectra

1.8 GLS 90/29.250
FiatUno 89 ƒ11.900
FiatTipo 1.4 DGT 90 ƒ20.750
Fiat Panda 750 L.86 ƒ 5.950

3-12 maanden garantie

Inruil mogelijk

Nu kopen volgend jaar betalen

(vraag informatie)

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

Citroen C 15 E, b.j. '90, wit,

50.000 km, in nw.staat ƒ 10.500.

Autobedrijf J. Walst

075-163008.

Citroen occasion
keuze uit 40 stuks

XM Turbo Diesel '90 ƒ35.500
BX Turbo Diesel '90 ƒ22.500
BX RD Break '89 ƒ 15.000

BXTRD '87 ƒ 9.950

BX 14 TE, LPG '90 ƒ 14.500

BX 14, LPG '89/11.500
AX 11 RE Sport '89 ƒ 9.950

2 CV 6 '83/ 2.750

VISA GARAGE BV.
Houtmankade 37 Amsterdam

020 - 6278410

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.

(gratis halen en brengen).

HH. h., tegen mr.pnjs Scorpio
2.0i CL, 5-d., zw., st.bekr., 10-

'87, ƒ 12.500. Scorpio 2.0 CL, 5-

d., LPG, 3-'89, ƒ 14.950 Scor-
pio 2.4i CL, 4-d., 1-'91,/ 22.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am-
sterdam, 020-6627777

M OCCASIONS
met Fabrieks- of Bovaggarantie

CHRYSLER:
GTS 2.5I, Automaat 10/89

Voyager 2.5I 03/90
Voyager 3 01 10/89
Voyager 3.0I 10/89

Voyager 3.0I 01/90
Voyager 3.0I 03/90
Voyager 3.0I Com 07/91

MERCEDES BENZ:
190 D 03/86
190 01/87
190 D 02/87

190 D 2.5 06/87
190 E 06/87
300 D 07/81

300 E 04/88
500 SEL 06/83

ƒ23.500.

ƒ34.750.

ƒ36.500.

ƒ35.500.

ƒ36.000.

ƒ40.500.

ƒ39.750.

ƒ23.500.

ƒ27.500.

ƒ28.500.

ƒ33.500.

ƒ31.500.

ƒ 9.500.

ƒ44.000.

ƒ44.000.

B.BfflmKSIHlfilEEIElBI
&CHRYSLER öJeep. ÜDodgo

DEALER VOOR AMSTERDAM E.O.

Overtoom 116-126 1054 HM A'dam tel. 020-6124876

Daihatsu

NIEROP-DAIHATSU biedt aan:

Charade T.S. spec, turbo-

diesel '91; Charade TX 1.3i, wit,

'90, Cuore TS, aut. '88, Cuore
850 rood, '88,

Vancouverstr. 2-12,

A'dam-West, 020-6183951.

• „SHOWROOM",
de autorubriek in

Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel

Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.

Tel. 020-6658686.

Fiat

HAT PANDA 750 CL in z.g.st.,

10/'88, APK tot 3/'93, 29.000

km, blauw. Vr.pr. ƒ 7.000,-.

Tel.: 020-6419910.

Rat Panda 750 L, wit, zeer

mooi, km 50.000, '87, ƒ 5.950,-.

VOLVO NIEROP: 020-6183951.

Rat Tipo 1.4, bl. metall., 7-'88,

perf.st., m. 65.000 km, ƒ 12.000.

Tel. 020-6926149 na 18 uur.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

Company Cars

Tempra Stationwagen Turbodiesel, 10-'91, grijs/groenmet.,

20.000 km, breedstralers, roofrack nwpr. ƒ46.500 .nu 36.500

Tempra Stationwagen Diesel, 7- '92, roodmet., i.h. verst, stoel +
armleuning, radio/cass., roofrack, nw.pr. ƒ42.500 .nu 37.500
Tipo 2.0 GT 2- '92 bl./gr.met. 14.000 km, nw pr. ƒ 40.000 .nu 28.500

Uno 75 SX, 5 drs., 4-'92, zwart 3500 km, nw.pr. ƒ 28.000.nu 24.750

Uno 70 S, 7-'92, rood, radio/cass., I.m. velgen, 4500 km, nw.pr

ƒ 27.000 nu 23.950

Uno 1.1 S, 4- '92, blauw/groenmet., radio/cass. 17.000 km, nw.pr.

ƒ 23.500 nu 18.950

Uno 11 S, 4-'92, grijs/graenmet., radio/cass. 26.000 km, nw. pr.

ƒ23.500 nu 18.950

Panda 1000 CLX, 9-'92, zwart, sportstuur, sidebars, imperiaal,

spec. voor + achterbumper, I.m. velgen, extra korting ƒ 1500

Tevens keus uit + 60 andere occasions

Inruil mogelijk, financiering + verzekering dir. te regelen.

Off. Fiat Dealer Gebr. Haaker b.v.

Kamerlmgh Onneslaan 10 in Badhoevedorp

020-659 48 59

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

HH. hand., tegen inruilprijs: Rat
Tipo 1.6 iE, 11 -'90, LPG,
ƒ16.500. Rat Panda, 5-'85,

ƒ4950. Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Amsterdam, tel.

020-6627777.

Ford

Fiesta 1.3 Cheers 1/92

Resta 1.3 Courier 5/92
Escort 1.6 CLX 4/91

Scorpio 2.0 12/86
ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37, Ouderkerk aan
de Amstel. Tel.: 02963-1767.

Ford Resta 1.1., m. '80, nieuwe
Apk, i.z.gst. Rijdt als nieuw.

ƒ950. Tel. 020-6105478.

Hyundai

Over garantie gesproken i

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij-

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.: 020-6310615

Lada

LADA2107 1.6L, 5 speed, '87,

APK, duurste uitv. Perf st.

Vr.pr. ƒ4250. 020-6129398.

Lancia

Lancia 1600 I.E Symbol, LPG.
zwart met. 1988 ƒ 9 000,-

NIEROP-DAIHATSU

020-6183951.
Lancia Thema 2.0 Turbo, orig

'88, groen met, sportvlg., chm-
contr. el. ram., deurvergr , nwe
APK, ƒ 13 950. 020-6101021.

Mazda

A. van de Braak Mazda
Officieel Mazda-dealer voor AMSTERDAM E.O.

MAZDA 121 GLX, nieuw model 1991 ƒ 19.750.

MAZDA 323 HB 1.3 GLX 1988 ƒ13.500.
MAZDA 323 HB 1.3 LX, nieuw model .... 1989 ƒ14.500.
MAZDA 323 HB 1.3 GLX 1989 ƒ15.500.
MAZDA 323 HB 1.6 GLX 1990 ƒ20.000.
MAZDA 323 Sedan 1.3 LX 1988 ƒ13.500.
MAZDA 323 Sedan 1.3 GLX 1989 ƒ 16.500.

MAZDA 323 F 1.6 GLX 1990 ƒ24.500.
MAZDA 626 Coupé 2.0 GLX 1990 ƒ 18.500.

MAZDA 626 HB 1.8 LX 1989 ƒ19.500.
MAZDA 626 Sedan 1.8 GLX 1990 ƒ21.500.

VOLVO 340 1987 ƒ 9.000.

SEAT Ibiza special 1990 ƒ 12.500.

Toyota Corolla 1.3. automaat 1989 ƒ17 500.

Alle auto's met BOVAG GARANTIE
Burgemeester van Leeuwenlaan 31 , Amsterdam

Telef.: 020-6130727.

Te koop: MAZDA 323 LX 1.3 .

APK tot oktober 1993 - 81.000 km -

kleur wit - bouwjaar 1986 -

vraagprijs ƒ6500. Telefoon: 020-6114197.

323 F 1.&-16V GLX, 4-drs,

rood, 1/92, 18.000 km.
AUTOBEDRIJF JAN WALS

Tel. 02902-61697.

MAZDA 't Amsterdammertje
Amstel 340, t.o. Carré

Tel.: 020-6236491.

Van maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 18.00 uur

Mercedes-Benz

Mercedes 250 TD '86,

automaat, veel extra's

ƒ32.500.-

Tel. 020-6313427.

MERCEDES 300 D, bouwj.

autom., ipr.st. ƒ4000.
Tel.: 020-6418788

82,

T.k. van 1e eig. Mercedes 300
D Automaat, wit, alarm, 4-'86.

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777.

• „SHOWROOM",
de autorubriek in

Het Parool en Weekmedia

Deze
I Of-u nu
SHOWROOM
aatprabtiek Va» _,_._„.„. ,.-_„. - „^..^ .,-, - --v--.-

GröotiAmsterdtó^ 'Uw V4v*ertentie verschijnt; in- een
s

enbfme oplaget?vï|n^c4" ,750.000 exemplaren."

van "Weesp tot Zandvport a * - "V ' ,^ ^<;V(w :.;,,', *

%
\ Vx

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schrijf hier in blokletters

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor ] letter. Minstens

3 regels bcschnjven.

Aan de hand van de daar-

naast geplaatste tarieven

kunt u zelf uitrekenen

wat uw advertentie kost.

n.
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PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en af-

standbediening. Adv."2075.-

I%ü%fl9n'
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie

PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

ZM
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

3:MR
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

SONY CAMCORDER
F455; Topper! 3 lux, 8x zoom,
Hi-Ki, aüto'ocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd. '2550.-

^1599.-
SONYTRAVELLER
TR50; Lichtgewicht camcorder,

8x zoom, hifi , autofocus. '2550.-

mum.
MINI-CAMCORDER
F60; CCD, 6x motorzoom.
Superimpose, hi-fi. "2299.-m 1349,
SONY CAMCORDER
F375; 8x motorzoom, hi-fi. fa-

der, afstandbediend. "2220.-

1349.-
JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom
Low Lux, autofocus. '2099.-

1299.
SHARP VHS-C CAMERA
7950 ; LCD-kleurenzoeker! ' 1 999/

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi stereo. "1 599.-

Ö«3Hb b

JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! '1899.-

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trini-

tron beeldbuis, euroscart,

stereo, teletekst en afstand-

bediening. Adviesprijs'2000.-

249.
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1249.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

22P1449.-
PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

^1299.-
SONY 70 CM KVX2921
STEREO TELETEKST

^1749.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

Hl 1099.-
JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

1099
BLAUPUNKT VHS HI-FI
750; 4 koppen, 8 uur,'2095.-m 1199.-
PANASONIC VHS HI-FI
F65; 4 koppen, VHS-HQ. •

1 894.-

mi2B9.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV615;VHS-HQ,4koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

1399.-

m 799^-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV9717;Adviesprijs'2275.

BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

BLAUPUNKT55CMSTUNT
SUPER TELETEKST

ARISTONATELETEKST

M GRUND IG 51 CM TEKST

ARISTONA 51 CM

BLAUPUNKT PM3741

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, + I

TELETEKST + PDC! '1409.-m 749.
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

I

312; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. "11 45.-m 699
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

|

VR200; Afstandbediend. '825.-

539.-
ARISTONA VHS VIDEO
SB01 ; HQ, afst.bed. Adv.

-
995.-m 499.-

ARISTONA VHS VIDEO
|

3SB02; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. '11 50.-

669.
JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. "879.-m 579,

HSHQ-VID
bediening!

449.-I

STUNT! VHS HQ-VIDEOI
Inkl. afstandbediening!

SONY3KOPPEN VIDEO
V31 5; VHS-HQ, prefekt beeld!

LCD-afstandbediening. "1 220.-

799.
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 2; afstandbediend. '1 000.-

1

m 679.'

4

indeling

;iioï NiëuwsXM.;;.'^?"?;'^ ;.•;;.;
v ;.' ;

iioiv.
"200 pt-ogramrnay $:";!> .;

:,->V'''':.20i...

{..300 Omroep'=>-:Vv;;;iï: ;::-:Jrï 30 V;
? 400Vrl]ë:^IJd; Telotëkstï 'J

' 401:
!.500 Consument, financier, VSO]'
Heoó.sporii^iiiM^ 1-v. 'iMiM'. |Sl-j
-yOOiWéer en verkeer;.1^ /r.'-^ÏSl-
1800 Landbouw 'en reglor. '';fc°oi.

tekst
: iïV'-i'Y Publieks :

'..:•'.

tïj K Informatie: -'t' '..••'

1Ó1 201 035-778025
,201 (allènln

,

:

'301 .-kantoor-: ii'Y;'
Somtijd. ;.'.,:.:::'£,.'-:;:,

laatste
Informatie

4AVRO 310V
•; NCRV, 340: TROS 350*.
, VPRO 380 IKOIN 391' EdücaTiët,,-;

üdres centraio redactie: Studiocomp

L

GRUNDIG 50CM GROOTBEELD
KLEUREN-TELEVISIESTEREO-TELETEKST
Type P50-350; 50cm Flat Square beeldbuis, monitor look,

automatisch zenderzoeksysteem, 49 voorkeuzestations,

elektronisch cijferslot, TELETEKST, STEREO (4 speakers),

euro-AV-aansluiting en infrarood afstandbediening.

Adviesprijs '1469.-

ARISTONA 3 KOPPEN VHS-HQ VIDEORECORDER
3SB02; Perfekte High-Quality beeldkwaliteit met Super Slow
motion en Stilstaand beeld, Auto repeat, 6 programma timer tot

1 maand vooruit, Quick-programming, ÓTR. Automatische
koppenreiniging. Tuner met S-kanalen en 42 voorkeuze-
zenders. Afstandbediening met LCD-display.

Adviesprijs '1150.-

SSW».»"-*""

^j|%$C w ";
k7 Uager kan

s worden

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanksgrote inhoud kompakte
afmetingen. Kwalitatief uitste-

kende koeler/vriezer. Adv "848.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1 299.

475.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv."899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

"

595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

595.-
BAUKNECHT 2304m 699
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs'1 1 99.-

WÈ\tMe.<
SIEMENS KS2648

895.

BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, Long-Play,

4 koppen, afstandbed. '1 695.-

H 849
BLAUPUNKT VIDEO
RTV535: 3kr>Dpen.Adv'1445.-m 699.-
PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ,3koppen.'1157.-

WÈ 699.'
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
VSF300. VHS-Intelligent HQ,
perfekt beeld, afst.bed. '988.-

Hl 649
IHQVIDE
ndbediend.

"

549.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.-

IG 63CIVJ

STEREO TELETEKST
Type ST63-450; Adviesprijs *1879.-

ÖfllïiS

949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. '11 99.-

899
HOLL. 1000 TOEREN

799.-

INDESIT D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en
geruisarm: Adviesprijs" 1099,

ZANUSSI WASAUTOM.

699.-
STUNT! 550 TOERENm 599.
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-m 499.

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast

maar een echte 280 liter

2-deurs koel/vries kombi-
natie. Koelruimte op "oog-

|

hoogte". Adviesprijs'979.-m 479.-
|
ZANUSSI K/V (OJ)

719.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

819.-
MIELE KOEL/VRIES

WKMg/
BAUKNECHT K/Vm 869.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica

bovenblad. Officiële garantie

265.-
KOELKAST
sterren vriesv;

UUVi

160 LTR. KOELKAST
1 60 liter, 2-sterren vriesvak.

PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

395.-
I ZANUSS1 140 LITER

\m 445.-
I
PHILIPS 160 LITER

495.-
I
BOSCH KTF1 540

575.-
BAUKNECHT 160 LTR
Adviesp rijs'869.-~ 645.-

MIELE 1100TOEREN
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-
leerd. Adviesprijs "2199.-

\IIMgs
SIEMENS 1000 TOEREN
1000 toeren. Adviesprijs'1 878.-

1395.
WAS/DROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

*

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ft'

ft'

ft'

ti

ft'

8
ft!

ti

ft'

ft

ti

MAGNETRON OVEN M
Snel-ontdooien en verwarmen, 'flm 199.-K

699.-
BAUKNECHT VW3PR

799.-
BOSCH VW PS2100

849.-
MIELE VW G521

1479.-

SAMSUNG RE570

199.-»
MOULINEX FM1115 ft!

239.- M
PHILIPS /WHIRLPOOL Z
AVM61 0; 20 liter. Adviesprijs'769.-

™

349.-
H

1445,
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u

van deze AEG/BCC stuntaan-

bieding? Adviesprijs'1 549.

^1245.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

855
BAUKNECHT WA6500

795

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van
de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. '1495.-

899-"
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren
centrifuge. Adviesprijs." 1 375.-

999.-
1000 TOEREN RVS BL

^1099.

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. '595

348.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

498.-
j
BAUKNECHT LUXE

\m 548.-
BOSCH VRIESKAST

|Type GSD1311; Adv. '848.-

598.-
STUNT!! VRIESKIST!!

UI 348.-

MOULINEX KOMBI d
800 WATT + GRILL 3m 399.

"

BROTHER ER7341 t*

29 liter, digitale bediening en fö
draaiplateau.Adviesprijs'899.- ^m 499.- «
KOMBI MAGNETRON ftl

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
ftf

+_hete-lucht oven + grill. -j

549.- R
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80^750 Watt +draaiplateau. |^|

699.-
té

KOMBI MAGNETRON 3
3 IN 1 + DRAAISPIT «
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

fl|

mogen en digitale tijdklok. Jïm 899.-

"

ZANUSSI WASDROG
TypeTD50; Adviesprijs'649.-

349.-
RVS REVERSEREND

499.-
BAUKN./BOSCH/AEG

MJSSB.-
'HILIPS / WHIRLPOOL

549.-
CONDENSDROGER

799.-
SIEMENS CONDENS

mi2B9.-
MIELE DROGER

1199.
MERKCENTRIFUGEm 169.-

Type KN5402WO; Adv. "849.-
f£

558. -w
ETNA FORNUIS 14.00 ^

638.- d
INDESIT G/E FORNUIS fé
KN5404;Gas-elektro."1049.- J

688.- i
PELGRIM SUPERLUXE «
GAS-ELEKTRO FORNUIS 4
41 0IV;Gas-elektro fornuis. In- j3

draaispit en mixed rl
grill-set. Adviesprijs'1 425.- fÈ

968.- i

's

fi

ti

ATAG ELEKTRISCH
FE052A/EFF225/234.' 1 445.

^1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs" 1 735

mms.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.

108.-

55

ï

^E^IENIEIEKTRÖ-SUPERS IN Pg RAMDfiTiin
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Overweldigende belangstelling voor de Sint

ZANDVOORT - De intocht van Sint Nicolaas in de badplaats is zaterdagmiddag een hartverwarmende manifestatie geworden. Vele
honderden kinderen genoten met volle teugen van het festijn. 'Zie de maan schijnt door de bomen.' Hoewel het tijdstip anders deed
vermoeden, klonk dit Sinterklaaslied vol overtuiging uit vele kinderkeien. Het weer werkte ditmaal mee: een stralende zon en een
aangename temperatuur. Het station-emplacement leek een mierenhoop met de talloze kinderen en hun ouders, die door speaker Paul
Brugman werden voorbereid op de komst van de goedheilig man. Ondertussen stond de schimmel al vol ongeduld voor het station te
trappelen, om zijn baas naar het Raadhuisplein te vervoeren.
Op het Raadhuisplein had plaatsgenoot Theo Hilbers als vanouds weer zijn handen vol, om vanaf het bordes de ongeduldige
kinderschare in toom te houden. „Nee, er waren ook dit jaar geen stoute kinderen bij," zo hield burgemeester Van der Heijden Sint
Nicolaas voor. Die geloofde hem op zijn woord. De zak bleef dan ook leeg. Er hoefde ook dit jaar niemand voor straf naar Spanje.
Na het welkom in het centrum vertrok de stoet spoorslags naar 't Stekkie in Nieuw-Noord, waar de Sint werd verrast door een ouderwets
Sinterklaasfeest. „Zoveel aardige kinderen heb ik zelden bij elkaar gezien", verklaarde de kindervriend na afloop van deze geslaagde
happening. „Wat mij betreft mogen ze dit jaar weer hun schoen zetten. Voor een bosje hooi, een stukje appel of een winterwortel houd ik

mij aanbevolen. Niet voor mijzelf maar voor mijn paard natuurlijk."

College B&W: 'Nieuwe woonwagen niet illegaal'

Dertien verkeerszuilen

omver voor woonwagen
ZANDVOORT - Bij het transport van een woonwagen

zijn zaterdagochtend vroeg op de Zandvoortselaan en
op de Tolweg dertien verkeerszuilen gesneuveld. De
onverwachte komst van de nieuwe woonwagen, de vier-

de op het kamp aan de J.P. Thijsseweg, houdt het hele
college van burgemeester en wethouders bezig. Volgens
wethouder Termes is deze niet 'illegaal', maar er moet
wel een vergunning voor worden aangevraagd.
Burgemeester Van der Heij- blemen op het Keesomplein

den kreeg zaterdagochtend te

horen 'dat er een grote woonwa-
gen in delen naar de J.P. Thijs-

seweg werd vervoerd, die grote
schade had veroorzaakt'. De
wagen bleek te breed voor de
rijstroken op de Zandvoortse-
laan, waardoor de verkeerszui-
len het moesten begeven. Het
transport is gedeeltelijk ook
over de dr. Gerkestraat geleid,

waardoor even later op de Tol-

weg nog een zuil omver ging.

„Maar er is inmiddels al over-
leg tussen degeen die de schade
aangebracht heeft en degeen
aan wie de schade berokkend
is," zei Van der Heijden dins-
dagavond in de raadsvergade-
ring. „Er is proces-verbaal op-
gemaakt."
De fractie van de Partij van

de Arbeid had een reeks vragen
gesteld over het tijdelijke woon-
wagenkamp, dat vlakbij de
Thomsonstraat op een oud
stuk circuit staat. Vanwege pro-

zijn de bewoners begin dit jaar
hierheen verhuisd. Er zou nog
gezocht worden naar een defi-

nitieve plek.
Dat de vierde woonwagen il-

legaal geplaatst zou zijn, is vol-

gens wethouder Termes 'niet

juist'. „De woonwagenwet biedt
ruimte voor vier wagens, er

stonden er maar drie." Boven-
dien zouden de bewoners eer-

der al gevraagd hebben of zij

een grote wagen mochten plaat-

sen. Vooruitlopend op dat be-
sluit hebben zij een grote beton-
vloer gestort, volgens Termes
meer een betonnen 'plaat'.

„Maar de normale weg moet be-
wandeld worden, de woonwa-
gen moet aan de verordening
voldoen."

Volgens wethouder Van Cas-
pel is er nauwelijks een moge-
lijkheid om dat te bekijken, om-
dat de wagen nu onder het
'Bouwbesluit' valt. „En dat

stelt alleen maar minimum ei-

sen." Het college heeft 'geen
poot om op te staan om de vier-

de wagen te weren," aldus Van
Caspel: „We zijn destijds buiten
het bestemmingsplan om ge-

gaan om een openbare- orde-
probleem op te lossen." Kuij-
ken, PvdA, vermoedt dat het
college allerlei excuses verzint.

„Men doet maar. En bovendien
vangen we niets, we betalen."
Dat laatste slaat op het feit dat
de gemeente nog 70.000 gulden
voor aansluitingkosten moet
ontvangen, plus pacht over de
afgelopen periode. Van der
Heijden bestrijdt het verwijt.

Volgens hem kan tegen sommi-
ge zaken niet opgetreden wor-
den omdat de wet deze wel toe-

staat. „Er is geen sprake van,
dat we maar wat aandoen."

Kampen
WD-fractievoorzitter Tates

gaat nader onderzoeken bekij-

ken wat het college tot nu toe
allemaal besloten heeft. Boven-
dien wil hij met de commissie
Bestuurlijke Zaken een werk-
bezoek aan beide kampen bren-
gen. „Tot nu toe hebben we al-

les van papier moeten verne-
men, we willen nu zelf zien hoe
de situatie is."

ZFM binnenkort ook op de kabel

Rijverbod
ZANDVOORT - Een 43-jarige

automobiliste kreeg donder-
dagnacht een rijverbod opge-
legd. Rond half drie reed zij met
haar auto op de Zandvoortse-
laan in Bentveld tegen een trot-

toirband. Het voertuig kwam
vast te zitten. Dat gebeurde bij

de kruising Bramenlaan/Wes-
terduinweg, . waar momenteel
wegwerkzaamheden worden
verricht, volgens de politie dui-

delijk zichtbaar voor het ver-

keer.

Er is geconstateerd dat de
vrouw te hard heeft gereden.
Bovendien bleek zij onder in-

vloed van alcoholhoudende
drank. Bij een ademonderzoek
werd een gehalte met een pro-
millage van ongeveer 1.05 ge-

meten. De vrouw kreeg een rij-

verbod van vier uur opgelegd.
Tegen haar wordt een proces-
verbaal opgemaakt.

Beschadiging

wegmeubilair
ZANDVOORT - Een vracht-

wagen beladen met een woon-
wagen heeft zaterdagochtend
rond 06.00 uur divers straat-

meubilair beschadigd, zowel in

de gemeente Bloemendaal
(Zandvoorterweg) als in Zand-
voort. De oorzaak was dat de
lading te breed en te hoog was.
De chauffeur reed zonder ont-

heffing. Tegen hem en tegen het
bedrijf zal proces-verbaal wor-
den opgemaakt.

Personeelslid

aangehouden
ZANDVOORT - Een 21-jarige

Zandvoorter is afgelopen week
aangehouden op verdenking
van verduistering. De man, in
dienst bij een ijzerhandel, heeft
bekend in vier maanden tijd

vijfduizend gulden uit de kluis
te hebben gestolen. Hij was vo-
rige week in de val gelopen, die
de eigenaar van het bedrijf uit-

eindelijk had opgezet. Hij had
's morgens de nummers geno-
teerd van de bankbiljetten in de
kluis. Daardoor kon hij later op
de dag constateren dat er op-
nieuw geld was verdwenen. Dit
keer een briefje van 25 gulden.
De desbetreffende werknemer
bleek het briefje bij zich te heb-
ben. Hij bekende dat hij het had
weggenomen. Later bekende
hij ook verduistering van de
rest van het geld.

Waterstanden

Provincie verlangt van gemeente
zo snel mogelijk 'goed duinbeheer'

ZANDVOORT - De loka- kabel de huiskamer bin-
le omroep ZFM komt bin- nen. Daarover heeft het
nen enkele weken via de ZFM-bestuur kort geleden

overeenstemming bereikt
met kabelexploitant Case-
ma.

ZANDVOORT - De gemeente móet zo snel mogelijk
een goed duinbeheer opzetten voor het gebied rond het
circuit. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heb-
ben daarop aangedrongen, bij hun beoordeling van het
nieuwe bestemmingsplan Circuitgebied gemeente
Zandvoort. Volgens wethouder Van Caspel wacht de
gemeente op de overname van het duingebied door de
provincie.

Datum HW LW
26 nov 04.21 00.04
27 nov 05.05 01.06
28 nov 05.48 01.46
29 nov 06.28 02.25
30 nov 07.05 02.55

1 dec 07.50 03.25
2 dec 08.40 03.45
3 dec 09.24 04.50
4 dec 0.35 05.57
Maanstand:
EK woensd. 2 dec. 06
Doodtij 3 dec. 09.24 u.

HW
16.36
17.15
17.55
18.34
19.25
20.26
21.15
22.26
23.25

LW
12.15
13.00

13.46
14.26
14.55
15.36
16.04
17.04
18.20

.07 u.

NAP+65cm

Wij menen dat momenteel
nog geen sprake is van goed be-

heer van de aan het circuit

grenzende duinen.' Die conclu-
sie hebben GS, het dagelijks be-

stuur van de provincie, toege-
voegd aan hun goedkeuring van
het bestemmingsplan Circuit-

gebied. 'Toch hebben wij het

(ADVERTENTIES)
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bestemmingsplan goedgekeurd
in de verwachting dat dit doel
binnen de planperiode bereikt
zal worden,' schrijven zij aan
het gemeentebestuur. 'Wij
dringen er bij u op aan om alles

wat in uw vermogen ligt, te

doen om het goede duinbeheer
zo spoedig mogelijk te realise-

ren. Wij rekenen op uw maxi-
male inzet.' Het bestemmings-
plan is ongewijzigd tien jaar
geldig. „Maar wij denken het
eerder te kunnen regelen," zegt
WD-wethouder Van Caspel
over het streven naar 'goed
duinbeheer'. Maar dat zal dan
wel voor rekening komen van
de provincie. De wethouder
verwijst immers naar de onder-
handelingen om het duinter-
rein over te dragen aan de pro-
vincie. Volgens Van Caspel was
dat de wens van twee gedepu-
teerden die een tijd geleden
naar Zandvoort waren geko-
men. In die onderhandelingen

is vertraging ontstaan, doordat
tussendoor ook het Ministerie
van Landbouw en Visserij inte-

resse toonde. „Wij hopen bin-

nenkort met de provincie tot

overeenstemming te komen,"
aldus Van Caspel.

A-status

Volgens het college van Gede-
puteerde Staten zijn in het be-

stemmingsplan wel voorwaar-
den opgenomen 'waardoor op
goede wijze de belangen van na-

tuur en landschap tot hun
recht kunnen komen.' Boven-
dien is het in overeenstemming
met het streekplan Amster-
dam-Noordzeekanaalgebied uit

1987.

Voor zover het 't circuit betreft,

staat in dit streekplan 'beper-

king van de geluidhinder' cen-

traal. Dat kan worden bereikt
door binnen het huidige cir-

cuitgebied een gecomprimeerd
circuit aan te leggen. Randvoor-
waarden daarbij zijn, dat er

wordt voldaan aan de eisen van
de Wet geluidhinder en dat het
aangrenzende duingebied goed
wordt beheerd.

Tegen het bestemmingsplan

is een aantal bezwaren inge-

diend, onder andere door de
Stichting Duinbehoud. Deze
zijn echter ongegrond ver-

klaard. Een goedgekeurd be-
stemmingsplan is één van de
voorwaarden die de Staatsse-
cretaris van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur (WVC) in

1988 heeft gesteld. Daaraan
moet worden voldaan voordat
de Zandvoortse racebaan defi-

nitief de A-status als nationaal
circuit kan worden toegekend.

Die voorwaarden maken deel
ait van een Plan van Aanpak
Circuit Zandvoort. Over dat
plan moeten Provinciale Sta-

ten, het hoogste politieke or-

gaan van de provincie, nog een
eindoordeel geven.

'De goedkeuring van het be-
stemmingsplan door GS bete-
kent dus nog geen A-status voor
het circuit,' aldus het bureau
Voorlichting van de provincie.

De uitzending via de kabel
zat al een tijdje 'in de lucht',

maar moest steeds uitgesteld
worden. „We hebben zo lang
moeten wachten omdat er nog
een aantal technische zaken op-
gelost moest worden," zegt be-
stuurslid Lennard Groot.

„Maar nu verwachten we dat
we voor half december via de
kabel te ontvangen zijn." In ver-

band met de naderende feestda-

gen wordt er haast achter gezet.

ZFM is nu alleen nog op de
transistorradio te horen, op
golflengte 106.9 FM. Op de ka-
bel wordt dat 107.9 FM. De zen-
der van de Zandvoortse Om-
roep Organisatie blijft voorlo-
pig in mono uitzenden. Plan-
nen voor stereo-uitzendingen
zijn er wel, maar die bevinden
zich nog in een beginstadium.

Onderzoek
„We hebben wel een optie op
een stereo-muzieklijn," zegt
Groot. „Maar voor het zal waar-
schijnlijk nog wel één a twee
jaar duren' voor het zover is."

De omroep-medewerkers

Het gezicht van De bank

V.
iT

. lï M l.

Anno 1957

''t .^'*

Anno 1992

De beloning voor de man die wij allen kennen als de kassier van
de ABN-AMRO bank op de Grote Krocht is natuurlijk.

De Felicitatie
die elke Zandvoorter hem persoonlijk brengt op 1 dec. 1992,

na 35 jaar bijzonder trouwe dienst hij

ABN-AMRO Zte bank
op de Grote KrochtKerkplein 7

Gr. Krocht 12-14

Zandvoort U bent van harte welkom!

Een hele dag praten over

toekomst strand en kust
ZANDVOORT/HAAR-

LEM - Een hele dag lang
wordt er vandaag gespro-
ken over de toekomst van
kust en strand. Dat ge-
beurt vandaag in het pro-
vinciehuis in Haarlem.
Daar zijn vertegenwoordi-
gers van verschillende
groeperingen bijeen om
nieuwe ideeën voort te
brengen.

Is het strand er alleen om op
te liggen of om langs te wande-
len'? Of mogen we de kustlijn

zodanig veranderen, dat je op
sommige plaatsen niet meer op
je rug kunt liggen maar wèl op
je buik, om vogels te bespie-
den? Moet de gesloten kust-
streek tussen Hoek van Hol-
land en Den Helder zo blijven
omdat we ons veilig voelen ach-
ter de duinen? Of kunnen we
een andere verdedigingslinie te-

gen het water creëren? Kortom:
op welke manier kunnen we in

de toekomst optimaal van dit

gebied gebruik maken? Zowel
als kustverdediging als econo-
misch en ecologisch.

Brainstormen
Dergelijke vragen komen

vandaag uitgebreid aan bod op
de bijzondere bijeenkomst in

het provinciehuis in Haarlem.
Deze is georganiseerd door de
Provincie Noord-Holland in sa-

menwerking met Heidemij Ad-
viesburo. Een dag lang zijn ver-

tegenwoordigers uit de politie-

ke, ambtelijke, universitaire en
zakelijke wereld 'brainstor-

men'. Het onderwerp is: de al

dan niet gewenste ontwikkeling
van het gesloten kustgebied
tussen Hoek van Holland en
Den Helder.

Het is de eerste keer in Ne-
derland dat een dergelijke
werkconferentie wordt gehou-
den met zo'n uiteenlopend ge-

zelschap. 'Eén ding hebben de
negentig deelnemers met el-

kaar gemeen,' zegt het bureau
Voorlichting van de provincie.
'De betrokkenheid bij de kust.'

De invalshoeken zijn echter zo
uiteenlopend, dat het overleg
tot verrassende uitkomsten
kan leiden. Maar dat blijkt ook
de bedoeling, omdat een nieu-

we aanpak kan leiden tot een
'meerwaarde voor deze streek.'

De uitkomsten worden in de
volgende editie van deze krant
vermeld.

Volgens het programma zou
hoogleraar communicatiewe-
tenschappen A. van der Meiden
de verschillende groepen met
elkaar confronteren. Een en an-
der na een inleiding' door de
Commissaris der Koningin in

Noord-Holland, prof. dr. J.A.

van Kemenade, die tevens zou
optreden als dagvoorzitter. De
sprekers zijn: R. Hillen, dienst
Getijdewateren Rijkswater-
staat, L.P. Van der Linden,
hoofd afdeling Economische
Zaken van de provincie, E.
Langbroek, A. van der Louw, D.
de Jong (Heidemij) en P.P.

Kohnstam, directeur Strategie
en Externe Betrekkingen Wil-
ma en hoogleraar Vastgoed-
kunde.

hebben een onderzoekje gehou-
den onder bewoners van Bent-
veld. „Daaruit bleek dat bij 89
procent de radio-uitzendingen
via de kabel binnenkomen.
Daaruit trokken we de conclu-
sie: dan moeten wij ook zo snel
mogelijk op de kabel." Volgens
Groot wil zeventig procent van
de geënquêteerden ZFM graag
op de kabel.

De omroep is twee jaar gele-

den als lokale zender 'de lucht
in gegaan'. Dat wordt op 29 de-

cember aanstaande gevierd
met een marathon-uitzending.

(ADVERTENTIES)

CUBE HARDWARE
FEESTMAAND

Zie onze adv.

elders in dit blad

DEZE WEEK
Schieten
Schieten is niet zijn eer- q
ste taak, toch moet hij ó
de komende maanden con-
stant met een vuurwapen
rondlopen. Ook al is het in Za-
greb, waar Ivar van der Smaal
maandag heen gaat, vrij rus-

tig.

Kinderen
Een actie van kinderen q
voor kinderen. Dat is de ó
grote wens van Helene Schro-
der. Zij hoopt op een vracht-

wagen vol kerstcadeautjes
voor de oorlogs-slachtoffertjes

in Bosnie-Herzegovina.

Niets anders
Bisschop Bomers had j-
nooit iets anders willen O
worden. Ook geen bakker, bij-

voorbeeld. Voor de lezers van
het Zandvoorts Nieuwsblad
vertelt hij wat meer over zich-

zelf. Deze week in de rubriek

Achter de Schermen.

Loeres
Het Nationaal 1 April -j
Genootschap " heeft /
weer 'toegeslagen'. Deze keer
met een Trouwloeres.

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur ... . tel. 17166

Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648

Inbraak in Stekkie

ZANDVOORT - In het Stek-
kie en de Van Pagée sporthal is

eind vorige week ingebroken.
Vrijdag werd melding gedaan
van de inbraak. Er was een
raam vernield en diverse ih het
pand staande gok- en speelkas-
ten zijn opengebroken om het
geld uit de lades te stelen. Ook
uit de kassa achter de bar is

geld ontvreemd.

(ADVERTENTIE)

»»' Ideaal
Mevrouw Huijbens is niet alleen

Haar 2'; jarig dochtertje Elise is ook van (Il

partij. „Voor m'n dochter hel) ik tot nu toe ei

genlijk alles bij Dirk van den Broek gehaald

Vroeger baby-voeding, want nu eet ze met ons

mee, maar de Pampers bijvoorbeeld, komen
hier vandaan. Ook de melkproducten, want
een kind kan natuurlijk niet zonder gezomk
voeding. En de rest ... ja dat haal ik ook

hier", geeft mevrouw Huijbens te kennen. In

het winkelwagentje ligt een van de aanbiedin

gen. We vragen er naar. „Handig hé. zo'n stof

fer en blik. Komt altijd van pas. En dat voor

maar /1,!I9. Zoiets laat ik dus niet liggen. Ie- .Veimuw Huijlmix „ledere keer »™
dere keer hebben ze weer andere bruikbare i™iklare simlletje.i in de uanbmlwx"

spulletjes in de aanbieding. Ik kijk ook altijd

naar de advertenties en vergelijk ze met die van andere supermarkten. Als iedereen zegt dat

Dirk van den Broek zo goedkoop is. wil ik mezelf daar altijd graag van overtuigen. Tot nu toe

is dat ook steeds het geval geweest. Wat dat betreft ben ik best een beetje nieuwsgierig aan-

gelegd. Zo was vorige week een wasmiddel in de aanbieding. Ik natuurlijk uitproberen. En
weet U wat: wast uitstekend. Veel mensen nemen altijd hetzelfde product of artikel. Ik wil

nog wel eens veranderen. Daarom is deze supermarkt voor mij ook zn ideaal, want als er veel

te kiezen valt. komen mensen zoals ik volledig aan hun trekken".

andere

é_J= L^^iiLLLk'v^iii-L U?

Natuurlijk, die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wal zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

tot 1 april voor maar ƒ 12,50

KI

ü Nieuwsblad
Naam: (m/v) .

..._.'.. ..: .. .1 '. ; ....

Adres: . ... L .:. .., . i... ,.....: ... : .. ; ...

Postcode/Plaatse
; . ,...:.; ... :

Telefoon: il I ii.vn. ,«nr

Giro/Banknr.: :..!... . : !.. ;

Daarna word ik abonnee en betaal per
: kwartaal ƒ 16.00 ;

': halfjaar ƒ 29.00 ['] jaar ƒ 52.00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020-668. 1X00.

Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam. U hoeft Keen postzegel te plakken. 8 7 1 037 1 "0 1 7003
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FAMILIEBERICHTEN

VAN HARTE
GEFELICITEERD

Zaterdag 28 november wordt

JOOP VAN SOOLINGEN
65 JAAR

Je bent voor ons de liefste en de
beste! ! !

Betty, Betty, Willem,
Kelly, Jody en Wodan

A

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.

Met grote droefheid geven wij U kennis van het
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en fijne opa

Adrianus Hendricus Kreuger

20 augustus 1915 f 20 november 1992

Zandvoort:

J. Kreuger-Molenaar

Hoofddorp:

K. Dalman-Kreuger
H. J. Dalman

Rotterdam:

Monique

Hoofddorp:

Marion en Edward

Hoofddorp:

Jacqueline

Nieuwstraat 15

2042 VN Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-

gevonden.

Na een korte ziekte is plotseling van ons heenge-
gaan onze kameraad en vriend

A. H. Kreuger

Hans, Tineke
Sabine, Michel

Buurman rust in vrede.

Vandaag overleed onze onvergetelijke man, pap
en opa

Hendrik van den Bos

Diever,

18 november 1992
Zandvoort,
6 maart 1923

Zijn leven had stijl

We hielden heel veel van hem

Diever:
Stien van den Bos-Dees

"

Deurne:
Neelke en Ton Cremers-van den Bos

Eindhoven:
Petra en Roel Klijnsma-van den Bos

Groningen:
Evelien van den Bos

Zijn kleinkinderen:

Leontien, Mathijs, Pieternel,

Anne, Jonna

Oldendiever 3, 7981 LT Diever

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op zaterdag 21 november in het crematorium te

Meppel.

Op 18 november jl. overleed onze geliefde broer,
zwager, oom en neef

Hendrik van den Bos
Namens de familie:

S. van den Bos

Heimansstraat 10
2041 BN Zandvoort

Veel te vroeg en volkomen onverwacht is van
ons heengegaan onze lieve en spontane Wilma.

Ons verdriet is enorm. De leegte die zij achterlaat

is onvoorstelbaar.

Wij zijn dankbaar voor wat zij ons heeft gegeven
en zullen haar immens missen.

Wilma Kammeijer-Riemersma

16-11-1946 20-11-1992

Purmerend:

Enk Kammeijer
Mirjam en Michel
Elise

Zandvoort:

M. A. Riemersma-Sluiters

Haarlem:

A. J. Kammeijer-de la Mar

en verdere familie

1444 VA Purmerend
Sternstraat 29

De crematie heeft donderdag 26-11 -'92 plaatsge-

vonden.

t

Lieve Wilma
We zullen je heel erg missen.

Je was zo bijzonder.

Paul en Ellen
Maurice en Danielle
Claudia en Vincent
Joke, Jacqueline en
Michael

Uit een donkere wereld
op God gericht

mag zij nu aanschouwen
liet eeuwige licht.

Na een kortstondige ziekte en grote strijd is, na
voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken,

overleden mijn zorgzame vrouw, onze goede
moeder, schoonmoeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

Maria Johanna Stokman-Heemskerk

6 september 1904 f 23 november 1992

Onze dank gaal uit naar het personeel van Het
Huis in de Duinen voor hun goede zorgen.

P. J. Stokman

Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Het Huis in de Duinen
H. Heyermansweg IA - kamer 389
2042 XM Zandvoort

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in de rouwka-
mer van Het Huis in de Duinen.

De gezongen Requiemmis zal worden opgedra-
gen zaterdag 28 november om 1 1.00 uur in de pa-

rochiekerk St. Agatha, Grote Krocht 43 te Zand-
voort, waarna om 12.15 uur de teraardebe-
stelling zal plaatsvinden op de Algemene Be-
graafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

30-1 1-'91 30-ll-'92

in memoriam

Marco Vermaat

Discotheek Chin Chin

ADVERTENTIES

Paul Willemsen

27 november

25 jaar PTT Post

Van harte gefeliciteerd!

Mary en oma
Annemiek en Rob
Sandra en Kees

Vooral zö doorgaan!

BEDANKT
Voor alle belangstelling,

kaarten, fruit, bloemen etc.

ti|dens mi|n verblijf in het ziekenhuis

en bi| thuiskomst.

Keur

%M BRIDGE ||
dè sport

nu ook nagenoeg alle

bridge-artikelen

ook boeken in onze

speciale

BRIDGE HOEK
v.a. 20/11

in onze winkel

ook veel 5-25 dec.

ARTIKELEN
gedicht 2,50

of gratis bij aankoop

MARANED
Thorbèckestraat 7

2042 GL ZANDVOORT
tel. 02507-18940 *

paiar ligt onze belangrijkste
taakvéri dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons
^;^'terëpht';yoör:'r;'' :'

"inschrijvingen

Uitvaartverzekering
^l|VO-PÖLIS w

• een Natura- -;-^ö.\}.

uitvaar^

Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

tmwmm

DB

023^315855

> ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijïweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)

AART VEER
winter

stamppot
f

met gratis jus ^:

NIEUW! exotische
stamppot

Wat eten we toch lekker
bij AART VEER
Grote Krocht 25 Zandvoort

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

Dit weekend:

Taart Maison 8.- ^.
Meergranen

vloertje

400 gram

,^, van 1.80 voor 1.53

' N
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| Weekenddiensten ]
Weekend:
28/29 november 1992

POLITIE: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.

13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info over-

dag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken-
nemerland.
DIERENAMBULANCE (Die-

renbescherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza-
menlijke waarnemingsrege-
ling: J. Anderson, B. van Ber-
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blü-
me, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, èn
tijdens feestdagen via telefoon-

nummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn

/.owel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een af-

spraak is niet nodig. Inlichtin-

gen omtrent de diensten van
dokter Plieringa worden ver-

strekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel.

13185. Openingstijden (alléén

voor recepten) : zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00. Buiten de openings-
tijden: informatie over de rege-

ling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedge-
vallen is het Kruiswerk Zuid-
•Kennemerland 's avonds, 's

nachts en in het weekend te be-
reiken via de doktersinforma-
tiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Eliza-

beth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Koch-
straat 6A, Zandvoort, tel.

02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zand-
voort, tel. 15847.

Dieren: (Overige diensten) Ver-
eniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings-
dienst 023-383361, Asiel Zand-

voort (tevens pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulp-
verlening: Voor informatie, ad-
vies en hulp tel. 17373, op alle

werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dien-
stencentrum) Koninginneweg
1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te

voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00

en 17.00 uur. De kosten per per-

soon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,-

voor een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.

13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder vol-

gens afspraak. Deze hulpverle-
ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gra-

tis.

Telef. Meldpunt Sexueel Ge-
weld: tel. 023-329393 op werkda-
gen 12.00-14.00 uur en ma.a-
vond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00

uur: 19783. Schriftelijk: Post-
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Be-
stuurlijk spreekuur: iedere eer-

ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' we-
ken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davids-
straat 17. Inl. 023-152152.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel.

61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinses-
seweg 34. tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.

14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten 1
Weekend:
28/29 november 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt

•op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred J M Pekelharing.
Hoofd commercie 1 J F. Sas

Redactie: Gasthuisplein 12, Zand-
voort, tel 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26. 2040 AA Zandvoort. Bij

geen gehoor 020-6451515 tijdens

kantooruren
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpers-
hoek, Mananne Timmer.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter

Hendal

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer: 02507-
30497. Kantoor geopend: maandag
13-16 u, dinsdag 10-13, 14-16 u;
woensdag 9-11 u; donderdag 10-12
en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.

Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,

Amstelveen, tel 020-6475393; Posta-
dres- Postbus 51, 1180 AB Amstel-
veen Faxnummer- 020-6475449 Mi-

cro-advertenties tel. 020 - 562.6271
Verkoopmanager- M Christiaanse.

Abonnementsprijzen: ƒ 16.- per
kwartaal,

ƒ 29,- per half jaar, ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.

Losse nummers ƒ 1,75.

Opgave abonnementen, verhuizin-

gen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-

6 68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m 1941.

Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, Eerste Adventszondag
Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap NPB:
Zondag 10.30 uur: Eerste zon-
dag van de advent, mevr.drs.
A.A. In 't Veld, Haarlem
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/com-
munieviering
Zondag 10.30 uur: woord/com-
munieviering, pastor Cl. van
Polvliet, Solidaridad Cyclus
Nieuw Unicum:
10.45 uur, ds. S. v.d. Meer
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ochtend-
dienst
Zondag 19.00 uur: avonddienst

[Burgerlijke stand1
Periode:
17 - 23 november 1992
Gehuwd:
Landman, Nicolaas Gerrit en
Stam, Hendrika
Van Wieringen, Jacobus Johan-
nes Josephus en Landman, Ma-
rion
Geboren:
Dylan, zoon van: Koning, Hen-
drik en Koppen, Monique
Liesbeth Nienke, dochter van:
Sterkenburg, Hubertus Karel
en Kooi, Jetske Renske
Overleden:
Rijskamp, Margaretha Hendri-
ka, oud 81 jaar
Bos, Cornelis Albert, oud 71

jaar
Vellekoop geb. De Waart, Anna
Jacoba Philomena, oud 87 jaar

Cohen geb. Hibma, Elisabeth
Johanna Berdina, oud 85 jaar

Spangberg, Johannes Bartholo-
meus, oud 81 jaar
Dropvat, Willem Pieter, oud 76

jaar
Stroet, Johannes, oud 76 jaar

Ivar van der Smaal zes maanden naar Joegoslavië

'Wij hoeven niet te schieten'

I'.

~*J

Ivar van der Smaal heeft zijn blauwe baret al ontvangen. Maandag vertrekt hij naar het
VN-leger in het voormalig Joegoslavië. „Zagreb is nu nog geen vuurhaard" Foto Bram stijncn

Na een krentenbol en een
kop koffie kreeg de 22-jarige

Ivar van der Smaal, kort na
zijn opkomst voor de militai-

re dienst, een formulier on-
der z'n neus geschoven. Of
hij bereid was om naar Joe-
goslavië te gaan. „Ik heb het
om verschillende redenen
ondertekend. Als je dat doet,

hoefje wat korter in dienst
en bovendien ben je dan nut-
tig bezig. Wat je leert, kun je
meteen in praktijk brengen."
Krap twee maanden later,

aanstaande maandag, ver-

trekt hij met de vierde lich-

ting Nederlandse VN-militai-
ren naar de omgeving van
het oorlogsgebied. In Zagreb
wordt hij ondergebracht bij

een batiljon met Fransen en
Finnen, dat zich op korte af-

stand van het vliegveld Plaso
bevindt. Daar gaat hij met
een klein team voor de ra-

dio-, sateliet- en andere ver-

bindingen zorgen. De ether is

niet helemaal onbekend ter-

rein voor Ivar van der Smaal.
Vroeger was hij een van de

mensen achter de Zandvoortse
'piratenzender' Radio Connec-
tion.

„Wij hoeven niet te schie-

ten," zegt hij. Dat blijkt de taak
van andere leden van het batil-

jon. „Maar we moeten wel con-
stant een kogelvrij vest aan èn
een wapen bij ons dragen.
Want je weet maar nooit... In
Zagreb vinden er toch af en toe
wel beschietingen plaats."

Aan de reis is een drie weken
durende, intensieve VN-trai-
ning vooraf gegaan, onder de
stevige 'begeleiding' van mari-
niers. „We zijn eigenlijk pio-

niers omdat we daar de winter
ingaan. Ze verwachten tempe-
raturen van min 20 graden. We
krijgen wel poolpakken, maar
het is nog niet bekend of die
warm genoeg zijn." De training
bestond uit zware arbeid en
lange dagmarsen met slechts
een noodrantsoen. Na een
mars van 30 kilometer moest
er ondanks de vermoeidheid
toch nog een verbindingscen-
trum worden opgericht. Over-

nachtingen vonden in de
openlucht plaats of in de
Limburgse grotten.

Kameraad
„Er is dok veel aandacht

besteed aan teambuilding.
En je krijgt een buddy, een
vaste kameraad met wie je

constant optrekt en over je

ervaringen kunt praten.
Maar er gaat ook sociale en
psychische begeleiding mee.
Want je kunt er natuurlijk
van alles tegenkomen." Dat
slaat vooral op de confronta-
tie met doden en gewonden,
wat niet alleen denkbeeldig
is.

Of hij opziet tegen het ge-

vaar? „Zagreb is nu nog geen
vuurhaard, maar je weet na-
tuurlijk niet hoe dat over een
paar maanden is. En op een
bepaald ogenblik kun je ook
ergens anders nodig zijn, bij-

voorbeeld in Bosnië. Mijn
moeder vindt het wel eng,
maar ze heeft zich erbij neer-
gelegd."

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de

redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Te lange
brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het

redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

Overlast handhaven?
Twee lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad reageren op een

artikel uit de krant van vorige week, 19 november 1992. Daarin
lazen zij tot hun verbazing dat de gemeente een werkgroep 'Hand-
having Overlast' heeft ingesteld. Die moet zich bezig gaan houden
met onder andere verkeerd geparkeerde auto's, uitstallingen en
andere obstakels op de openbare weg. De naam van de werkgroep,
enige malen genoemd in het persbericht van de gemeente, doet
twijfels ontstaan over het doel: handhaven van de overlast? Of
misschien toch: bestrijden?

PERSBERICHT

WBRKGROIiP HANDHAVING OV1-.R1.AM INGbSTLLD

Goede beurt?
In uw blad van 19 november

las ik tot mijn grote vreugde:
'Dorp krijgt grote beurt'. Mijn
vreugde werd zo mogelijk nóg
groter toen ik verder las: 'Er is

een Werkgroep Handhaving
Overlast opgericht.' Dit moet
toch volgens mij betekenen, dat
er nu een aantal gemeente-amb-
tenaren niets te doen heeft. Im-
mers: je handhaaft de overlast
het best indien je er niets tegen
onderneemt.

Misschien heeft iemand uit

het ambtelijk apparaat nu ein-

delijk eens tijd een brief te be-
antwoorden, die een groep be-
woners van de Fahrenheit-
straat schreef op 24 juli 1991 en
die ging over overlast.

Daarna is er vast nog wel tijd

over voor het vormen van een
'Werkgroep Bestrijding Over-
last', eventueel met hulp van
een extern adviesbureau.

G.C. Ravenhorst
Zandvoort

Overlast
Al twee jaar wordt er gepraat

over de overlast welke ontstaat
door onder andere verkeerd ge-

parkeerde auto's en reclame-
borden op de stoep waarvan
voetgangers en rolstoelers gro-

te hinder ondervinden.

Er was een 'Werkgroep Over-
last' die een en ander signaleer-

de, maar de burger zag nog
geen verbetering.
Nu gaat er wat gebeuren! Het

Zandvoorts Nieuwsblad van 19

november 1992 meldt de op-
richting van een nieuwe 'Werk-
groep Handhaving Overlast'.
Mevrouw Van Westerloo,
PvdA, is gelukkig met dat be-

sluit. Wat mogen we nu ver-

wachten? Handhaven betekent:
niet afschaffen; niet ontslaan;
zich staande houden.

De nieuwe werkgroep zal, in-

dien zij haar naam waarmaakt,
er dus op toezien dat de obsta-
kels op de stoepen onder geen
voorwaarde worden verwij-
derd. Alles dient bij het oude te

blijven, handhaven dus. Ik
word hier treurig van.

Mag ik iets voorstellen?
Richt een derde groep op, maar
nu: 'Werkgroep Tegen Over-
last'. En laat liet dan niet bij

signaleren blijven, want daar is

geen behoefte aan.
Nanda Dukkers
Zandvoort

Volgens een woordvoerder van de

gemeente is er in het persbericht van

de afdeling Voorlichting een onvolko-

mendheid geslopen Daarin was enige

malen sprake van de (sub)werkgroep

Handhaving Overlast 'Handhaving'

slaat op het 'handhaven van de rechts-

regels ter bestrijding van de overlast'

Zandvoorts
Nieuwsblad

Radioprogramma
voor ouderen
ZANDVOORT - De lokale om-

roep ZFM is een ouderen-pro-
gramma begonnen. Dat wordt
elke vrijdagmiddag van 12 tot 2

uur uitgezonden. ZFM is te ont-

vangen met een transistorradio
op 106.9 FM. Binnenkort is de
omroep ook via de kabel te ont-

vangen, op 107 9 FM.
Het doel van deze seniore-

n-uitzending is een 'informatief

en onderhoudend programma'.
Het wordt gepresenteerd door
Hetty Sandbergen. Er worden
onder andere gasten uitgeno-
digd die werkzaam zijn in het
ouderenwerk, of zich daar op
een of andere manier mee be-

zighouden. Een van hen is be-

reid gevonden wekelijks een co-

lumn te verzorgen. Via gemeen-
tevoorlichter Egon Snelders
worden nieuwtjes vanuit het
raadhuis doorgesluisd.
Een naam voor het program-

ma moet nog bedacht worden,
daaraan wordt een prijsvraag
verbonden. Ideeën kunnen in-

gezonden worden naar ZFM,
Postbus 436, 2040 AK in Zand-
voort, of telefonisch doorgege-
ven via 30393.

Auto vastgehouden
ZANDVOORT/BLOEMEN-

DAAL - In Bloemendaal is eind
vorige week een 22-jarige Zand-
voorter aangehouden in ver-

band met een verkeersovertre-
ding. De auto bleek niet verze-
kerd te zijn en is tijdelijk in
beslag genomen. Pas als de ei-

genaar een geldig verzekerings-
bewijs kan tonen, wordt de wa-
gen weer vrij gegeven.

Surfpakken weg
ZANDVOORT - Uit een surf-

winkel is afgelopen week een
groot aantal surfkledingstuk-
ken en truien gestolen. Een
33-jarige inwoner deed daarvan
aangifte. De totale waarde van
de buit bedraagt 20.800 gulden.
De inbrekers hadden met een
grindtegel de ruit van de voor-
deur ingegooid. De schade aan
de deur bedraagt 600 gulden.

Kinderactie voor jeugd in Bosnië-Herzegovina
ZANDVOORT - Een ac-

tie van kinderen voor kin-
deren. Dat vraagt Helena
Schröder aan de Zand-
voortse jeugd, namens
honderden kinderen uit
het voormalig Joegoslavië.
Zij hoopt dat er een
'vrachtwagen vol' kerstca-
deautjes naar het oorlogs-
gebied gestuurd kan wor-
den, om de kinderen toch
nog een beetje gelukkige
kerst te bieden.

„Kerstmis staat voor de
deur," zegt Helena Schröder.
„Het feest van liefde en licht.

Voor ons betekent dat vrede en
lekkers op tafel, plus een ca-

deautje onder de prachtig ver-

sierde kerstboom. Maar hoe
denk je dat het kerstfeest er in

Kroatië en Bosnië eruit zal

zien?"
„Daarom wil ik aan alle kin-

deren vragen: stuur een mooi
kerstpakketje aan de kinderen
in Kroatië en Bosnië. Laat het
een aktie worden van kinderen
voor kinderen. Vertel het door
aan je meester op school en je
vrienden en vriendinnen. Laten
we er samen iets heel moois
van maken."

Dakloos
Er zijn heel veel kinderen

ziek, gewond of dakloos in het
voormalig Joegoslavië. Dat is

allemaal een gevolg van de bur-
geroorlog die daar nu al lange
tijd heerst. Veel kinderen lig-

gen gewond in het ziekenhuis
of zijn op de vlucht naar een
veilige plaats. De meesten zijn

alles kwijt wat ze hadden, som-
migen zelfs ook hun ouders.

De Zandvoortse Helena
Schröder hoort dit soort be-
richten regelmatig via de hulp-
organisatie Europese Sathya

Sai Seva. De vrijwilligers daar-
van zetten zich al maanden
lang in voor de slachtoffers.
Daardoor kunnen er al regel-

matig treinen met hulpgoede-
ren naar Kroatië, waar Sathya
Sai Seva samenwerkt met an-
dere hulporganisaties. Met
hulp van deze organisaties kan
Helena ervoor zorgen, dat de

cadeautjes van de Zandvoortse
jeugd bij de Joegoslavische kin-

deren terecht komen.

Driejaar geleden heeft zij een
zelfde actie gevoerd voor een
kindertehuis in Zuid-India. Dat
was een enorm succes. De
Zandvoortse jeugd deed mas-
saal mee.

Kerstpakketje voor ieder kind

Als het even kan, dit jaar ook
een kerstpakketje voor de kin-
deren in het oorlogsgebied

Wat kan er zoal in een
pakketje voor de Joegosla-
vische kinderen?

Helena Schröder: „Om te be-
ginnen kun je kiezen of je het
voor een jongen of een meisjes
maakt. Voor allebei mag na-
tuurlijk ook. Op het pakketje
schrijf je dan in het Duits: Jun-
gen of Madchen. Daaronder
laat je wat ruimte vrij. Daar-
door kan de vrijwilliger in
Kroatië er de naam van het
kind opschrijven, waar jouw
pakje naar toe gaat."

„We proberen alle kinderen
een zelfde pakje met ongeveer
de zelfde inhoud te geven. Het
liefst met ongeveer deze in-

houd: een busje Ovomaltine,
Multi-vitamien tabletten voor
kinderen, cacao, kleurpotlo-
den, klein doosje waterverf,
kleurboekje, schriften, een bal-

pen, potlood, gum, klein speel-

goed, gedroogde vruchten, no-

ten, snoepjes, chocolade, theel-

ichtjes met cupje, lucifers en
wat kerstmateriaal."

„Het zou reuze leuk zijn als je

er een zelfgemaakte kerstkaart
bij doet, met een groet, je naam
en het land waar het pakje van-
daan komt. Je kunt bijvoor-

beeld ook zelf kerststerretjes
maken of het doosje van binnen
heel mooi versieren met stic-

kers of glimmertjes en engel-
tjes. Wat denk je, hoe ontzet-
tend blij die kinderen daar zul-

len zijn als zij zo iets krijgen in
die voor hen zo moeilijke tijd."

De kant-en-klare pakjes kun-
nen op de zondagen 29 novem-
ber en 6 december 's middags
tussen 3 en 5 uur bij Helena
Schröder afgegeven worden, op
het adres Emmaweg 21. Wil je

nog wat weten, dan kun je bel-

len: tel. 14855.

Op zaterdag 12 december ver-

trekt er weer een groot goede-
renconvooi uit Station Utrecht
naar Kroatië. „Ik hoop dat die
trein helemaal afgeladen is met
kerstpakketjes van heel veel
kinderen uit Europa. Namens
de kinderen uit Joegoslavië al-

vast hardstikke bedankt!"

Vrienden voor het leven

Foto Biam Stiinen

ZANDVOORT - 'Een unicum in de Zandvoortse geschiede-
nis' zo noemde ambtenaar van de Burgerlijke Stand Jaap
Methorst het dubbel huwelijk dat donderdag in het raad-
huis werd afgesloten. Voor hem stonden twee bruidsparen
in spee. Broer en zus Nico en Marion Landman trouwden
op dezelfde dag en waren tevens eikaars getuigen. Marion
(39) en Nico (37) leerden hun respectievelijke 'vrienden
voor het leven' kennen op een terras aan het naaktstrand
en in de discotheek. Zij waren van plan hun toekomstige
wederhelften Sjaak van Wieringen (42) en Hennie Stam (35)

voor eeuwig trouw te beloven. Volgens Methorst moest er
echter eerst een examen worden afgelegd. De vragen ble-

ken niet al te moeilijk. „Er is maar één antwoord mogelijk",
zo stelde hij zijn kandidaten gerust. Op zijn vraag 'Neemt
gij tot uw wettige echtgeno(o)t(te)...' werd dan ook foutloos
viermaal met een volmondig 'Ja' gereageerd. „Geslaagd",
zo beloonde Methorst de kersverse echtparen.

Na afloop van de plechtigheid werden de nieuwbakken
bruidsparen met een persoonlijk geschenk verrast. Met-
horst overhandigde na de trouwboekjes aan ieder ook een
prent met een oud dorpsgezicht. De rondvaart per boot en
het gezellige etentje later op de dag waren voor eigen
rekening.

(ADVERTENTIE)
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Even voorstellen:

Mijn naam is Inge-Lisa Krijger.

Ik werk nu drie maanden bij de

Rabobank aan de Grote Krocht in

Zandvoort. Tijdens mijn opleiding aan

de MEAO liep ik al eens stage bij de

Rabobank. Het werken op een bank
sluit prima aan op mijn studie. £
Daarnaast vind ik omgaan met
mensen leuk. Ik houd mij voor-

namelijk bezig met bankzaken die

betrekking hebben op de jeugd.

Ik vind het belangrijk dat kinderen

zo vroeg mogelijk met geld leren

omgaan, zodat ze geleidelijk aan -

leren wat een bank voor ze kan

betekenen.

Mijns Inzien:

"Veel ouders, maar ook grootouders, vinden het leuk om te sparen voor

hun kind of kleinkind. De Rabobank biedt daartoe een prima

mogelijkheid met het Rabobank kinderspaarplan.

Periodieke stortingen, bijvoorbeeld maandelijks, kunnen na verloop van

jaren een aardig spaartegoed opleveren. Als u er direct na de geboorte

mee begint, profiteert u het meest van de rente die borg staat voor een

interessante groei van het gespaarde bedrag. Bovendien ontvangt u in

zo'n geval het "Boek van Ikke", een leuk kraamkado!

Voor jongeren is er de Rabo Jongerenrekening. Dat is een uitgekiende

rekening met gebruiksmogelijkheden die automatisch meegroeien met de

leeftijd van het kind. Als een kind 5 jaar is. kan de rekening worden

aangevraagd. Er ligt dan als welkomstkado -een Rabokit- voor ze klaar:

dat is een oproldoos met tekenspullen erin. Ook ontvangen zij een pasje

met hun eigen naam erop.

Voor kinderen tot en met 1 1 jaar is de Rabo Jongerenrekening een mooie

manier om te sparen voor "dat mooie boek" of - even doorsparen - 'die

spelcomputer*.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen de rekeninghouders zelfstandig geld

opnemen (tot 25 gulden) en betalingen verrichten. Dat is handig voor het

overmaken van bijvoorbeeld abonnementsgelden of contributies.

Bereiken de rekeninghouders de leeftijd van 15 jaar. dan krijgen zij een

3- dimensionale Hologram- Pas met pincode waarmee zij beperkt gebruik

van geld- en betaalautomaten kunnen maken.

Bovendien ontvangen Rabo Jongerenrekeninghouders fraaie kado's bij

abonnementen op Yes. Kijk en Popfoto. Ouders/verzorgers houden

zeggenschap over de rekening totdat deze wordt omgezet - het

rekeningnummer blijft hetzelfde - in een volwassen Betaalrekening. Dat

gebeurt bij het bereiken van de zeventienjarige leeftijd.

Het mooie van al deze Rabo-rekeningen is dal het kind van jongs af aan

geleidelijk vertrouwd raakt met allerlei vormen van sparen en betalen.

Daar kan hel zijn hele verdere leven profijt van hebben."

Rabobank 9
Rabobank. Aangenaam.
Grote Krocht 30-36, Zandvoort

Telefoon 02507 - 16941
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Wij spelen voor

Sinterklaas

op alle droogstukken

% korting

i). „erica"
grote kroel il 24
zandvoon

, 02507- 1 230 1

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

1. Flemingstraat 134, huur ƒ 716,62 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezin-
nen ten minste bestaande uit 2 personen.

Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.500,- zijn.

2. Flemingstraat 142, huur ƒ 677,00 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezin-
nen ten minste bestaande uit 2 personen.

Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.245,- zijn.

3. Flemingstraat 162, huur ƒ 691.88 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met cv.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezin-
nen ten minste bestaande uit 2 personen.

Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.345,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in

het gevelkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Jrotel-Ltafé - Tiostaurant

fennehoek
BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

KERSTDINER
Zowel op eerste als

tweede kerstdag
presenteren wij een
muzikaal omlijst

feestelijk

KERSTMENU
a ƒ74,50

Het menu van 5 gangen biedt u bij

elk gerecht een keuze uit vlees, vis

en wild. Dus elck wat wils! Op aan-
vraag zenden wij u graag de menu-
kaart (incl. kindermenu a f 2b,-).

Onze gasten worden voor het aperi-

tief verwacht tussen 18.00 en 19.00

uur en bepalen verder zelf in welk
tempo zij van het kerstdiner willen

genieten.

Wij hebben slechts één zitting per
avond.

uw drukker voor:

geboortekaartjes

huwelijkskaarten

en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad ó - tel. 02507-12793

postbus 54 - 2040 ab zandvoort

STRAND-
PAVILJOEN

TE KOOP GEVRAAGD
TEL. 15490

Uw nieuwjaarsgroet
in het

Zandvoorts Nieuwsblad
van 30 december 1992

B

ƒ 40,- excl. 6% btw

inzenden
literlijk

14 december
1992
aan:

Weekmedia
Postbus 51

1180 AB Amstelveen

Tel.: 020-6475393
Fax: 020-6475449

ƒ 80,- excl. 6% btw

Ik kies model:

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats: —
Handtekening:

A

ƒ 25,- excl. 6% btw

Mijn tekst luidt:

22

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

organiseert

vrijdag

27 november

Karaoke

Aanvang
plm.

21.00 uur

Hoor de wind
waait door de
bomen en dus
is Sint weer
naar de
Potgierstraat,
naar bakkerij

Paap gekomen.

Hij heeft een grote

bestelling geplaatst dus is

er volop voor iedere

pieterbaas, Letters, staven,

speculaas en gevuld,

poppen en marsepein

(te veel om op te noemen)

Voor 't heerlijk avondje
moet u bij

bakkerij Paap zijn

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

'i

George Baker iz

SOC. DE MANEGE
bedankt iedereen voor de
aanwezigheid en attenties tijdens

ons 10-jarig bestaan za. jl.

Tevens willen wij ons
verontschuldigen voor de overlast

ontstaan doordat wij te veel

mensen hebben binnengelaten
omdat wij probeerden iedereen
tevreden te stellen en tegenover de
gasten die van ver kwamen en er

absoluut niet in konden.

A.s. zaterdag weer een „NORMALE" gezellige

dansavond m.m.v.

SUPER DANS ORKEST

RESPECT
zanger/entertainer Ed Nieman en dj Rob Z.

Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jr. corr. gekleed entree 15,-

Info 16023

X:

Op zoek naar een leuke werkkring?
Een baan in de verzorging?
Vast of op oproepbasis?
Het LEO POLAK HUIS heeft binnen het verzorgingstehuis mogelijkheden
voor

een gediplomeerd ZIEKENVERZORGENDE/
BEJAARDENVERZORGENDE
(full-time in de funktie van waarnemend etagehoofd)

een gediplomeerd ZIEKENVERZORGENDE/
BEJAARDENVERZORGENDE
(part-time in de dag- of avonddienst)

Het LEO POLAK HUIS is een HUMANISTISCHE STICHTING en omvat
een verzorgingstehuis met 270 bewoners en een verpleeghuis met 100
bewoners.

Liever geen vaste baan? Ook op oproepbasis hebben wij

mogelijkheden!

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het
ziekenhuiswezen.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Lia van der Heide,
afd. personeelszaken, tel. (020) 6195333. Uw sollicitatie kunt u richten
aan het Leo Polak Huis, t.a.v. mevr. L. v. d. Heide, Ookmeerweq 268
1069 MZ Amsterdam.

tpPolakhuis
Amsterdam

Postcode Loterij: laagste inleg. . . hoogste prijzen

Eén tientje, twéé miljoen
Het einde van 1992 nadert al snel. En daarmee ook

de trekking van de Eindejaarsprijs, die deze keer

liefst twéé miljoen bedraagt. Een reuzekans, voor

slechts één tientje per maand.

Voor één tientje per maand
doet u al mee. Met veel kansen

op de geweldige prijzen van
de Postcode Loterij. In 1992
waren er al meer dan een mil-

joen winnaars, waaronder drie

nieuwe miljonairs en tien win-

naars van de ton. En straks, in

december, een deelnemer die

in één keer twéé miljoen gaat

winnen. Een nieuw huis? Een

prachtige wereldreis? De aan-

leg van een mooie tuin?

Misschien die fraaie zeilboot

Ba*?.- *^.**&^
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of een luxe jacht? Met twee
miljoen kan dat allemaal. Als

het moet tegelijkertijd!

Naast de kansen op al die ge-

weldige prijzen zijn ook uw
kansen in het vernieuwde Hit-

bingo groter dan ooit. Elke
week kans op 25.000 gulden

in de Thuisbingo. En als uw
kaart aan het eind van de uit-

zending vol is, dan kunt u tot

woensdagavond 10 uur de
Hitbingolijn bellen om kans te

maken op een uitnodiging
voor de opnamen van de vol-

gende Hitbingo. Als de notaris

uw postcodelotnummer trekt,

maakt u kans op de Zaalbingo

van 25.000 gulden, op deelna-

me aan het Pingospel met nóg
eens kans op maximaal 25.000

gulden én een gegarandeerde
prijs van 250 gulden aan de

zaal. Dat is nog eens een
avondje uit!

Dat kan allemaal met de
Nationale Postcode Loterij en

Hitbingo. Maar... alleen als u

deelnemer bent! Als u nu de
WIN-TWEE-MILJOEN-BON
opstuurt, bent u nog op tijd

voor de trekking van de twee

miljoen in december!

UITSLAGENLIJN
DAGEN NACHT
BELLEN: 06-9799
50 GT PER MINUUT

De
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Achter de schermen
Bisschop Bomers

Ik heb nooit wat anders willen zijn'
ZANDVOORT - Bisschop Bo-

mers is dan weliswaar geen
Zandvoorter, hij laat hier wel
met een zekere regelmaat zijn

gezicht zien. Net als afgelopen
zondag, toen hij in de Agatha-
kerk een 'gewone' mis opdroeg.
Zandvoort behoort immers tot

het bisdom waar hij sinds 1983
verantwoordelijk voor is.

door Everhard Hebly

OMERS. Geboren en ge-

togen te Groenlo. Een
goedlachse en rustige
bisschop. Zelfs als het

brandalarm afgaat. Hij doet
het af met: „Ach, het zullen de
werklui wel zijn." Pas als

brandweer en politie met gie-

rende sirenes voor het pand
van het bisdom stilhouden be-

sluit hij eens poolshoogte te

gaan nemen. Het waren inder-

daad de werklui. „Voelt u zich

nog op uw gemak?" vraagt hij.

„Als er echt brand is, kunnen
we immers beter bij de buren
zitten dan bij het bisdom."
Afgelopen week was Bomers

weer eens te gast in de Sint
Agathakerk. Het bisdom Haar-
lem telt 220 parochies en hij be-

zoekt elke parochie minimaal
eens in de vijfjaar. Op die wijze
probeert hij kontakt met de pa-
rochianen te houden en krijgt

hij een redelijk inzicht in hoe
de diverse parochies er voor-
staan. Een opsteker voor de _

Zandvoortse parochianen mag
het heten dat Bomers met posi-

tieve gevoelens weer naar
Haarlem is vertrokken. De
meelevendheid en de zang van
de parochianen en het uiterlijk

van de de kerk hebben hem
aangesproken.

Sint Nicolaas

Bomers is ruim negen jaar
bisschop in het bisdom. In die
jaren moest hij één keer plaats-

maken voor een andere bis-

schop. Sint Nicolaas uit Myra,
een 'goed collega overigens'.

Bomers werd, nota bene in zijn

bisdom, tegengehouden door
de politie omdat Sint Nicolaas
met zijn gevolg in aantocht
was. Hij viert het zelf beschei-
den en spreekt van een leuk
uitstekend feest, al heeft hij

niet de ambitie om zelf ooit de-

zelfde rol als die van collega
Sint Nicolaas te vervullen.
Toen Bomers voor het pries-

terambt koos, maakte hij een
weloverwogen keus, zo jong als

hij was. „Ik ben op mijn der-

tiende naar het klein seminarie
gegaan, vergelijk dat maar met
het gymnasium. Daarna volgde
zes jaar noviciaat, theologie en
filosofie aan het groot semina-
rie. Dat is er nu niet meer,
priesters krijgen tegenwoordig

I Mi

Bisschop Bomers: „Ik heb in al die jaren nooit gedacht: was ik maar bakker geworden"
Foto Bram Stijnen

hun theologische scholing aan
de universiteit. Het sprak me
als jonge knul enorm aan en
het gaf me ook vreugde. Boven-
dien waren mijn ouders er zeer
positief over. Ik heb nog een
broer die ook priester gewor-
den is. Het was een heel andere
tijd dan nu en er werd door de
buitenwacht heel normaal te-

genaan gekeken. Je ging ge-

woon naar het klein seminarie,
meer niet. Van de veertig zijn

er uiteindelijk maar elf pries-

ter geworden, waarmee ik

maar wil zeggen datje er ge-

rust mee kon stoppen. Toen ik
26 jaar was, werd ik als priester
gewijd en dat was een zeer be-

wuste keus waar ik rustig en
realistisch over nagedacht had.

'

Ik heb in al die jaren dan ook
nooit gedacht: was ik maar
bakker geworden."

Bomers is lazarist, wat wil
zeggen dat hij tot de uit 1625
daterende Congregatie van de
Missie behoort. Deze werd op-
gericht door de Fransman De-

paul, die ontdekte dat veel
priesters werkzaam waren in

de grote steden en dat het plat-

teland pastoraal verwaarloosd
werd. „Waarschijnlijk was het
aangenamer in de stad. Depaul
was van mening dat de kerk
zich vanuit een andere spiritu-

Met de rubriek Achter
de Schermen gaat het
Zandvoorts Nieuws-
blad deze keer een

klein stapje over de ge-
meentegrens heen, op
zoek naar de 'mens'
achter bisschop Bo-

mers.' v

aliteit moest vernieuwen. Zijn
visie was kortweg dat het er
niet om gaat wat wij fijn vin-

den, maar waar wij nodig zijn.

Hij verzamelde wat priesters

om zich heen in een voormalig
huis voor melaatsen, genaamd
Saint Lazare, naar het bijbel-

verhaal. In de volksmond
sprak men van lazaristen."

„Vandaag de dag zijn er we-
reldwijd ongeveer 4000. Ik ben
er mee in aanraking gekomen
via mijn oom. Als lazarist aan-
vaard je een bepaalde missie,

ga je werken waar je nodig
bent. Zelf werd ik in 1966 naar
Ethiopië gezonden waar ik ze-

ventien jaar ben gebleven. Ik
gaf er les aan het groot semina-
rie te Addis Addeba. Voorna-
melijk filosofie, maar daar-
naast gaf je ook vakken als wis-

kunde, aardrijkskunde, En-
gels, ja, noem maar op."

Etiket

In 1978 werd hij er als bis-

schop gewijd en dezelfde func-
tie bekleedt hij sinds 1983 in

het bisdom Haarlem. Die over-
plaatsing omschrijft hij als bij-

zonder. In rooms-katholiek Ne-
derland heersten tegengestelde

verwachtingen die weer terug
te vinden waren in alle lagen
van de kerk. Ze kwamen vooral
aan het licht bij benoemingen
als deze. „Er wordt beoordeeld
hoe je een bisdom bestuurt en
dan maken ze onderscheid tus-

sen progressief of conservatief,
vooruitstrevend of behoudend.
Sommigen beoordeelden mij
als conservatief, ik kreeg gelijk

een etiket opgeplakt. Maar ik

vind het geen goede begrippen.
Ik spreek liever van verande-
ringsgezindheid en sta ergens
in het brede midden. Ik ben ze-

ker voorstander van verande-
ring, mits het om een verbete-
ring gaat."

„Sint Paulus schreef: Onder-
zoekt alles, maar behoudt het
goede. We bevinden ons in een
periode dat kerkelijke opvat-
tingen wederom bezien wor-
den. Het goede moet je behou-
den. We leven misschien in een
andere tijd dan die waarin de
Bijbel geschreven werd, maar
dat wil niet zeggen dat we som-
mige waarden moeten loslaten.

We hebben, dat geldt ook voor
protestantse kerken, een pro-
bleem om de mensen weer de
kerk in te krijgen. Sommigen
zeggen: doe water bij de wijn
en pas de boodschap aan. An-
deren zeggen: nee, het evange-
lie is een vast gegeven dat we
onverwaterd moeten verkondi-
gen. Ik sta op dat laatste stand-
punt. De kerk mag de bood-
schap wel vertalen, maar niet

aanpassen aan deze tijd. Het
evangelie is in mijn ogen zeer
hedendaags en van een revolu-
tionaire nieuwheid. Begrippen
als liefde, vrede, vergevingsge-
zindheid, goedheid en waar-
heid zijn namelijk van blijven-

de waarde. Dat is tijdloos."

Communicatie
„Maar we hebben natuurlijk

een probleem met de commu-
nicatie. Men wordt overvoerd
met informatie en zie daar
maar als kerk tussen te ko-
men. De vermakelijkheden
spreken blijkbaar meer aan
dan fundamentele waarheden.
Het is nu eenmaal gemakkelij-
ker dat een kameel door het
oog van een naald kruipt, dan
dat een rijke Gods koninkrijk
binnengaat, wat inhoudt datje
Gods waarheden erkent en in
praktijk brengt. Maar onze cul-

tuur wil direct voldoening en
die geeft de boodschap van de
kerk nu eenmaal niet. Je moet
eerst smaak ontwikkelen en
pas dan schenkt hij voldoe-
ning. Ik geloof in Christus als

redder van de wereld en het
evangelie is voor mij een
woord van waarheid. Het heeft
een wezenlijke impact op mijn
leven gehad en daarom ben ik
vertegenwoordiger van Chris-
tus geworden."

(ADVERTENTIE)

Acteurs Medisch Centrum West schenken miljoen gulden aan
„collega's" Sophia Kinderziekenhuis

ROTTERDAM - Acteurs van de populaire tv-serie Medisch Centrum
West verrasten hun „collega's van het Sophia Kinderziekenhuis te Rot-

terdam donderdagmiddag met een cheque van ruim één miljoen gulden.

Ze deden dat namens de directie van de jubilerende (50 jaar) Samenwer-
kende Dirk van den Broek Bedrijven, die het bedrag aan „Sophia"
schenkt voor de bouw en inrichting van zogenaamde ouderkamers bij de
nieuwbouw van het Sophia Kinderziekenhuis naast het Dijkzigt Zieken-
huis.

De acteurs van Medisch Centrum West
reageerden enthousiast op het verzoek om
de cheque aan hun „collega's" te overhan-

digen. Én zo stonden de „vakbroeders" oog
in oog in de nog ruwe nieuwbouw van het

nieuwe Sophia, dat pas eind 1993 in ge-

bruik wordt genomen, maar door Marti-

nair Partyservice vakkundig was omgeto-
verd in een warme receptieruimte.

Hans Veerman (in de serie commercieel
directeur Maurice Alberts) Mare Klein Es-

sink (internist Jan van de Wouden), Anne-
miek Verdoorn (verpleegkundige Ingrid

van der Linden), Perla Thissen (arts-

assistente Joyce Vijver) en Rob van Hulst

(dr. Eric Koning) hadden er zichtbaar ple-

zier in om de staf van het andere zieken-

huis op deze royale manier te verrassen.

Aan de actie werd met gesloten beurs

meegewerkt door een groot aantal fabri-

kanten van merkartikelen, die een flinke

voorraad van hun produkten voor het

goede doel beschikbaar stelden.

Het ging daarbij om Nutricia, Coca Cola,

Scott Page, Hak, Bergh Foods, Douwe Eg-
berts, Smits, C.P.C., Kortman P.C., Proc-

ter & Gamble, Henkei, De Graaf, Melk
Unie. Iglo, Frico Kaas, Vleeschmeesters,

de Telegraaf, Bavaria, Riedel, Colgate,

Unox, Frico Domo, Verkade, Nestlé, Su-

chard, Quaker Oats, Honig, Heinz, Quality

Bakers, Menken, Uniekaas, Mona, Van
Dijk en D-reizen Vakantiewinkels in sa-

menwerking met Mobiplan.

Tot de samenwerkende Dirk van den
Broek Bedrijven behoren de winkelketens

Dirk van den Broek, Digros, Dirkson, Bas

van der Heijden en Jan Bruijns.

Gertenbach dingt mee
naar prijs Bibliospel
ZANDVOORT - Zeven

leerlingen van de Gerten-
bach Mavo hebben gister-

avond hun school verte-
genwoordigd bij 'Het Bi-
bliospel' van Radio Noord-
-Holland. Met 35 andere
scholen uit de provincie
dingt de Mavo mee naar de
hoofdprijs. Die bestaat uit
een popconcert, dat wordt
uitgevoerd op het school-
plein van de winnende
school.

De opnamen vonden gister-

middag en -avond plaats in de
Zandvoortse Openbare Biblio-

theek aan de Prinsesseweg. De
leerlingen die de Gertenbach
vertegenwoordigden, komen al-

len uit klas 2B. Dat zijn: Anne-
lies Attema, Judith Hoff, Chan-
tal Pouw, Nancy van Kleef, Pa-
trick Bloem, Annemarie Kemp
en Diana van Duyn. Hoe de
Zandvoortse leerlingen het er
af gebracht hebben, is zaterdag-
ochtend op de radio te horen, in

een uitzending van Radio
Noord-Holland. In totaal kun-
nen er 66 punten verdiend wor-

den. Vorige week is met 58 pun-
ten net een nieuw record geves-
tigd.

Blauwbilgorgel

Het radioprogramma heet
'De Blauwbilgorgel', naar een
bundel van de dichter/schrijver
Cees Buddingh, en komt tot
stand in samenwerking met de
Provinciale Bibliotheek Cen-
trale in Alkmaar. De presenta-
tie is in handen van Jan Meng
en het wordt uitgezonden tus-

sen 10 en 12 uur onder andere
op de golflengte 97.6 FM.
In Het Bibliospel moeten in

totaal 42 vragen beantwoord
worden. Dertig daarvan kun-
nen opgezocht worden in de bi-

bliotheek, wat binnen een half
uur moet gebeuren. De andere
twaalf vragen worden gesteld
over twee boeken die de leerlin-

gen hebben gelezen. Dat waren
'Vluchten kan niet meer' van
Nigel Hinton en "Gezicht in de
mist' van Paul van Loon. Deze
jeugdliteratuur is afgelopen
twee weken onder begeleiding
van lerares Monique van Heist
uitvoerig doorgespit.

Pikant programma op

avond Club Unique
ZANDVOORT - Pikante

sex, erotische acts en veel
muziek. Dat zijn morgen-
avond de ingrediënten van
een avondvullend pro-
gramma, dat voor de zesde
maal in successie in het
wooncentrum Nieuw Uni-
cum wordt gehouden.
Een unieke avond, zo belooft

de directie van 'Club Unique'.

Diefstal auto
ZANDVOORT - Bij een gara-

gebedrijf in Zandvoort Noord is

een Opel City gestolen. De auto
stond voor reparatie aan de zij-

kant van het bedrijf en is na het
inslaan van een ruit ontvreemd.
Ook elders in Zandvoort werd
een autoruit ingeslagen.

De bewoners en verzorgers van
Nieuw Unicum hebben gratis

toegang. De overige gasten
moeten 20 gulden entree beta-

len. Naast de Rudolf Kreuger
Band, kan het publiek genieten
van de travestie-act van de in-

middels legendarische 'Cara
Lee'. Twee jonge zangtalenten
die onlangs succes boekten in

Henny Huisman's soudmix-
show geven eveneens acte 'd

présence. „Kortom een pro-
gramma zonder weerga", zo be-
looft organisator Rob Peeters.

Er is nog een beperkt aantal
toegangsbewijzen voorhanden.
Deze zijn telefonisch te bestel-

len onder nummer 61184. Ze
zijn ook te koop 's avonds aan
de zaal. De voorstelling begint
om 20.00 uur. Correcte kleding
is gewenst.

Ik erger
mij groen
en geel aan
die blauwe
Volvo op de
hoek van
het Raad-
huisplein-
-Halte-

straat. Bij-

na dage-
lijks zie je
hem daar
staan op
een plek
waar je niet

mag parke-
ren. De par-
keerpolitie

loopt er iedere keer weer flui-

tend voorbij als ware het vehi-

kel lucht voor hen. Afgelopen
zaterdag stond hij er weer.
Net toen St. Nicolaas in ons
dorp werd binnengehaald. Pal
voor het bordes stond hij daar
in de weg te wezen. Voor een
oversteekplaats voor rolstoel-

gebruikers en kinderwagens
nog wel. Je had die kinderen
eens moeten horen schelden.
Ja onze lieve jeugd kan er wat
van. „Pokkc auto, ik kan Sin-
terklaas niet zien," zo het een
tienjarige mij verontwaardigd
weten. Het kind had gelijk.

Het bakbeest ontnam inder-
daad ieders gezicht op de
goedheilig man.
Ik ben eens bij onze plaatse-

lijke politie gaan informeren
of dit allemaal zomaar kan.
Het commentaar van een van
de agenten die mij te woord
stond, wil ik u niet onthou-
den. „Mijnheer," sprak hij,

„die auto is van onze burge-
meester. Hij heeft een algeme-
ne ontheffing." Toen ik hem
vroeg wat dat betekent, legde
hij mij uit, dat het hoofd van
onze gemeente zijn auto daar
neer mag zetten, waar hem
dat het beste uitkomt. Ook als

er ergens anders nog een plek
voor hem vrij is.

Uitzondering

Thuisgekomen ben ik eens
flink gaan nadenken. Ik kom
er evenwel niet uit. Waarom
moet er hier een uitzondering
worden gemaakt. Als u of ik

ons vervoermiddel ergens
neerzetten waar dat niet mag,
krijgen wij geheid een prent.
Terecht, zo vind ik zelf. Waar-
om onze burgemeester hier-

voor gespaard blijft, is mij een
raadsel. Temeer daar hij ach-
ter het raadhuis een zee van

oog en

de badplaats
>r,-f,.

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

ruimte heeft om zijn auto
neer te zetten. Do afstand dio

hij dan eventueel moet lopen,

bedraagt hoogstens vijftig me-
ter.

Zo, deze frustratie ben ik

weer even kwijt Ik weet dat
de burgemeester iedere week
mijn rubriek leest. Hopelijk
kan ik aanstaande zaterdag
weer van de oversteek daar
ter plaatse gebruik maken.
Het valt namelijk niet mee om
een buggy over een stoeprand
te laveren. Zeker niet als daar
ook nog een kind in zit

Kerst In

Sinterklaas, zo even had ik

het er nog over. Jaren geleden,
zo herinner ik mij, hingen er

rond deze tijd in het centrum
de nodige geluidsboxen. Via
deze attributen werden wij

verrast op vrolijke muziek,
passend bij het aankomende
St. Nicolaasfeest. Helaas, zijn

de deuntjes verstomd. Blijk-

baar heeft onze plaatselijke

middenstand geen geld meer
over voor dit kinderfeest. Ik
betreur dat. Ook dat wilde ik

nog even aan u kwijt.

Maar goed, het leven gaat
verder, zo ook deze rubriek
Wist u trouwens dat de Kerst
In dit jaar weer door gaat? Dit-

maal met in het Gemeen-
schapshuis maar in een ver-

warmde tent op het parkeer-
terrein naast het circuit. De
Kerst In vindt plaats op 24

december. Hij begint om half

acht. Organisator is Simon
Paagman, bekend als direc-

teur van de Stichting Promo-
tie Zandvoort. Hij liet mij on-
langs weten dat zijn functie
niets met dit kerstgebeuren te

maken heeft. „Ik doe dit in

mijn eigen vrije tijd, omdat ik

het leuk vind iets voor de al-

gurogeld.
nog wel

leenstaande
Zandvoort-
ers te doen"
Paagman

heelt al een
aardig pro-
gramma
voor deze
avond opge-
steld. Bin-
nenkort ver-

neemt u via

deze krant
wat dit pro-
gramma in-

houdt Het
vervoer naar
en van deze
locatie is al

Gratis en voor niets

Overstag
Goed nieuws voor iedereen

in dit dorp die twijfelde aan de
integriteit en deskundigheid
van onze politieke partijen.

Vorige week deed ik u verslag
van een vergadering van de
commissie Financien die vori-

ge week maandag m de raad-
zaal werd gehouden. Het ging
over de vervuilde hoop grond
tussen Gran Dorado en het
circuit Het college wilde de
rotzooi op onze kosten verwij-

deren Hiervoor zou 320 dui-

zend gulden uit de gemeente-
kas op tafel gelegd moeten
worden. Ik vertelde u dat alle

fracties het daar niet mee
eens waren. Zij wilden van
Burgemeester en Wethouders
eerst weten, wie die troep daar
heeft neergegooid. Onder het
motto: de vervuiler betaalt,

zou de rekening van de
schoonmaakkosten gestuurd
moeten worden naar diegene
die de rommel daar heeft ge-

deponeerd

Deze week heeft het college
bekend gemaakt dat er alsnog
een onderzoek naar de her-

komst van het spul komt.
Men heeft zelfs al de politie

ingeschakeld. Beter ten halve
gekeerd dan ten hele ge-

dwaald. Immers het gemeen-
tebestuur was eerst helemaal
niet van plan de zaak te laten
onderzoeken. Onder druk van
de politieke partijen zijn ze
dus toch overstag gegaan.
Dit was het weer voor deze
week.
Blijf gezond, tot de volgende
week.

BRAM STIJNEN

(ADVERTENTIE)
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Bioscoopprogrammering van 26 Nov.t/m 2 Dec.
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Cor Koppies Filmdistnbution

BEKROOND MET
4 CéSARS

"FILM OM VAN
TE SNOEPEN"

A.L

Za/Zo/Wo

13.30 en 15.30

A.L.

Do/Vr/Ma/Di

13.30 u.

Dagelijks

19.00 u.

16 Jaar

Do/Vr/Ma/Di

15.30 u.

Dagelijks

21.30 u.

Met /.'n allen naar de MIDDAGFII.M en daarna eten ( Hamburgers,

Franse Frites en Frisdrank ) bij Mc Donalds. Minimaal 6 personen

voor maar ƒ 12 50 p.p. Reserveringen en informatie bij

Cinema Circus tel: 18686 of bij Mc Donalds lel: 16001.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
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PAP SOORTEN
BEKER

1/2 LITER
ELDERS

BIJ ONS:

IN ALLE FILIALEN VAN

DIRK VAN DEN BROEK
LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhof

NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185, OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaftplein,

VOLENDAM Hyacintenstraat 14, ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21,

ZWANENBURG Dennenlaan 19, HOOFDDORP centrum en Toolenburg.

''''•*i*i*-'-*
*''•'***•'•*'* •*''•*

Wilt u een echte Indonesische
maaltijd thuis laten bezorgen?

Dat kan bij

HA7A HM
voor minimaal 15 personen
met een scherpe prijs erbij.

Bel voor meer info.

ata-Hari
Snacks
Haltestraat 24

tel. 13201 Zandvoort

De Favaugeplein 49 I,

direct aan strand gelegen klem driekam.app. op
1e et., terras op het westen. Ind. entree, gang,
woonk., open keuken met inb app., 2 slaapk

,

toilet, badk. met wastafel en douche, cv. Vr.pr.

ƒ135.000,-- k.k.

De Ruyterstraat 6/7,

driekam app. (v.h. 4) op 4e et , uitzicht over zee.

Ind. entree, ruime hal, woonk., eetkamer met
ruime balkon op zuid/westen, 2 slaapk., balkon
noord/oost, keuken, toilet, badkamer met ligbad

en wastafel. Serv.k. ƒ200,-- p.m. Vr.pr.

ƒ179.000,- k.k.-

Koningstraat 17,

karakteristiek vrijstaand woonh. in centrum. Ind.

beg.gr. entree, hal, woonk. met open haard,
open trap, ruime eetkeuken, badk. met ligbad en
toilet, kelder. 1e et. ruime slaapk. met wastafel,
berging. Vr.pr. ƒ185.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 7 zw,

benedenapp. in vrijstaand pand. Ind. entree, hal,

L-vormige woonk., toilet, douche/toilet, 2
slaapk , keuken. Garage met oprit voor 2 auto's.
Vr.pr. ƒ229.000,- k.k.

Trompstraat 3/1,

gerenoveerd driekam.app. op 1e et. met uitzicht

op zee. Ind. entree, hal, L-vormige woonk., 2
slaapk., badk. met ligbad en toilet, nieuw keuken
met inb vaatwasmachine en afzuigkap, plavui-

zen vloer in woonk., hal en keuken. Balkon
noord/west en zuid/oost. Servk. ƒ338,- p.m.
Vr.pr. ƒ215.000,- k.k.

Van

CHAÏK
Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Pro|ekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944* /Fax 02507-17596

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel

extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor

de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor

vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

Je kunt nu aan de slag.

Je verdient tenminste:

ƒ90,- per week.

Bel: 02507-16821

* (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN!
'f Komt in de Bus

AMORFOSE
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Het metamorfosemodel is

Melanie Rietberg

Zij houdt er van haar haar
te veranderen en vindt het

leuk er regelmatig anders
uit te zien. Het was een
uitdaging om haar korte
haar weer lang te maken.
Haarverlenging met echt
haar, waarvan het
voordeel is dat het

aangepast kan worden
aan het haar van de klant.

Het kan gepermanent en
geverfd worden, waardoor
het niet te onderscheiden is

van het eigen haar. De
wetings worden op de
nieuwste manier
aangebracht, wat inhoudt
dat als de klant er geen

i iu * neer van wil maken, het eigen haar nog in perfecte staat
i-> E r Jeale manier om je eigen haar te laten groeien en er toch

u t te zien. Voor meer informatie over haarverlenging,
H -ii ie tel. 30838.
D n I- s-up van het model is van Parfumerie Moerenburg, waar

n t in van mensen klaar staat om uit te leggen wat het beste bij

l ' hui en type past. De oorbellen die Melanie draagt zijn

i in il* t door Frenie en zijn verkrijgbaar bij Hairwave. De kleding,

i ~ altijd, van Rosarito, waar de modellen kunnen kiezen uit

t n ii i i assortiment, zowel klassiek als sportief.-Melanie draagt
t-i n - rt tricot jurkje met daarover ëeh geborduurd vestje. De
[ti ti e suède pumps met open hiel zijn verkrijgbaar bij BI BI for

h /aar u het nieuwste op schoenengebied vindt. De foto's
ij i i Foto Boomgaard, gespecialiseerd in o.a. portretfoto's.

*
I i doet al een aantal maanden STEPS bij FITNESS

PaF ^CISE, waardoor haar conditie enorm is verbeterd. Als
h niding op de wintersport doet zij SKI-AEROBIC en

^Kl FIT\JESS om zonder spierpijn van het skiën te kunnen
t .

Cora Klijn Hairwave

Aan deze pagina
werkten mee

Hairwave
Zeestraat 56

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Rosarito

Beach and Body
Grote Krocht 20b

Bi Bi for shoes
Kerkstraat 3

Parf. Moerenburg
Haltestraat 1

Fitness Paradise
Paradijsweg 1

"Ui*

CARDIO FlfNESSÏR^

FITNESS PARADISE
VERBETER UW CONDITIE!
• STEPS
• AEROBICS
O SKI-AEROBICS
o SKI-FITNESS
• CALLANETICS

(12,50 per keer, 10 keer ƒ100,- incl. sauna)

Paradijsweg 1, Zandvoort, tel. 17742

Woensdagavond Damessauna-avond
ƒ10,- p. keer 10 keer ƒ 85,- voor een lekker kleurtje

SNELBRUINTUNNEL 3 gezichtskanonnen
ƒ 15,- p. keer - ƒ 125,- p. 10 keer

ZONNEBANK + gezichtskanon
ƒ 10,- p. keer - ƒ 90,- per 10 keer

Gezichtskanon (alisum)

ƒ 10,- per 15 min. - ƒ 12,50 per 20 min.

SAU N A t ü RKS BA D VTIAM I N EN CO N D I T I ET RA INN0 G I RCÜ I TT R A I N I NG

Beach & Body shop

Wij zijn al volledig in

feeststemming!

Kerstcollecties van o.a. Radio,
Turnover en Vanilia

Veel lingerie ook in

kadoverpakking

Grote Krocht 20b, tel. 15697

Foto Boomgaard

Ook voor uw
portretten en

bruidsfoto's

Grote Krocht 26

tel. 13529, Zandvoort

HAIR^V
Cora Klijn

Zeestraat 56, 2042 LC Zandvoort
Telefoon: 02507 - 30838

BiBi^

Ksrkstrsst 1A
2042 JC Zandvoort Tel: 02507-14410

drogisterij-parfumerie

schoonheidssalon

Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

i$3«*
Rosarito

Jeans and casuals geeft nu
op alle winterkleding

30% korting
o.a. truien, jacks, polo's, sweaters enz.

Kerkplein 10, tel. 30719
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Oud plaatje uit de Brederodestraat

ZANDVOORT - Bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt? Met
deze brandende vraag zit Jaap Nuiver, een neef van Ko en Annie
Dijkhoffz. De ouders van deze dames hadden vroeger, tussen 1932

en 1958, een pension aan de Brederodestraat nummer 43, nabij de
Zuiderstraat. Daar tegenover stond in april 1933 deze bus gepar-

keerd. Jaap Nuiver, die zich bezighoudt met stamboomonderzoek,
vraagt zich af: waarvoor? In de familie kring is het antwoord op

deze vraag niet meer te vinden. Ko Dijkhoffz is in augustus van dit

jaar overleden. Haar zuster Annie, die nu in de Bodaanstichting
woont, kan zich de gelegenheid niet meer herinneren. Wie het
antwoord weet, kan Jaap Nuiver schrijven of bellen. Vroeger woon-
de hij een aantal jaren aan de Haarlemmerstraat in Zandvoort,
tegenwoordig is zijn adres: Hullandstraat 47, 8166 AS Ernst, tele-

foon 05787 - 1562.

Zandvoorts Mannenkoor
belemmerd door techniek

Enthousiasme genoeg bij de leden van het Zandvoorts Mannenkoor, de muzikale begeleiding
faalde echter.

Foto And re Liberom

Het Zandvoorts Man-
nenkoor vierde afgelopen
zaterdag in de Nederlands
Hervormde Kerk zijn tien-

jarig bestaan. Spectaculair
werd het jubileumconcert
echter niet. Op een enkele
uitzondering na viel er van

(ADVERTENTIE)

I

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!

Voor de week van 16-11 t/m 22-11 1992

Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
83
90
98
105
113
125
138
150
163

Totaal vanaf
1 november**

58
72
87

101
115
131
145
160
174
189
203
217
240
261
283
304
326
362
399
435
471

Kosten
deze week

ƒ12,00
ƒ15,00
ƒ 18,00
ƒ21,00
ƒ 24,00
ƒ 27,00
ƒ 30,00
ƒ 33,00
ƒ 36,00
ƒ 39,00
ƒ 42,00

ƒ 45,00

ƒ 49,80

ƒ 54,00

ƒ 58,80

ƒ 63,00

ƒ 67,80

ƒ 75,00
ƒ 82,80

ƒ 90,00

ƒ 97,80

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven

**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u

deze bij alle energiebedrijven aanvragen.

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

vocaal vuurwerk weinig te
bespeuren, de muzikale
begeleiding liet nogal te
wensen over.

De kerk was overigens zeer
goed bezet em de koorleden,
voorzien van een veelzijdig re-

pertoir hadden er duidelijk zin

in. Ook daarover kan geen mis-
verstand bestaan. Het enthou-
siasme van de heren kennend,
leken de ingrediënten voor een
spetterend jubileum aanwezig.

Experiment
De techniek faalde echter,

waardoor de aanwezige kwali-
teiten niet goed uit de verf kwa-
men. Het experiment van diri-

gent Dico van Putten om de
koorleden via de computer mu-
zikaal te begeleiden liep uit op
een fiasco. De plaats van de ge-

luidsboxen, verstopt onder de
banken van de koorleden, bleek
geen goede keus. Voor de be-
zoekers op de eerste vier rijen

moet het een kwelling geweest
zijn, maar ook anderen klaag-

den na afloop over de geluids-

kwaliteit.

Een haperende microfoon
was er de oorzaak van dat de
informatie over composities en
componisten, gegeven door
Bram Stijnen, slechts voor een
klein gedeelte van de toehoor-
ders te volgen was.

Op andere punten scoorde
het concert hoger. Bijvoorbeeld
de keuze van met name de klas-

sieke composities. Die leerde
dat het Zandvoorts Mannen-
Koor kan bogen op een gedegen
muzikale ondergrond. Vooral
in de a capella gezongen num-
mers kwam dit tot uitdrukking.

Solistisch

Ook solistisch blijkt dit koor
zeer wel zijn mannetje te staan.

Daarvan getuigden de optre-

dens van de tenor Rob Duister-
hof in het 'Panis Angelicus' en
dejbas Gunter Schulte in 'Lan-
derkennung'. Ook van Putten
beschikt over éen uitstekende
stem. Zijn bas-bariton kwam
goed tot zijn recht, in de aria uit

'Die Zauberflöte' van Wolfgang
Amadeus Mozart.

Zoals gezegd: zangtechnisch
was er op het koor weinig tot

niets aan te merken. Maar de
elan, bekend van vorige concer-
ten, ontbrak deze avond echter.
De techniek en het 'experiment'
zullen hieraan wel debet zijn

geweest.

Zandvoortse

Postzegelclub
ZANDVOORT - Wie geïnte-

resseerd is in postzegels en al-

les wat daar mee te maken
heeft, is aanstaande vrijdag-

avond 27 november in het Ge-
meenschapshuis 'aan het goede
adres'. Dan houdt de Zand-
voortse Postzegel Club haar
maandelijkse clubavond. Vanaf
19.00 uur is de zaal open. Be-
stuursleden zijn aanwezig om
de bezoekers te informeren
over de verschillende activitei-

ten van de postzegelclub. Elke
clubavond wordt er een veiling
gehouden. Deze begint om on-
geveer 21.00 uur. Voor meer in-

lichtingen kan de secretaris ge-

beld worden: tel. 13241.

Theaterfeest in

gebouw De Krocht
ZANDVOORT - In De Krocht

vindt op 28 november een thea-
terfeest plaats met bekende so-

listen en het koor Zamor. Er
worden bekende liederen en
musicals ten gehore gebracht.
De voorstelling heet 'Ich lade
gern mir gaste ein'. Aanvang
20.15, toegangsprijs vijftien gul-

den.

Taxatie van
oud speelgoed
BLOEMENDAAL - De Vere-

niging tot Expositie van Oud
Speelgoed houdt een taxatiedag
voor oud speelgoed. Op vrijdag
27 november tussen een en acht
uur kunnen de verzamelaars in
hotel Iepenhove het speelgoed
van vroeger laten taxeren. Het
hotel is gevestigd aan de Har-
tenlustlaan 4 in Bloemendaal.
Het taxeren is gratis. Onder an-
dere blikken treinen, auto's,

schepen, bouwdozen, stoom-
machines en dinky toys kun-
nen onder de loep worden geno-
men. Ook worden er adviezen
over restauratie gegeven. Daar-
naast exposeert de vereningen
fraaie stukken speelgoed uit

haar collectie.

Haarlems Amateur
Symfonie Orkest
HAARLEM - Het Haarlems
Amateur Symfonie Orkest
geeft zondagmiddag 29 novem-
ber om half drie een jubileum-
concert. Het concert vindt
plaats in het Concertgebouw in
Haarlem. Behalve het symfo'-
nie-orkest, treedt ook het Bloe-
mendaals Jeugdorkest op. Bei-
de orkesten staan onder leiding
van Matthijs Broers.

Hoogtepunt is het muzikale
sprookje 'Tobbe de Tuba'. Ed-
win Rutten is verteller en bal-

letschool Marijke Bakker
neemt de dans voor haar reke-
ning.

ZAKELIJKBEKEKEN

Dekamarkt in de Oranjestraat biedt

werkgelegenheid aan vijftig mensen
ZANDVOORT - De De-

kamarkt aan de Oranje-
straat wordt aanstaande
woensdag 2 december fees-

telijk geopend. Een van de
gasten daarbij is de Zand-
voortse voetballer Piet
Keur, van FC Haarlem. De
nieuwe supermarkt gaat
ruim 6000 verschillende
artikelen verkopen en
biedt werkgelegenheid aan
zo'n vijftig mensen.

De opening wordt verricht
door een van de omwonenden,
waarna Piet Keur voetballen
uitdeelt met zijn handtekening
erop. De klanten worden die
dag vanaf 9 uur onthaald met
een kopje koffie en op vertoon
van de kassabon is er een gratis

suikerspin. Een en ander wordt
muzikaal omlijst door een oud-
-Hollands pierement. Voor de
kinderen is er een tekenwed-
strijd, met als hoofdprijs een
crossfiets. De activiteiten lopen
door op 5 december met een
bezoekje van Sinterklaas en op
9 december met een voorstel-

ling voor kinderen van 5 tot 10
jaar, met onder andere poppen-
kast en een clown.

Koeling
De nieuwe supermarkt in

Zandvoort is de 53-ste vestiging
van Dekamarkt. Deze onder-
scheidt zich enigszins van de
andere 52 door een enorme af-

deling koeling. „Die is groter
dan gemiddeld," zegt woord-
voerder Van Houten. „Daar-
mee hebben we rekening ge-

houden met het toerisme in de
zomer. Dan is er een grote
vraag naar gekoelde frisdran-

ken en dergelijke."

In totaal gaat deze Deka-
markt zo'n 6000 verschillende
artikelen verkopen. Die kun-
nen betaald worden bij acht
scanning-kassa's, die de streep-
jescodes op de verpakking le-

zen. Dat maakt een vlotte afre-

kening bij de kassa mogelijk en
de artikelen staan gespecifi-
ceerd op de bon.
Er is een informatiebalie met

gratis koffie en de kleintjes

kunnen zich vermaken in een
'ballenbad'. De klanten kunnen
anderhalf uur gratis gebruik
maken van de parkeerkelder,
die plaats biedt aan 38 auto's.

Het parkeerkaartje dat bij de
ingang uit de automaat komt,
wordt bij de kassa gedecodeerd
tot een gratis uitrijkaart.

De nieuwe supermarkt zorgt
met vijftig medewerkers voor
een flink stuk werkgelegen-
heid. „Het merendeel komt uit

Zandvoort," aldus Van Houten.
Menigeen heeft zich spontaan
aangemeld. Filiaalhouder
wordt J. Zonneveld, die voor-
heen in IJmuiden werkte, in de
Dekamarkt Zeewijkplein. In to-

taal werken er zo'n 2800 men-
sen bij het concern, waarvan de
vestigingen geconcentreerd
zijn in en rond de Randstad,
van Leiden tot aan West-Fries-
land.

De filialen worden allemaal
dagelijks bevoorraad vanuit
Velsen-Noord, waar Deka-
markt een eigen distributiecen-
trum van 30.000 vierkante me-
ter heeft. „Wij hebben de goede-
renstroom geheel in eigen be-

heer, dat is een van onze sterke
punten," aldus Van Houten.
„Wat onze mensen bijvoor-

beeld 's morgens op de veiling

inkopen, ligt 's middags al in de
winkel." De omzet bedroeg vo-

rig jaar ruim 500 miljoen gul-

den. De oorsprong van dit alles

ligt bij die ene kruidenierszaak
in Velsen-Noord, die in 1941

door Dirk Kat werd geopend.

Beëdigd als

makelaar o.g.

ZANDVOORT - De heer J.C.

van Lingen, sinds enige jaren
werkzaam bij Cense Makelaars
O.G. in Zandvoort, is dinsdag
door de rechtbank m Haarlem
beëdigd als makelaar-taxateur
o.g. Van Lingen heeft de studie
voor makelaar afgerond en een
proeve van bekwaamheid afge-

legd. Beide zijn voorwaarden
om beëdigd te kunnen worden.
De proeve van bekwaamheid
werd afgelegd voor de Kamer
van Koophandel voor Haarlem
en Omstreken, die hierover een
positief oordeel uitsprak.
De directie van Cense Make-

laars O.G. bestaat hiermee uit

drie makelaars: G.A. Cense, zijn

echtgenote D.A. Cense, èn J.C.

van Lingen.

Erna Meijer verrast met trouwloeres
ZANDVOORT - Het Na-

tionaal 1 April Genoot-
schap heeft deze maand
geheel onverwacht een
Loeres uitgereikt. Deze
ging naar het 'kersverse'
echtpaar Jons Dommeck
en Erna Meijer.

Secretaris-Generaal Edo van
Tetterode verraste het echt-
paar op het stadhuis van Venlo,
waar hij door voorzitter Hans
Boskamp met een speciale mis-
sie heen gezonden was. Hij
'overviel' hen vlak nadat beide
elkaar het ja-woord hadden ge-

geven en overhandigde hen een
speciaal voor deze gelegenheid
in het leven geroepen 'Trouw-
loeres'.

Dat nu net dit echtpaar deze
eer te beurt viel, is niet zó
vreemd: Erna Meijer maakt al

jaren lang deel uit van het
Zandvoortse genootschap.
Erna Meijer en Jons Dom-
meck reageren verrast op de
Loeres die Secretaris-Gene-
raal Edo van Tetterode hen
net overhandigde heeft.

Foto Lé Giessen

ZANDVOORT - De com-
petitie blijft voor het top-
team van Lotus uitermate
spannend. Dankzij een
zwaar bevochten gelijk-

spel (4-4) in de moeilijke
uitwedstrijd tegen Let it

be, en de verrassende
winst van Duinwijck op
mede-koploper • Airsport
gaat het team van Lotus nu
alleen aan de leiding, met
een punt voorsprong op de
concurrentie.

Het tweede, vierde en vijfde

team behaalden wederom de
volle winst, en verstevigden
daarmee hun posities in de top
van het klassement. De wed-
strijd van het zesde team moest
direkt na het begin worden ge-

staakt doordat Lotus tweede

Lotus gaat nu aan kop

ZHC overklast Castricum
ZANDVOORT - Na een

serie fraaie overwinningen
leed het ZHC dameshoc-
keyteam een 3-1 nederlaag
tegen Leidse Studenten.
De Zandvoortse heren wa-
ren uitstekend op dreef en
wonnen fraai bij Castri-
cum met 1-4.

In de beginfase zag het er niet

naar uit dat de ZHC vrouwen
op een nederlaag zouden wor-
den getrakteerd. Met vlot aan-
valsspel werd de tegenpartij on-

der druk gezet, maar in de cir-

kel wist ZHC zich geen raad.
Leidse Studenten wist wel raad
met de mogelijkheden en
scoorde tweemaal in de eerste

helft.

De strijd was eigenlijk al be-

slist, alhoewel ZHC van alles

probeerde om de achterstand

weg te werken. Nadat Leidse
Studenten de voorsprong uit-

breide slaagde Sanneke Castien
erin de eer voor ZHC te redden,
3-1.

Heren
ZHC speelde een gave partij

hockey in en tegen Castricum.
De gastheren waren totaal niet

opgewassen tegen het snelle
spel van ZHC. Door twee doel-

punten van Wouter Kolk en
ééen van Van Berkel nam ZHC
een dik verdiende 3-0 voor-
sprong. Nog voor de pauze deed
Castricum. in de vorm van een
doelpunt, wat terug.

De 1-3 voorsprong is niet

meer in gevaar gekomen. ZHC
bleef de strijd controleren en
schiep zich nog diverse kansen.
Uit een daarvan maakte Hiem-
stra aan alle onzekerheid, als

die nog bestond, een einde, 1-4.

man Fred van Aalst bij een on-
gelukkige manouvre zijn achil-

lespees scheurde.
De wedstrijd tussen Lotus en

Let it be was voor beide teams
van grote importantie. De op
een gedeelde eerste plaats
staande Zandvoorters hadden
slechts een punt voorsprong op
hun tegenstanders. Evenals in

de thuiswedsti ijd gingen de bei-

de heren-enkelspelen voor Lo-
tus verloren. Rene van Roode
kwam tegen Bakker te laat op
gang (15-1/15-10), terwijl Tom
Geusebroek het op de zelfde

wijze niet kon bolwerken tegen
Juul Bakker (15-4/15-11).

Bij Lotus zou het dus weer
van de dames moeten komen.
Zo gemakkelijk als het aan het
begin van de competitie ging zo
moeilijk gaat het echter de laat-

ste paar weken. Francien Oje-

vaar stond in het begin van
haar partij opnieuw tegen zich-

zelf te vechten en moest daar-
door de eerste game tegen Alma
Hollen onnodig inleveren. Ge-
lukkig hervond ze halverwege
de tweede game haar normale
spel, waardoor ze de partij als-

nog naar zich toe wist te trek-

ken.(12-10/7-ll/2-ll). Ook bij

Ellen Crabbendam ging het dit

keer wat moeilijker. Met name
in de tweede game liet ze zich
bijna nog door Marieke Grob-
ben verrassen (6-11/11-12).

Rene van Roode en Peter
Smit slaagden in het herendub-
belspel dit keer er niet in om de
aanval vast te houden en moes-
ten uiteindelijk het onderspit
delven, (15-4/15-11). Het dames-
dubbelspel werd geheel volgens
de verwachting gewonnen door
het nog ongeslagen Lotus-kop-
pel Francien Ojevaar en Ellen
Crabbendam (7-15/10-15), waar-

na de mixed-dubbels wederom
uitkomst moesten brengen. Ge-
geven de stand op de ranglijst

ging Lotus daarbij op save.

Ellen Crabbendam en Tom
Geusebroek speelden een goe-

de eerste mixed, maar moesten
de partij door te veel fouten in

de tweede game toch aan hun
sterkere tegenstanders laten.

(15-11/15-6). De sterke mixed-
dubbel van Francien Ojevaar
en Peter Smit moest de eind-

stand op 4-4 brengen. De eerste

game werd zonder al te veel

moeite gewonnen (8-15). De
tweede game verliep echter ge-

heel anders, want na een zinde-

rende finale met wel acht met
benutte game-points was het

uiteindelijk Let it be die deze
game onverwacht naar zich toe

trok. (15-13). Ook de derde be-
slissende game gaf volop span-
ning, maar tenslotte won het
Lotus koppel deze alles beslis-

sende partij in de verlenging
met 14-18.

Daarmee heeft Lotus thans m
de ranglijst de leiding geno-
men, op slechts een punt ge-

volgd door Airsport, Duinwijck
en Let it be. Aanstaande zondag
speelt Lotus in de Pelhkaanhal
om 12.00 uur de volgende top-

per. Voormalig koploper Air-

sport komt dan op bezoek.

Uitslagen: Let it be 2 - Lotus 1

4-4, Kennemerland 2 - Lotus 2 1-

7, Let it be 17 - Lotus 4 2-6, Onze
Gezellen 5 - Lotus 5 3-5, Badhoe
vedorp Al - Lotus Al 0-8, Velser-
broek BI - Lotus BI 1-7, Duin-
wijck Cl - Lotus Cl 8-0, Velser-
broek Cl - Lotus C2 5-3.

Nederlaag voor ZVM-zaterdag

ZANDVOORT - Het za-

terdagteam van Zand-
voortmeeuwen zit in de
hoek waar de klappen val-

len. De Meeuwen waren
wat veldspel betreft zeker
niet de mindere dan
Hoofddorp, maar keerden
wel met een 4-0 nederlaag
huiswaarts.

De mannen van trainer Teun
Vastenhouw speelden een on-

gelukkige wedstrijd. Het ver-

toonde veldspel was goed ver-

zorgd, maar door twee indivi-

duele fouten werden de Zand-
voorters op een 2-0 achterstand
gezet. Daarbij liep de jeugdige
doelman Mario Schrader een
ernstige blessure op en moest
zich laten vervangen. Veldspe-
ler Martin Visser ging in het

doel en stopte in de tweede

helft nog een strafschop, terwijl

Remco van Lent op het mid-
denveld plaats nam.
Voor deze tegenslagen had

Bob Brunc en Rob van der
Bergh het Hoofddorpse doel al

onder vuur genomen, echter
zonder succes. In de tweede
helft heeft Zandvoortmeeuwen
volop voor de aanval gekozen.
De geblesseerde Oscar Vos
moest zich laten vervangen
door Arie Loos. Een Zand-
voorts doelpunt hing in de
lucht. Ferry van Rhee knalde
op de paal en meerdere doelpo-
gingen mislukten. Met twee ra
zensnelle uitvallen bepaalde
Hoofddorp de uitslag op 4-0.

„Over het spel ben ik echt
tevreden." vond Teun Vasten-
houw. ,,Er is keihard gewerkt,
de opdrachten werden uitge-

voerd, maar wc zitten met het
pech duiveltje en we scoren te

weinig."



m

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trini-

tron beeldbuis, euroscart

stereo, teletekst en afstand-

bediening Adviespnjs'2000.

^1249.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

HP1249.-
PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

W12QB.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

^1449.-
0CMKVX2921
) TELETEKST

w1749.-
SONY55CMKVM2131

$ SUPER TELETEKSTM 1099.-
JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

799.-

SONY CAMCORDER
F455, Topper

i 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend.var sluitertijd '2550

^1599.-
SONYTRAVELLER
TR50; Lichtgewicht camcorder,

8x zoom, hifi, autofocus. '2550.-

®1499.-
MINI-CAMCORDER
F60; CCD, 6x motorzoom, Su-

perimpose, hi-li. Adv. "2299.

SONY70CMKVX2921
STEREO TELETEKST

fi

w
n

n

h
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en
afstandbediening. Adv."2075.-

1395.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

^1295.-
63 CM TELETEKST

tf Nederlandse Philips garantie.

*m 1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

^1095.-
PHILIPS 21 GR2550
55 CM TELETEKST

885.-
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

\m 485.-
37CMKLEUREN-TV
LH

1349.-
HI-8TRAVELLER
TR705; Topklasse beeldkwaliteit,

HiFi stereo. Adviespnjs'3330 -

ZANUSSI REVERSERENDE WASDROGER
Type 251 3R; Droogautomaat die beurthngs links- en rechtsom draait,

4,5kg inhoud, tijdklok, twee droogtemperaturen, beveiligd tegen
oververhitting en uitneembaar filter. Adviesprijs'649.-

^2399.
SONY CAMCORDER
F375;8x motorzoom, hi-fi, fa-

der, afstandbediend. '2220.-

1299.
PANASONIC NVG1
VHS videocamera. "1895.-

23P1399.-
JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom,

Low Lux, autofocus. '2099.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality'

8 timers, Hi-Fi stereo. *1 599.

899.-
SHARP HI-FI VIDEO
VCH80; VHS-HO, inkl af-

standbediening. Adv. '1299.-m 849.-
JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! '1899.

1099.-
BLAUPUNKT VHS HI-FI

750; 4 koppen, 8 uur. '2095.

1199.-
PANASONIC VHS M-FI
F65;4koppen,VHS-HQ.*1894.-

1299.
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, shuttle, ab. '1990.-

1399.-
thuisbezorgd-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, +

TELETEKST + PDC!* 1409.-

749.-

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviesprijs-2275.-

^1398.-
BLAUPUNKT 70 CM
STEREO TELETEKST

1298
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

IP1048.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKSTm 998.-
BLAUPUNKT 55 CM
STUNTSUPERTELETEKST

948.-
ARISTONA TELETEKSTm 798.-
GRUNDIG 51 CM TEKSTm 778.-

__ ARISTONA 51 CM

Mm 698.-
j| BLAUPUNKT PM3741m 498.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
312; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening. '1145.-

649.-
HS-HQ VIDEO
indbediend. '825.-

539.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR200; Afstandbediend. '825.

ARISTONA VHS VIDEO
SB01 ; HQ, afst.bed. Adv.'995.-

499.-
JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. "879.-

579.-
STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbedieningm 449.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO
V31 5; VHS-HQ, prefekt beeld'

LCD-afstandbediening. ' 1 220.-

799.
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 2; afstandbediend. ' 1 000

679.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, Long-Play,

4 koppen, afstandbed. '1 695.-

PANASONIC VIDEO
J30; VHS-HQ, 3 koppen. '1 1 57.

m 849.
IC VIDEO
,3 koppen. '11

E

699.-
PPEN VIDEO
,afst.bed.*988.-

649.-
IHQ VIDEO
ndbediend. '768.-

549.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
perfekt beeld, afst.bed. '988

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.-

BETER & GOEDKOPER
PHILIPS VHS 4 KOPPEN
HQ VIDEORECORDER

VR412; perfekte beeldkwaliteit, dubbele
speelduur, LCD-afstandbediening. *1 245.-

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs '2199.-

Wkm*
SIEMENS 1000 TOEREN
1 000 toeren. Adviesprijs'1 878.-

1395.-
WAS/DROOG KOMBINATIE
PHIL C0104 RVS 1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine

mpRiJS 669.

1445.
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u

van deze AEG/BCC st-

untaanbieding? Advies-
prijs'1549.-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar

een echte 280 liter 2-deurs

koel/vries kombinatie. Koel-

ruimte op "ooghoogte"Adv. '979.

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

719.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

819.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/VW 869.-

m 1195.-
PHILIPS /WHIRLPOOLm 845.-
BAUKNECHT WA6500

795.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang

1200tm/min., rvs trommel,

zeer zuinig. Adviesprijs*! 299.

949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. "11 99.-

PEEi QQQ -

HOLL. 1000 TOEREN

EEET 799."
ZANUSSI WASAUTOM.

iMj 699."
STUNT ! 550 TOEREN

\£m 599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs. *799.-m 4JfL

-

199.-

219.-
MOULINEX FM1115

239.-
SAMSUNG DIGITAAL

PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM61 0; 20 liter. Adv. *769.-

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

399.-
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Adviesprijs'899.-

499.
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron

+ hete-lucht oven + grill.

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs '848.-

445.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.-
PHILIPS / WHIRLPOOL,H 595.

549.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL
32 liter inhoud, 850 Watt, geschikt

om2bordenintep!aatsen. *1095.-

599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750 Watt + draaiplateau.

649.
PANASONIC NN8550

mtfMe.'
SHARP KOMBI R7V10m 669.
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.

BAUKNECHT 2304

699.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260
liter inhoud. Adviesprijs*1 1 99.-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER
Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met

REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. '1495.-

Umf 899."
AEG TURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviesprijs.*1 375.-

999.-
1000 TOEREN RVS BL

ËSM099.-

»1£W^,
SIEMENS KS2648

895.

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering metformicabo

venblad. Officiële garantie

160 LTR. KOELKAST
1 60 liter, 2-sterren vriesvak

Hl 365.

265.-® 558.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD50;Adviesprijs*649.-m 349.-
RVSREVERSEREND

Hl 499.-
3AUKN./BOSCH/AEG

ÉETv.a.599."
PHILIPS / WHIRLPOOLm 549.-
CONDENSDROGERm 799.-
SIEMENS CONDENS

e§ëm299.~
MIELE DROGERm 1199.-
MERKCENTRIFUGE

169.-

PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

Ë$ï£r 395,
ZANUSS1 140 LITER

445.-
PHILIPS 160 LITER

495.-
BOSCH KTF1540

575.-
BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs*869.-

645.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar

altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs.'595.-m 348.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-m 498.-
BAUKNECHT LUXE

548.-

TNA FORNUIS 14.00

NDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. "1 049.-

688.-
ETNA FORNUIS
1 440 jasmijn. Adviesprijs'1 225.-m 758.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis.

Inkl. grill, draaispit en mixed

grill-set. Adviesprijs*1425.-m 968.
ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A;Etektrische-INFRA-oven,

inkl. grill en kookwekker. *1510.-

1098.
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs'1 735.-

11348.

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.-m 598.-
STUNT!! VRIESKIST!!

348.-

INDESIl
D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviesprijs*1099.-

BAUKNECHT VW3PR

799.-

M 699,

BOSCH VWPS21 00

769.
MIELE VWG521ü 1479,

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTADS^ÜJK! ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD =öir=^=
|VlrtI%I»»-**,*,,V ..''.''

I
.....''' '

I I . zaterdag ...;..:. .....9 tot 5 uur.KOOPAVOND:
Bij BCC kunt uètectranisch betalsn met HAARLEM IBEVERWIJK AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETERWOUDE I 'Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag 7 t'ót 9 uur
dePIN-codevtnuwbink-ofgiropii tuinkelcentrum Schalkwijk I Winkelcentrum De Beverhof BADHOEVEDORP I LEIDSCHENDAM I zoalsaangegevendoorofficiële Maarssenbroel» vrijdag 7 tot 9 uur
(zonder txtra kotten). BCC gemikt Rivièradreef 37 I Beverhof 16 (alleen witgoed) HILVERSUM I MAARSENBROEK I importeur of fabrikant overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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OPLAADT
BARE ••.:>

3 KOPS v
PHILISHAVE \
HS800 ;Oplaadbaar scheer-

»cheertechnlek. Adv. '21 0.-

PHILIPS SHAVER
Inkl. tondeuse en wand-
houder. Advlesprljs*99.-

Super luxe, elektronische!

keukenmachine, 500 Watt,

Inkl. sapcentriluge, cltrus-

Ires. Adviesprijs. '300.-

TEFAL GOURMET
Gourmetten, racletten en gril-

leren.Inkl.SpannetJes. '195.-

69.-

BRAUN MICRON 2005
Platina veredeld micron
scheerblad+tondeuse. *1 54.- 1

169.
SUPER BRAUN
KEUKENMACHINEmd
Kompakte alleskunner.

119.-$
+ 8 PERS. GOURMET
Inkl.recepten en spatels.

129H*

95.-
tUXE BRAUN
POCKET SHAVER
Snoerloos Brauri scheerapp.

met blokkeringssysteem.

PHILIPS ^
STAAFMIXER ^
Pureren, mengen, hakken.

45.-

BRAUN
EXACT
BAARDTRIMMER
Instelbaar op 5 baardlengtes

|

tondeuse. Adviesprijs '95.-

GRILL"
Kontakt-grlll, uitneêmbaregrill-

platen,thermostaatAdv. *1 69.-

m.mm
NOVA x

FRITEUSE 2800.10

Groot, rechthoekig model +
filter Zeergoed getest. '211 .-

LUXE HANDMIXER
3 snelheden handmlxër +
Igarden en deeghaken.

THERMOS STUNT
PHILIPS BEAUTY-SET ||10-kqps koffiezetter +ther-

rBT^^3B»^ïTO?ï7

diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure en

BRAUN LADYSHAVE
110/120 Volt.Adviespri]s*79>

109>l*l
öFRIET-FONDUE SET

NOVA. Inkl. fondue vorken.

89."I*
lc0.fla:ili3iKl:

Inkl. fondue mogelijkheid.

79.-
TEFAL FRITEUSE

STEAKHOUSE
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KOMPLEET

BEELD BIJ

111111
Een verrassend
resultaat wanneer je de

enorme keuze aan
vloerbedekking,

wooncomfort bij Franse
ziet. Laat uw vrijblijvend

adviseren door uw
vakman.

Franse Woon idee

Als u'ns wistwatVan derVlugtin huis heeft!!!

*c

vloerbedekking,

gordijnen, meubelen

Amsterdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086

lid ver. woningstoffeerders

Gevr.

SiUISH. HULP
2x p.w. 4 uur

tijd n.o.t.k.

W.
mevr.

v. Duynhoven-
Marchand
Tel. 20103

Ai

Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw wqonkomfort te verhogen!

Kom eens naar onze showroom aan
* de Cornwallstraat in Umuiden. Of.

"SS* \?

'^l.—amffifl

**»«S, •y
ï.-ï .v\H L^ffi

MMiWIHIIIIHMimi

ft-,

VAfS DER;X|luqt
Cornwallstraat 6 Umuiden 02550-30624

weru GLAS

ANTWOORDCOUPON
D Stuurt umi] meer Informatie over (s.v.p. Invullen)

D Neemt u kontakt op voor het maken van een afspraak over

(s.v.p. Invullen)

d schuifpuien;vouwwanden; schuif-kiepdeuren

d houten ramen en deuren
d rolluiken (geïntegreerd in weru

kunststof raamsysteem)

o weru akf-systeem

o weru kunststof raamsystemen

weru voordeuren
d velux dakramen
d velux cabrio-systeem

d hörmann garagedeuren
O HORREN
D ISOLEREND GLAS
D THERMOPLUSSUPERLITEGLAS

INBRAAKVERTRAGENDGLAS
D GELUIDWEREND GLAS
D ZONREFLEKTEREND GLAS

D DAKKAPELLEN \
D SERRE'S 1

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN O

NAAM:

ADRES:

POSTKODE+PLAATS:

.

ZE^SU™ out3
V/ 1

* Warml,

'SOLEREND GLAS

|«REaEKTEBEN0

1 van de zon.

TELEFOON: _
U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel

benden aan: Van der Vlugt, Antwoordnummer 314, 1970 VB Umuiden

<& ^̂

'De QvtU "ïooint

Wisselende menu's met %^^
* vis, grill en vlecsspecialiteiten

Ook wildgerechteii (

Boul. Barnaart 14 \
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) '.

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

daarom voor de
allerlaatste keer

ZWARTE
PIET
bij de
zaterdagmiddag 28
november van
14.00-16.00 uur

mini
club

Lieve beste klanten.

Buureweg 1-3

tel. 16580

Na zo'n tien jaar inwoning bij Aranka Modes en daarna nog
ruim vier en een half jaar zelfstandig, stopt Miniclub kinder-
mode.
Die laatste jaren hebben mij verreweg de meeste voldoening
gegeven, ook al omdat dit vaak ging in combinatie met een
goede band met mijn klanten.

EENS MOET JE STOPPEN.
In dit geval kun je dat moment beter zelf kiezen, dan dat voor
je gekozen wordt.
Nu die beslissing definitief is, komen er tal van reacties uit uw
hoek en dat maakt het voor mij niet eenvoudig mij van u en
van Miniclub kindermode los te maken.
Afgezien van het feit of ik dat zou willen, is er geen weg terug.

Het spreekt voor zich dat ik u hartelijk dank voor het in mij en
mijn personeel gestelde vertrouwen en voor de prettige kon-
takten in de afgelopen jaren.

hoogachtend
namens MINICLUB KINDERMODE,
Jannie van Marie

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 1 2327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekeden
Uw adres voor:

Medische Elastische kousen/panty's.
ook naar maat

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

„EEN KIJKJE IN

DE KEUKEN"
Donderdag
26 november

*Spare-i*ibs

17.50 p.p.

Donderdag
3 december

• Lasagna avond

17.50 P.P. incl. Garni

* Keuken open 18.30-20.30 uur.

Voor reserveringen

02507-19455

Bent U geïnteresseerd in een gezellig

en goed onderhouden

driekamer appartement
met fraaie tuin en gemoderniseerde
keuken met een vraagprijs van

ƒ149.00,-- k.k.?

Neemt U dan contact op met

Van der Reijden, mak. og.,

tel. 02507-15531.

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graat. Juweeltjes in o.a. Essen,

Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.

Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt Met

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

KAMERBREDE PANELEN
Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond

zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met

rechte of ronde kanten. In vele tinten.

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of

dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.

Dus praktisch altijd kamerbreed!

WANDEN!
3

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

de ?->•
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020-

6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg-

probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,

modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar

keuze met of z'o'nder praktische kastinterieurs.

Foto Focus 1 uur SERVICE

Uw foto's in 1 uur klaar

op Kodakpapier

voor

de beste

kwaliteit

Waardebon
voor een
gratis

vergroting

13 x 18

op elk Kodak

filmrolletje dat

u bij ons koopt

Formaten:
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Geanimeerde
bijeenkomst

Hans Jongbloed
ZANDVOORT - Vele lovende

woorden en vele geschenken
zielen Hans Jongbloed ten deel

tijdens een geanimeerde en
druk bezochte afscheidsrecep-

tie als bestuurder van Zand-
voortmeeuwen.
Voorzitter Peter Loogmans,

wethouder Jan Termes, Sport-
aad voorzitter Andries van
Marie, broer Nico Jongbloed en
piet Pijper spraken de ex-pen-
ningmeester toe en waren on-

der de indruk van zijn niet ge-

ringe prestatie, namelijk liet

dertig jaar lang volhouden als

bestuurslid. Het Ceestvarken,

die ongelooflijk onder de in-

druk was van de aardige woor-
den, bedankte als laatste spre-

ker een ieder voor de vriende-
lijkheid en de fijne samenwer-
king, waarna nog lang onder

lliet genot van een hapje en een
^drankje oude verhalen werden
ipgerakeld.

donderdag 26 november 1992 11

Trainer Pieter Keur vindt winnen momenteel belangrijker dan spel

Klein uitgevallen zege van Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Door een veel te

klein uitgevallen 2-0 overwin-
ning op Vogelenzang, hand-
haaft Zandvoortmeeuwen zich
in de bovenste regionen. Beide
doelpunten werden gescoord
door Rick de Haan. De komen-
de twee weken worden voor de
Meeuwen van groot belang. De
concurrenten Heemstede enWH komen dan 'op bezoek.

De overwinning van Zandvoort-
meeuwen had beduidend hoger moe-
ten uitvallen. Vooral in het tweede
bedrijf kregen de Zandvoorters de
mogelijkheid de score op te voeren.
Daarbij moet wel gesteld worden dat
de Zandvoortse politieagent Keur het

Vogelenzangse doel op voortreffelij-

ke wijze verdedigde. Overigens leek
Vogelenzang het eerst gevaarlijk te

worden. De spits werd de diepte in

gestuurd maar de uitstekend spelen-
de Rocco Termaat redde met een kor-
rekte sliding. Even later moest Ed
Vastenhouw geblesseerd uitvallen.

Hij werd vervangen door Chris Jong-
bloed.

Spekglad
De regen maakte ondertussen het

veld spekglad, waardoor nogal eens
vreemde spelsituaties ontstonden.
Doelrijpe kansen waren er echter nog
niet. Zandvoortmeeuwen forceerde
wel vele hoekschoppen, maar geen
kansen. De beste mogelijkheid was
voor Ruud van Laere, die een schot

losliet dat op de buitenkant van de
doelpaal ketste.

De eerste kans voor de Meeuwen
was meteen raak. Na een vlotte com-
binatie via Roy van Huystee kreeg
Rick de Haan de bal voor de voeten.
De topscorer speelde zich knap vrij

en liet doelman Keur kansloos: 1-0.

In de tweede helft ging Zandvoort-
meeuwen op zoek naar meerdere tref-

fers. Die hadden er zeker moeten ko-

men, maar enige spelers waren op
zoek haar eigen succes. Soms ston-
den er mede-voorwaartsen in kansrij-

ke positie, maar dat werd over het
hoofd gezien. Schoten van Jongbloed
en Van Huystee werden een prooi van
de Vogelenzangse doelman. Twintig
minuten voor het einde nam Preek
van der Mije de plaats in van Ruud

van Laere. Zonder tot echt groots
voetbal te komen dicteerde Zand-
voortmeeuwen de strijd. Vogelen-
zang brak slechts eenmaal gevaarlijk
door, maar de bal verdween voor-
langs.

Tweede treffer

Na ruim een half uur spelen kwam
de verlossende tweede treffer. De bal
kwam in een kluts voor de voeten van
de vrijstaande Riek de Haan, die be-

heerst scoorde: 2-0. In de slotfase wa-
ren er goede mogelijkheden.
Freek van der Mije zag een doel-

punt wegens buitenspel worden afge-

keurd. Een fantastisch schot van
Rocco Termaat werd even fraai ge-

stopt door doelman Keur, terwijl

Rick de Haan de bal nog een keer

tegen de lat knalde. Diezelfde speler
kreeg nog een riante mogelijkheid,
maar vanaf twee meter voor het doel
lepelde hij de bal over. In de stand
kwam geen wijziging meer.

Moeilijke ploeg

„Het is een moeilijke ploeg om te-

gen te voetballen," meende trainer
Pieter Keur. „De concurrentie blijft

winnen dus dat moeten wij ook doen.
Daarom speel ik op dit moment op
zeker. De nul achter was vandaag hei-

lig, ook omdat we moeilijk tot scoren
komen. Winnen is op dit moment
voor mij belangrijker dan het spel. De
komende twee weken weten we maar
we aan toe zijn, dat worden de wed-
strijden van de waarheid. Tot nu toe
draaien we erg lekker mee."

(ADVERTENTIE)
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In de tiende competitiewed-
strijd, slaagde Zandvoort'75 er
eindelijk in de eerste overwin-
ning van dit seizoen te beha-
len.

Fnlo Bram Stijncn

Overwinning
voor goed
spelend Z'75
ZANDVOORT - Einde-

lijk, in de tiende competi-
tiewedstrijd, slaagde Zand-
voort'75 erin de eerste
overwinning van dit sei-

zoen te behalen. Door een
2-0 overwinning op CSW is

de aansluiting- verkregen
met de mede-degradatie
kandidaten. De Zandvoor-
ters kunnen komende za-

terdag opnieuw goede za-

ken doen als middenmoter
Candia op bezoek komt.

Een uiterst gemotiveerd en
ook goed voetballend Zand-
voorts team heeft CSW weinig
kans gegeven. De Zandvoorters
namen vanaf de aftrap het initi-

atief terwijl de gasten loerden
op een counter. Die waren ge-

doemd te mislukken omdat
laatste man René Paap naar
zijn oude vorm groeit. Daar-
door had doelman Ferry Nanai
weinig te duchten.

Door snel aanvalsspel via het
middenveld werden Paul Lon-
gayroux en Robin Castien vaak
gelanceerd. Door dan een actie

te maken werden de kansen ge-

creëerd, waaruit Paul Longay-
roux de Zandvoorters op voor-
sprong zette, 1-0. Voor de pauze
had Zandvoort'75 de strijd defi-

nitief kunnen beslissen doch de
kansen gingen verloren.

Spanning
In de tweede helft was het

lang wachten op de bevrijdende
tweede treffer. De spanning
bleef daardoor in de wedstrijd
maar dat was niet nodig ge-

weest als de mogelijkheden wa-
ren benut. Daardoor bleef CSW
loeren op een uitval met daarbij
misschien wel een gelukkig
doelpunt. Terecht viel dat doel-

punt niet, omdat de hechte
Zandvoortse defensie gecon-
centreerd bleef werken en geen

De verdiende treffer kwam
wel voor Zandvoort'75. Robin
Castien liet wederom zien wat
voetballen is en knalde het
team van coach Gerard Nij-

kamp naar een veilige 2-0 voor-
sprong. Met nog tien minuten
te gaan was de strijd beslist.

Rustig voetballend werd de
bal goed in de ploeg gehouden.
Opluchting en tevredenheid bij

spelers, begeleiding en suppor-
ters na afloop over deze eerste
overwinning, waardoor de toe-

komst weer wat optimistischer
tegemoet kan worden gezien.

Stimulans
„Deze overwinning, die overi-

gens veel groter had kunnen
zijn, geeft weer stimulans," al-

dus een tevreden Gerard Nij-

kamp.

„Het was voor de eerste keer
dat we achter een nul hielden.
Na zo'n overwinning is er met-
een weer meer sfeer. We moe-
ten een paar keer winnen om
het ritme te pakken te krijgen.

Dit was in ieder geval een lekke-
re opsteker. Er is keihard voor
gewerkt. Iedereen was tot het
uiterst gemotiveerd en gecon-
centreerd bezig en ik denk dat
ze zelf nu wel inzien dat we col-

lectief bezig moeten zijn. Met
drie punten uit de laatste twee
wedstrijden zitten we in de goe-

de richting. Ik blijf erin gelo-

ven. We hebben nog drie maan-
den de tijd om de zaak recht te

trekken. En met deze selectie

moet het lukken.'

-• if::^'>m>- afeM;r;;^ ;
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Voor de Casino-ZVM handballers brak zondag de zon door met het behalen van de eerste
overwinning in de zaalhandbalcompetitie

Foto Bram Stijni'n

Casino-ZVM boekt zijn

allereerste overwinnim
ZANDVOORT - Voor de

Casino-ZVM handballers
brak zondag de zon door
met het behalen van de
eerste overwinning in de
zaalhandbalcompetitie.
Het toch niet kinderachti-
ge Berdos werd keurig op-
zij gezet met 20-16. De da-
mes kunnen nog steeds
niet terugzien op een zon-
nige dag, wat resultaten
betreft. De Zandvoortse
dames leden een 7-10 ne-
derlaag tegen JHC na een
matige partij.

Voor het eerst sinds zijn ern-

stige kaakblessure, maakte
Guido Weidema zijn voorzich-
tige rentree in het team van Ca-
sino-ZVM. Dat kwam goed uit

omdat nu Kees Hoek met een
knieblessure voor enkele we-
ken is uitgeschakeld. De Zand-
voorters waren er van door-
drongen dat er gewonnen
moest worden om van de laat-

ste plaats af te komen. En vanaf
de eerste minuut was er een
gemotiveerd Zandvoorts team
in de Zandvoortse Pellikaanhal
bezig.

Berdos werd meteen op ach-

terstand gezet van een paar
doelpunten. Die kleine voor-
sprong konden de Zandvoor-
ters de gehele wedstrijd vast-

houden. De mannen van coach

Joost Berkhout speelden bij

vlagen heel erg goed handbal.
' Er waren periodes dat Casino-
ZVM een lichte terugval onder-
ging, doch dat bracht geen ge-

vaar. Kwam Berdos terug in de
strijd dan voerden de badgas-
ten het tempo weer op. Rust-
stand 10-8.

Knap
In de tweede helft hield Casi-

no-ZVM de wedstrijd knap in

de hand. Met goed uitgevoerde
aanvallen werden de doelpun-
ten gescoord, terwijl defensief
geen kansen werden weggege-
ven. Berdos probeerde tever-

geefs de wedstrijd een wending
te geven. Dat lukte niet, omdat
de Zandvoorters geconcen-
treerd bleven handballen. In de
slotfase stelde Casino-ZVM de
zege definitief veilig: 20-16.

Dames
„Soms treedt er nog weleens

angst in de ploeg", meende
Joost Berkhout. „Maar we heb-
ben de wedstrijd onder contro-
le gehoiiden. We hadden het
vandaag prima voor elkaar en
de overwinning was verdiend.
We zijn, in vergelijking met vo-

rig, er op vooruit gegaan. Voor
mijn gevoel zit er nog veel meer
in. Het moet er echter nog uit-

komen."
In een grotendeels gelijkop-

gaande wedstrijd heeft Casino-
ZVM de nederlaag te wijten aan
het vele balverlies en aan de
eveneens vele gemiste kansen.
Het handbal was van een mati-
ge gehalte, maar ondanks dat
had er meer ingezeten. Nu ging
de overwinning naar JHC. Na-
dat JHC de ruststand van 3-5

binnen twee minuten in de
tweede helft had opgevoerd
naar 3-7 was de strijd gestreden.
Toch probeerde Casino-ZVM

terug te keren in de strijd. Even
leek het te gaan lukken maar
bij de stand 7-8 had Casino-
ZVM haar kruit verschoten.
JHV bepaalde uiteindelijk de
eindstand op 7-10.

„Ons grote manco is het be-

nutten van de kansen," stelde

coach Geert Dijkstra na afloop.

"Bovendien leden we in deze
wedstrijd veel te veel balverlies.

Het wordt moeilijk omdat we
iedere wedstrijd iets te kort ko-

men.".

Doelpunten Casino-ZVM he-

ren: Jan van Duijn 5. Peter Pen-
nings 3. Gouran Bogojeyic 3.

Wim Brugman 3. Enoin Spmit
2, Nik Grijekovic 2. Ronald Via 1,

Guido Weidema L. Dames: Mar-
greet Sterrenburg 2, Wendy van
Straaten 2, Daniëelle Blom 2. Mi-
reille Martina 1.

Klaverjassen bij Z.meeuwen
ZANDVOORT - Aanstaande vrijdagavond houdt Zandvoort-

meeuwen de tweede klaverjasavond, in een reeks van zes, om de
koppelklaverjastitel van Zandvoort. De vier beste resultaten tel-

len voor de totaal eindstand. Tijdens deze tweede wedstrijden
wordt een loterij gehouden met fraaie prijzen. De opbrengst van
de avond konmt ten goede aan de jeugd van Zandvoortmeeuwen.
Per koppel bedraagt het inschrijfgeld zeven gulden. Het klaverjas-

spel begint om acht uur en vindt plaats in de kantine van Zand-
voortmeeuwen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Schaaksucces

voor Cliteur

ZANDVOORT - Olaf Cli-

teur van Cafée Neuf/Chess
Society heeft in Beverwijk
laten zien met de sterkste
regionale spelers een aar-
dig schaakpartijtje mee te

kunnen blazen. Tijdens
het Noord-Hollands snel-

schaakkampioenschap
legde Cliteur beslag op een
zeer fraaie gedeelde vierde
plaats.

Het leek voor de 29-jarigo

Zandvoorter een moeilijk mid-
dagje te worden. Uit de eerste
drie partijen behaalde Cliteur
slechts een half puntje, hetgeen
op dat moment goed was voor-

een dertiende plaats. In de laat-

ste ronde voor de pauze herstel-

de de Chess schaker zich door
een fraaie zege. Na de pauze zet-

te de Zandvoorter de opgaande
lijn voort, door driemaal op rij

te winnen. Hierdoor schoof hij

op naar een gedeelde derde
plaats.

Na een onnodige nederlaag,
gevolgd dooi' twee remises zak-
te Cliteur terug in de subtop.
Door een schitterende overwin-
ning en een remise, na een ge-

wonnen stelling, rukte Cliteur
weer op. Ondanks een neder-
laag in de laatste ronde eindig-

de 'Olaf Cliteur, met 7 uit 13

partijen op een uitstekende ge-

deelde vierde plaats.

Morgenavond om acht uur
speelt het eerste achttal van
Café Neuf/Chess Society haar
tweede thuiswedstrijd tegen
het derde team van De Uil uit

Hillegom, dat na twee ronden
op de voorlaatste plaats bivak-
keert. De Zandvoorters delen
de derde plaats. De badgasten
zullen op volle oorlogssterkte
aantreden.

Ondanks slecht

spel winst voor

Nihot/Jaap Bloem
ZANDVOORT - In de zaal-

voetbalcompetitie speelde Ni-

hot/Jaap Bloem Sport een
slechte wedstrijd. Als je dan
toch met de overwinning gaat
strijken dan behoor je tot de
topploegen in deze afdeling. De
Zandvoorters wonnen met 6-3

van JSB
Het begin was voor JSB dat al

snel op een 1-0 voorsprong
kwam. Ondanks onrustig spel
van Nihot/Jaap Bloem Sport
werd er in de eerste helft een 2-1

voorsprong genomen. Robin
Castien scoorde na een hakbal-
letje van Dennis Keuning en
een vijftal minuten later zorgde
Keuning voor een 2-1 voor-
sprong.
De tweede helft was nauwe-

lijks begonnen of de gelijkma-
ker lag achter doelman Jaap
Bloem, 2-2. de Zandvoorters
kwamen deze tegenvaller rap te

boven. Door doelpunten van
Wim de Jong en Erwin Suuren-
donk werd het 4-2 in Zand-
voorts voordeel. JSB gaf het
niet op en kwam door een fout
in de Zandvoortse defensie te-

rug tot 4-3. Nihot/Jaap Bloem
Sport bepaalde toch de wed-
strijd ondanks dat geen hoog-
staand zaalvoetbal werd ge-

speeld. Dennis Keuning en Re-
née Paap bepaalden de eind-

stand op 6-3.

Spanning stijgt

bij Bridgeclub
ZANDVOORT - De heren Po-

lak en Vergeest waren goed op
dreef in de A-lijn bij de Zand-
voortse Bridgeclub. Dit koppel
werd met een score van maar
liefst 63,25 procent eerste. De
dames Paap en Verburg wer-
den zeer verdienstelijk tweede.
Polak/Vergeest heeft nu de

koppositie overgenomen met
een voorsprong van vijf procent
op nummer twee het echtpaar
Van der Meulen. In de B-lijn

zetten de dames Gotte en Ko-
ning de schouders er onder en
scoorden hoog met 66,07 pro
cent. De rest van het veld bleef
ver achter. Tweede werden de
dames Klinkhouwers en Pee-
man. Dit koppel verstevigde
hun koppositie, maar op de
tweede plaats hebben zich ge-

nesteld de dames Verhagen en
De Vries.

De dames Van Mancius en
Veltman heben aspiraties om
naar de B-lijn te gaan want ook
deze week deden zij het goed
door eerste te worden in de C-

lijn. Mevrouw Jurriaans en de
heer Saueressig scoorden ein-

delijk weer goed met een twee-
de plaats. Van Mancius/Velt-
man bezet nu de eerste plaats
en de dames Van Duyn en Veld-
huizen zijn naar de tweede
plaats opgeschoven.
In de D-lijn werd er niet al te

wild gescoord. Eerste werden
de dames Briejer en Rooij-
mans, terwijl het echtpaar
Ovaa tweede werd. De heren
Stomps en Verburg hebben
zich op de eerste plaats weten
te handhaven, maar de dames
Briejer en Rooijmans zijn tot

op twee procent genaderd.
Inlichtingen over de Bridge-

club kunnen verkregen worden
bij de wedstrijdleider de heer
H.Emmen .telefoon 18570, al-

leen 's avonds.
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Cat&rinq-b&drl^

'Hom& Sw&&f Hom&
Wilt u uw partner verwennen, bel de

Surprise-ontbijtlijn. Wij verzorgen

uw surprise-ontbijt met champagne,

broodjes, verse jus d'orange, koffie,

thee, en nog meer lekkere dingen.

Ook voor feesten, partijen en

bruiloften kunt u ons bellen. En als

opsteker voor Oud en Nieuw, lekkere

warme oliebollen, appelflappen en

ananasflappen naar grootmoeders

recept.

ld. O25OH5&0
ld. OSOMW9

PS. wij bezorgen alles met een vriendelijke

glimlach op elk gewenst tijdstip bij u thuis.

Gevraagd

SCH00N-
MAAKHULP M/V
enkele ochtenden en/of

avonden per week

Weber's C

Schoonmaakbedrijf ^
Tel. 14764

^r

Sint-Nicolaas

Feest
Jawel, de Sint is weer in het land.

Hij is gesignaleerd als Bastille-klant.

Zondag 29 november presenteert hij zich

met al zijn vrinden

des middags komt zijn ondeugende geest
weer boven,

en hier zal menigeen aan moeten geloven.

Aanvang: 16.00 uur met ondersteuning van de band

„MUSIC"
haltestraat 58, zandvoort

02507 - 151 il

IKZIEJEINLABASTILLE

Haltestraat 7, Zandvoort

f "mm^f^ / Feestelijke

panty's

van DIM

aparte

lingerie van:

Huit

Charnos

Beau-Monde

Dim

Ten Cate

Sloggi

Scholier

Bonfin & Bimef

WINTERZON Benidorm * 'UNIEK". Incl. gratis ontbijt en
diner in zeer luxe bus (dus geen dure wegrestaurants) t/m
apr. '93 iedere vrijdag div. app. en hotels en de laagste
prijzen!! EXTRA hotel ingekocht! 100 m v/h strand, incl.

gratis ontbijt en diner in de bus op heen en terugreis.
Vertr. 27 nov., 4-11 dec, 10/17 dg. VP SLECHTS ƒ 329/489.
Nu ook van 1 t/m 29 jan. en 5 t/m 26 febr. ƒ 329/489.
REKRO REIZEN 010-4142233 tot 22.00 uur. '

«1 IIKADOMAAND BIJ

ÏÉilA LEATHER WEAR
ANMO0RfeEL:#5O7^464fe,Oi:
FEESTELIJKE

KORTINGEN!

^IcoiSSG
BU AANKOOP BOVEN 699

voor ieder

geschenk
een passend
arrangement

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist in al uw bloemwerken

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Poststraat 10,

rustig gelegen, sfeervol en goed onder-
houden halfvrijstaande woning, kamer
met open keuken, slaapkamer met in-

bouwkasten.

Vr.pr. ƒ189.000,- k.k.

Van der Reijden Mak. OG.

Tel. 02507-15531.

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

WeekMedia Reizen

Oostenrijk

"SNEEUW" Onze unieke SUPERGROTE winter-
brochure is uit!!! Skién in Oostenrijk!! Per luxe bus of eigen
auto. Meer dan 30 bestemmingen en zeer voordelig!!

Bel nu voor gratis brochure met zeer voord, aanbiedingen.
REKRO REIZEN 010-4142233 tot 22.00 uur.

Spanje

Reisgezelschap

Amateur fotograaf (38) zki

reisgenote(s) met lakjas er

laarzen voor week(end) wad
den. Br. o. nr. 870-77962 v.cl

Canarische Eilanden

LANZAROTE ƒ 650
28/1, 8 dagen, incl. app.
ook 15 dagen mogelijk.

Inl.: Uw ANVR reisburo of

SUDTOURS
v. Baerlestr. 91 Amsterdam

020-6640111
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NAAIMACHINES ZANDVOORT
PRINSENHOFSTRAAT 7 'S 02507-20072
t/o garage Versteege Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
KLEDINGREPARATIE

±
O

rSINGERU

P. E. M. Stokman
reparatie alle merken

AANBIEDING

Euro '93

van 1099,- voor 799,-

Overlockmachine

van 995,- voor 895,-

TTTTTTTTTTTVTVTTTTT

PAVAROTTI & PRIENDS
Deze cd is opgenomen tijdens het

"Pavarotti international"

Charity Gala Concert.
M.m.v. Sting e. a.

JAN VAYNC
De nieuwste cd van Jan Vayne heet Living

Colours. 15 Numers lang genieten van het
pianospel van deze jonge virtuoos.

SHE
Gezien op TV. Een dubbel-cd
met The Best of the Lady Singers:

She - The Album. Met o.a. Enya,
Gloria Estefan, Oleta

Adams en Sade.

KENTA

KAN IN ELKE
TURN UP THE BASS
Draai de volumeknop open voor
The 1992 Megamix volume 1 + 2

Bekend van TV!

Inruil ledei.tc,':! rr.cgu

lijk. Gespreide betaling

mogelijk. Reiskosten

worden bij aankoop
vergoed. Niet geldig bij

speciale aanbiedingen.

ZANDVOORT-SLÜIS
HULST -PUTTE

NOORDWIJKAANZEE
VALKENSWAARD/LOMMEL

BAARLE NASSAU
KOOPAVOND GEOPEND
HELMOND KOOPZONDAGITALIA

v/h Dankers

LEATHER WEAR BV

TEI • nvtnon OOOOO N00RDWUKAANZEE
' DAMPflSSAGE/H00FDSTRAAT8B j T.0:HEIVIA

fl tL. UHpCU'C.CpC.0 BAARLE-NASSAU, WEVESTRAAT 4, IND. TERREIN, TEL: 04257-8960

BEVERLV H1LLS 90210
De beste songs van de populaire

TV-serie Beverly Huls 90210. Uiteraard

metTheTheme
en verder o.a.

Paula Abdul,

Puck & Natty

encolorme
Badd.

KADOOTJE

DOEN

VOP DE KUNST
De Lapjeskat + meer bekende TV-iledjes

van Annie M.G. schmldt. Met o.a.

De Koningin Van Lombardlje, Plmmetje
Dimmetje Dee en Drie Ouwe ettertjes.

DE WINKEL MET
'N EIGEN GELUID

VAYA CON DIOS
'Time Files' als je luistert naar de 13
nieuwste nummers van Vaya con DIos.

Met de nieuwste hits.

i JONGENS, HEB JE HET AL VERNOMEN....
;i
-Bij besteding, van ƒ 75,-. 'of meer een gratis cd of muziekcassette met 25 gezellige Slntérklaasliedjes.:

\ Een leuk kadootjë voor In de schoen. De cd Is ook te koop voorƒ a,95. De cassette kost slechts ƒ S,95.

Amsterdam Winkelcentrum Reigerbos 8 • bergen op zoom ZuivelstraaM2 • best Boterhoek177
beverwijk Breestraat69 • dokkum Hoogstraat 2 • ENSCHEDE Winkelcentrum Enschede-Zuid

epe Hoofdstraat 104 • Haarlem Grote Houtstraat in, Gen. oranjestraat 82, Winkelcentrum Schalkwijk Nice Passage 8
hoorn Grote Noord 90 • noordwijk Hoofdstraat 38-40 texel/den burg weverstraat 17 • wassenaar

Langstraat 39 • werkendam Hoogstraat 98 • «winterswijk Misterstraat 12
ijmuiden Lange Nieuwstraat 503 '• zaandam Gedempte Gracht 38 • zandvoort Kerkstraat 8

WEÈISMSBISi geeft u meer!

WEEKENDTRIP MAASTRICHT
In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon Maastricht
biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in de
periode van l december 1992 t/m 15 februari 1993 te

genieten' van een 3-daags arrangement.
Maastricht is een gezellige stad met veel historische gebou-
wen, de Maas en haar bruggen en Duitsland en België op
een steenworp afstand. Veel Nederlanders ervaren Maas-
tricht als een stukje buitenland in eigen land.

U verblijft in Golden Tulip Barbizon Maastricht, waar alle

kamers voorzien zijn van radio, föhn, kleurentelevisie, zit-

hoek, minibar, telefoon en volledig ingerichte badkamer.
Het hotel beschikt over een bar, een restaurant, een sauna
en is goed te bereiken en biedt ruime parkeergelegenheid.

Dit 3-daags arrangement bestaat uit:

- aankomst op vrijdag of zaterdag
- 2 x overnachting in luxe hotelkamer
- 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 gangen diner in Restaurant Barbizon
- koffie met vlaai op het Vrijthof

- 3'/2 uurskaart voor Thermae 2000, een centrum in Valken-
burg voor ontspanningsrecratie met sauna's, Romeins
bad, Turksbad, diverse verwarmde bassins en sportfacili-

teiten.

- entreekaartjes voor het casino in Valkenburg
- Limburgse verrassing bij vertrek
- informatiemap over de stad Maastricht en omgeving.
De kosten voor dit arrangement bedragen ƒ 290,- p.p. op
basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een 1

persoonskamer bedraagt ƒ 50,- per nacht.

Voor nadere informatie: Golden Tulip Barbizon Maastricht,

Forum 110, Maastricht, tel. 043-838281.

Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:

Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104

. 1000 CC Maastricht

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit 3-daagse arrangement naar Maastricht is

alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Aantal personen:

Woonplaats:

Keuze data:

Sportspeciaalzaak

JUPITER SPORT
Raadhuisplein 15, Zandvoort

Junior
hockeysticks

nu 20,

O'Neill

heup/skitasjes

nu halve prijs

Daar scoor je de eerste punteni

Zandvoorts Nieuwsblad

1 n(ï<ÏF\/Fpl/f"''n *nnccerM
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Paddestoelen
bederven snel

Eetbare paddestoelen zijn

voor een leek vaak moeilijk te

onderscheiden van giftige

exemplaren. Wie paddestoelen
wil eten, kan daarom het beste
naar de winkel stappen. Ver-
schillende eetbare soorten kun-
nen immers worden gekweekt
en er zijn steeds meer variëtei-

ten te koop.
De bekendste eetbare padde-

stoel is de champignon. Ge-
kweekte champignons zijn er
in twee kleuren: wit en bruin.
De kweektijd is maar drie we-
ken. Daartoe wordt compost
vermengd met gesteriliseerde
graankorrels waarop schim-
meldraden van de champignon
zijn aangebracht. Als de com-
post helemaal doorgroeid is,

wordt deze afgedekt met een
laagje dekaarde.
Zo'n drie weken daarna kun-

nen de eerste champignons al

worden geoogst. Ze worden
vers, voorverpakt in bakjes van
250 gram of los verkocht. De
reuzechampignon is een grote
variant van de gewone cham-
pignon, die is verkregen door
middel van een speciale teelt-

wijze. Deze paddestoel heeft
een diameter van zes tot tien
centimeter. Het is een stevige
blanke champignon die ge-

schikt is om te vullen.

Oesterzwam
De oesterzwam is een boom-

paddestoel, waarvan de steel
(indien aanwezig) geleidelijk

overgaat in de hoed. Hij heeft
de vorm van een oesterschelp
en heeft een onregelmatig ge-

plooide rand. De kleur is afhan-
kelijk van de soort: blauwgrijs
of bruinachtig tot zwart. De
teelt gebeurt voornamelijk op
strobalen. In het wild komt hij

voor op stammen van zieke bo-
men en op dode boomstronken.
Oesterzwammen worden in

kartonnen doosjes met een in-

houd van 200 gram of los ver-
kocht. Ze hebben een milde
geur en smaak. De oude, grote
exemplaren kunnen wat taai

zijn.

De shii-take is een uit Japan
afkomstige paddestoel. Na de
champignon is het de meest ge-

teelde paddestoel ter wereld.
Hij wordt hoofdzakelijk op
stammen van loofbomen ge-

kweekt. Deze paddestoel heeft
een bruine hoed van zes tot

twaalf centimeter doorsnee.

Hanekam
De cantharel is ook wel be-

kend als hanekam of dooier-
zwam. Die laatste naam slaat

op de kleur van de paddestoel,
die eigeel is. De hoed is trech-
tervormig en onregelmatig, de
steel kort en stevig. Het is nog
niet gelukt de cantharel te kwe-
ken. De cantharellen die wor-
den aangeboden, zijn in de vrije

natuur verzameld en worden
hoofdzakelijk geïmporteerd.
Daardoor zijn ze erg prijzig.

In Nederland zelf is de can-
tharel - mede ten gevolge van
de luchtverontreiniging - sterk
achteruitgegaan. De paddestoel
is vers, gedroogd en in gecon-
serveerde vorm verkrijgbaar.
Gedroogde cantharellen zijn

dikwijls erg zanderig en moe-
ten voor gebruik meermalen
worden gewassen.
Paddestoelen gaan bijzonder

snel in kwaliteit achteruit en
bederven snel, vooral wanneer
ze vochtig zijn. Het is dan ook
raadzaam ze maar kort te bewa-
ren, liefst afgedekt en in de
koelkast. Soms worden padde-
stoelen als vleesvervanging ge-

bruikt; uit voedingsoogpunt is

dit niet juist. Wat samenstel-
ling betreft komen ze overeen
met groente.
Het Voorlichtingsbureau

voor de Voeding ontraadt het
zelf verzamelen van paddestoe-
len. Het meekoken van een zil-

veren lepel om daarvoor ge-

vaarlijke en schadelijke exem-
plaren op te sporen heeft geen
zin. Paddestoelen die in een
vervuilde omgeving groeien, zo-

als in wegbermen en bij indus-
trieterreinen, kunnen veel zwa-
re metalen bevatten.

Recept
Recept: Gevulde champig-

nons met noten (recept voor
twee personen); 6 grote cham-
pignons, 25 g walnoten, stukje
prei, 3 takjes peterselie, 1 teen-
tje knoflook, 15 g margarine,
peper, zout.
Warm de oven voor op 200 °C.

Maak de champignons schoon
en breek de stelen er uit. Hak
de stelen en de walnoten klein.

Was de prei en snijd hem heel
fijn. Was de peterselie en knip
de takjes klein. Verwijder het
vliesje van de knoflook. Roer de
margarine zacht. Pers het teen-
tje knoflook er boven uit. Voeg
de gehakte champignonstelen
met de walnoten, de prei, de
peterselie, peper en zout toe.

Vul hiermee de champignon-
hoeden. Zet de champignons in

een ovenvaste schaal met een
klein laagje water. Laat de
champignons in de oven in tien

minuten heet, worden. Serveer
er toost bij.

Per portie: 680 kJ (160 kcal), 5

g eiwit, 15 g vet, 2 g koolhydra-
ten
Menusuggestie: gevulde

champignons met toost, kool-
vis met mosterdsaus, wortelen,
aardappelen.

Voor vragen over voeding kunt u op
werkdagen van twaalf tot vier uur de
Voedingslclcfoon van het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding raadple-
gen: 070-3 511) X10.

at goed met het kinderboek
WEEK 48

Greep 'uit aanbod
Ook dit jaar is er weer

een iawine aan
kinderboeken van de
drukpersen gerold.
Hieronder volgt een
kleine greep uit het

aanbod.
Dierentuin van Antho

ny Browne is een geestig
prentenboek over een
dagje in de... juist ja. Be-
vat juweeltjes van teke-
ningen.
Gottmer, /' 1!),!K),

ISBN Ü0 257 244li i).

Woeste Willem van I. &
D. Schubert is een grappig
prentenboek over een gepen-
sioneerde zeerover van het
type ruwe bolster, blanke pit.
Lemiscaat/ 21.50.
ISBN 90 BOBO 841 X.

Wat heb je nu aan? Wat is

je lievelingsdier? In Alles
om je heen kunnen kinde-
ren uit plaatjes het juiste ant-

woord kiezen. Een boek dus
dat van de meest stugge kleu-
ter een niet te stuiten klets-

majoor moet maken.
Gottmer. /' 22,90.
ISBN 90 257 24B7 1.

De Puike Pakket Post
bevat hartverwarmende win-
tertekeningen en enveloppen
met verrassingen: een leg-

puzzel, kijkdoosje, mini-
boekjes en tips waaraan je de
boze wolf kunt herkennen
('Laat je grootmoeder bij jou
op bezoek komen').
Gottmer,
ƒ27.50, ISBN 90 257 2055 2).

Dominee van Dreute-
len is een flinterdun verhaal-
tje. Maar mooi wel van Roald
Dahl, fraai ingebonden en
met snoezige tekeningen. De

opbrengst gaat naar een goed
doel.
Fontein,./' 19,95, ISBN 90 2(51 05 371.

Een schlemielig jongetje
dat een enge krokodil ver-

slaat en alsnog" een held
wordt. Het idee is leuk, maar
Krinclelkrax bevat te veel
flauwe grappen en is te snel
in elkaar gezet om Philip Rid-
ley nu al de opvolger van
Roald Dahl te noemen.
Fontein,/ 24,90, ISBN90 2B1 05 721.

Dat Hanna Kraan veel naar
kinderen heeft gekeken blijkt

uit haar uitermate geestige
boek De boze heks is weer
bezig. Over een koddig egel-

tje en een boze heks, die ook
zo haar zwakke momenten
heeft.
Lemiscaat, /' 22,50,
ISBN 90 B0B9 853 3.

Rooie is het eerste jeugd-
boek van Willem van Toorn.
En een schot in de roos. Over
buitenbeentjes, verliefdheid
en andere gebeurtenissen op
een inmiddels opgeheven
school.
Querido, /' 21,90,
ISBN 90.214.84.145.

Marie Pouceline van Si-

mone Schell doet aan Oliver
Twist denken: lilliputter-

meisje wordt aan kermis ver-

kocht, maar wordt uiteinde-
lijk toch gelukkig. Spannend
boek met leuke illustraties

van Fiel van der Veen.
Holland,/ 23,90, ISBN 90 251 0672 2.

Met Nachtverhaal be-
wijst Paul Biegel zich weer
als een van de betere kinder-
boekenschrijvers. Over een
ijle fee, die overdag onzicht-
baar is, maar bij kaarslicht
spannende verhalen aan een
kabouter vertelt. Met prach-
tige illustraties.
Holland,ƒ 29,90. ISBN 90 251 0670 6.

•De bestverkochte cd's

•Binnen 2 dagen gratis bezorgd
• Met je eigen toegangscode
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HET KINDERBOEK
zit op rozen. Je kunt
zelfs stellen dat het

nog nooit zo goed is gegaan
als nu. Een categorie als
het prentenboek doet het

dan misschien wat
minder, omdat de markt
ermee is overspoeld, maar
er is geen land waar zóveel
kinderboeken worden
gelezen als Nederland.

Een rondje
kinderboekenuitgevers
bevestigt dat nog eens.

Uiteraard hebben de oudjes
niet afgedaan, want menig klas-

siek kinderboek is dankzij her-
druk aan een nieuw leven be-
gonnen, maar de drukkwaliteit
van nu is niet meer te vergelij-

ken met die van toen. In die zin
is het dus wel prettig dat 'ze

niet meer zo worden gemaakt
als toen.'

„De kwaliteit van het druk-

gemoraliseerd, dat ziet Al-

phons Peters van uitgeverij
Querido ook als een groot voor-
deel. „Kinderboekenschrijvers
van vroeger wilden vooral het
verschil tussen goed en kwaad
bij brengen. Daar is op zich
niks mis mee, maar dat moeten
ze maar op een andere plek
doen. Kinderen worden nu
voor vol worden aangezien. Er
wordt niet meer zo snel gezegd:
dat kan het kinderhoofd niet
bevatten. Alles wat in het leven
voorkomt vindt je ook in kin-

derboeken terug."

Toch constateert Wim Hazeu
van uitgeverij Fontein dat
'vroeger' weer een beetje terug-
komt. „Je ziet dat de boeken
weer gebonden worden, dat de
zwart-witte illustraties terugke-
ren. Misschien komt dat wel

door Arnoud van Soest

'Avonturen beleven

en lekker griezelen

is weer helemaal in'

„Nederland is toch al een boe-
kenland, maar vanaf de jaren
zestig, toen het anti-autoritaire

denken in gang werd gezet, is

de aandacht voor kinderen
sterk toegenomen," legt Clara
Hillen van uitgeverij Gottmer
uit. „Kinderen worden nu meer
als kinderen gezien en niet als

volwassenen in de dop. Ze wor-
den ook bewuster opgevoed,
kinderen nemen is niet meer
zo'n automatisme, en worden
dus meer verwend met mooie
boeken."

werk is niet te vergelijken met
vroeger," bevestigt Hillen.
„Vooral op het gebied van kleur
en papier kunnen ze nu zoveel
meer. Als ik terug denk aan een
boek als Professor Zegellak,
dan zie ik een vies lettertje op
vies papier voor me. Tegen-
woordig wordt daar toch meer
zorg en aandacht aan besteed."

Voor vol aanzien

Dat er nauwelijks meer wordt

omdat de mensen die toen jong
waren, nu op de uitgeversstoel
zitten. En dus kunnen doen wat
ze mooi vonden."
Echte trends, zoals je vroeger

nog wel had, zijn er overigens
niet meer. Alhoewel, volgens
Hazeu zijn boeken waarin
avonturen worden beleefd en
lekker wordt gegriezeld weer
helemaal terug. „Er mag weer
ontspannen worden. Het genre
'Hoe slaan we ons er doorheen
als moeder wegloopt' heeft zijn

beste tijd wel gehad."
En teddy-berenboeken, die

gaan het ook helemaal maken,
zo meldt Caroline Albers van
uitgeverij Holland. „Die trend
komt uit Engeland overge-
waaid, waar ze momenteel een
hausse in teddy-berenboekjes
meemaken. Ze hebben er zelfs

al musea voor gepensioneerde
beren!" Boeken die meer te bie-

den hebben dan een mooi ver-

haaltje en mooie prentjes, dat
komt er ook steeds meer in, zo
constateert Clara Hillen van
uitgeverij Gottmer. „Wat erg
aanslaat zijn boeken waar je
meer mee kan dan alleen uit

voorlezen, boeken die uitnodi-
gen om over zaken als kleren en
lievelingsdieren verder te pra-
ten. Of boekjes met enveloppen
waar allerlei verrassingen in

zitten, dat loopt ook erg goed."
Edoch, met de prentenboe-

ken waarmee Gottmer groot is

geworden, loopt het echter
minder goed. Hillen: „Zo'n
beetje iedereen heeft zich op
het prentenboek gestort; je
kunt gerust zeggen dat de
markt verzadigd is. Eerlijk ge-

zegd zijn we daar zelf ook
schuldig aan, maar we denken
nu wel drie keer na voor we
weer een prentenboek op de
markt brengen."

Caroline Albers van uitgeve-
rij Holland komt tot dezelfde
conclusie. „Prentenboeken had
je vroeger nauwelijks, nu zijn er
gewoon teveel. Maar dat geldt
gelukkig voor het hele genre:
voor elk kind wordt wel iets

leuks op de markt gebracht. Ze
mogen niet klagen; er is eerder
teveel keus."

Slaapkamer ademt romantische sfeer
HET KNUSSE,

romantische zoals
dat past bij de trend

van huiselijkheid en
warmte, beïnvloedt de
inrichting van de gehele
woning. Woonkamers
verliezen hun zakelijke
uitstraling en dat ook de
slaapkamer niet meer een

Spartaans ingericht
vertrek is, laat zich raden.

De nieuwste bedmode biedt
klassieke broderie-sets en satij-

nen overtrekken. Maar bij bed-
degoed alleen blijft het niet. Tal
van collecties bieden een ruime
keuze aan bijpassende stoffe-

ring en accessoires. De bedmo-
de is luxueus en comfortabel,
de styling weelderig. Rijk ver-
sierde overtreksets gaan bijna
schuil onder een vracht aari

sierkussentjes en sluimerrol-
len. Boven de bedden hangen
weer baldakijnen en hemeltjes.
Ook de sprei past prima in het
beeld van laag-over-laag.

Bedmode wordt met de dag
uitgebreider. Naast dekbedsets,
(hoes) lakens en spreien, tellen

de collecties tegenwoordig ook
allerhande sloopjes. Voor de
kleine sierkussentjes, de grote
zitkussens en de decoratieve
Franse sluimerrollen. Veel sets
zijn uitgevoerd als 'double-face'
en hebben dus twee tegenge-
stelde dessins voor boven- en
onderzijde. Zo kan men gemak-
kelijk van sfeer veranderen.
Was tot voor enkele jaren

vooral 'kleur bekennen' in de
mode. nu is het accent duide-
lijk verschoven naar luxueuze
materialen en een mooie detail-

lering. Soepele stoffen als sa-

tijn, zijde, chintz en het zacht-
glanzende katoen zijn veelge-
vraagd. Sierstiksels, sierbiezen,
ruches en volants geven de ro-

mantische bedmode een exclu-
sieve 'finishing touch.'

Bloemen
Wie aan romantiek denkt,

denkt aan bloemen. Natuurge-
trouwe bloemdessins zijn na-
drukkelijk aanwezig. Van zwa-
re Victoriaanse arrangementen

'h
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GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEO/E makelaars o.g. gjfjj
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Divers personeel gevraagd

HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.

is een Nederlands bedrijf met moderne
produktie-faciliteiten voor brilleglazen.

Wegens uitbreiding zoeken wij

MEDEWERKERS M/V
voor de OPTISCHE RECEPTSLIJPERIJ en
voor het VEREDELINGSLABORATORIUM

Wi] vragen
-opleiding op L.T S -niveau
- bereidheid om in ploegendienst te werken
-accuratesse en netheid
-leeftijd 18-25 jaar

Sollicitaties richten aan.

Holland Optical Company B.V
Vernjn Stuartweg 42, Postbus 234, 1110 AE Diemen

Informatie

dagelijks tussen 10 00 en 12.00 uur
tel 020-6903331 (Mw A. Timmerman)

Fotomodellen/figur. v mode/
red /tv, leeft, en erv niet be-
langrijk, ook studentes Stuur
duidelijke foto's (retour) naar
Pb 17166, 1001 JD A'dam

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Oproepen - Mededelingen

TREINBEURS te Amstelveen-Zuid met grote werkende mo-
delbaan In Keizer Karelcollege, Elegast 5, op zat. 28 nov., van I

10-15 u Komt u kijken, ruilen, (verjkopen. Inl • 02990-40354.

BROODJES BESTELLEN?
Broodje Burger Bellen

18789
ƒ 2,50 bezorgkosten

boven ƒ 25 gratis bezorgd

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres9 Dat hebben wij voor u 1

Inl : tel 02907-5235.

• Helpt UNICEF helpen
Kerst-, wenskaarten en kleine

kado's S Keur-v. Zalmgen,
Burg v Fennemaplem 13/4.

Tel 02507-16049.

• Jan Smit het koud buffet

was voortreffelijk verzorgd
en ontzettend lekker.

De Terschellingers.

* Jubileum concert t.g.v. 25
jarig bestaan toonkunstKOor Z
13 dec. aanv 14 30 u Herv.

kerk m m.v solisten en orkest

alg I. Fr Bleekemolen.

• KELLY heel hartelijk gefeli-

citeerd met je zwemdiploma.
We zijn trots op je' 1

tante Nan & oom Fnts xxxx

Mijn zusje (12 jaar) is CARA-
patient in 't Astmacentrum
Davos Op 13 dec. is ze jarig.

Wie stuurt haar een kaart (of

Kerst)9 Adres Candida Du-
bero, Ned. Astmacentrum,
Symondsstrasze 11, 7270
Davos Platz Zwitserland.

Afz Ramon

SINT op visite? Met z'n 2 Pie-

ten? onze visite is uw geluk,

want dan kan uw avond niet

meer stuk Tel 19742 of

30747 Postb 215, Zandvoort.

SINT & PIET als vanouds voor
bezoek aan huis, ƒ35 Tel

19742 of 30747 Postb. 215,

Zandvoort

* Theo, de ontvangst in de
Krocht was grandioos. De
Terschellmgers

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr huish. hulp, 1 ochtend I

p.w. in Zandvoort. Tel.' 02507
- 19107

Gevr. Huish. hulp boven 40 jr,

niet rokend, 3 uur p wk, ƒ 15

p.u. Tel.: 02507-16050.

Personeel
aangeboden

Buschauffeur biedt zich aan.

Tel. 02507-18073-17219.

Hobby's en
verzamelingen

• Fisher techniek, grote col

lectie, kleine loupe ƒ 15

02507-15253 na 17 uur s.vp.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon- 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

Losse kwaliteits Hifi op maat
Harm Kardon, Sony/ES; Teac;
Technics; Yamaha met max.
7 kanaals-DSP huiskamer Hifi;

Audioart; B&W; JBL, Infinity

speet. Renais. -80. ƒ 5500 p.p.
CARIDAX HIFI, Adm. de Ruy-
terw 131 Asd , 020-6837362.

Lessen en clubs

Dansles alleenstaanden

CHEZ ANDRÉ
Info 02510-50092

Vanavond SPOEDCURSUS!'
Rijmen zonder slijmen en
dichten zonder stichten Inde
haven De boot ziet u vanzelf

ï?ï
ïfe'/tS'" 1

.' $ -'s

VIDEOTHEEK

*4
''61

-

3ï

legersstraat 2b

WMQtömöm
Corn. Slegersstraat 2b, Zandvoort

Tel. 02507-12070 ;

Premièrefilms p. dag ƒ 7>50

Dagfilms ƒ 5y-- en ƒ 7^50

jVlövieboxèri p. dag ƒ1 Ö>-^

//' ;p.w. ƒ 40,- p. mnd. ƒ 80,- ':'

Betarnax filrri alleen te koop
'i-O'- voor

f

'5,-; per stuk

DEN

DESPERATE HOÜRS

DECEIYED ,

FORtHE^^

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr. met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh

, o a. met Aramis-Davidoff.
Tel 02507-16123

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile

Huur prijs ƒ 100,-p.w

Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Wees verstandig en maak
vroegtijdig uw afspraak rond-

om de feestdagen bij Henk
vd Feer Haarverzorging.

Tel. 02507-13874.

Kunst en antiek

Te koop 19e eeuwse Eng.

Dekenkist, strakke panelen

hxdxl = 67x55x124 cm Prijs

ƒ3250,- Tel 02507-15622.

Dieren en
dieren-

benodigdheden

WOEF
Honden van Zandvoort opge-
let! Ik ben van mijn oude dode
vacht gered Ik ben Cora een
bouvier Daar zit KAPSALON
ELLEN niet mee. Je baasje
kan 30068 bellen. En het even
verder doorvertellen.

WOEF

Zalenverhuur

IW^ndvÖö^

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel 02507-15705 bgg 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

•'mW
%
I
11507^12070

Woningruil

800 RUILADRESSEN in

A'dam GRATIS informatie bij

Hot Oosten 020-5882255

Computerapparatuur
en software

• Atan XE compl incl toet-

senbord, pistool, cassette-

deck, programmeerb. flight

simulator, handboek en joy-

stick ƒ1150. 02507-19235.

• Commodore 64 met disk-

drive, 2 joysticks en veel spel-

leties f300, 02507-12125

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis

Grote Krocht 26
Tel. 13529.

Woninginrichting

• Eiken bankstel 3+2+1,
donk. bruin rundl kussen
ƒ275 Tel. 02507-14943

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

• T k 1 pers bed met ma-
tras ƒ 75. Tel 02507-15897.

• Tk.Electnsch fornuis merk
Atag ƒ100,-, ig.s.t Tel

02507 - 30552 of 12662.

• T.k. Fauteuil, blauwgrijs m.
draaipoot, ƒ75 Tel- 16820.

• T k. wit wandmeubel, in

g.st., 2 jaar oud, ƒ250.
Tel.: 02507-20032.

• Weg omst. t.k gebloemd
overgordijn geknipt op mt v

1.80 hoog, 2.60 br glad ge-
meten. Pr van ƒ 150 voor ƒ 75
02507 13353

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Hoveniersbednjf TONI Tuin-

aanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën. 023-338823.

Te koop
aangeboden
diversen

• 10 zilv guld. ƒ 15, 10 zilv

rijksd ƒ 30. div. jaren guld. en
kw. Tel. 02507-17193.

• Commodore 64 computer
+ veel spelletjes + prg's op
cassette & diskette + Ned.
handboeken, vr.pr ƒ299. Tel.:

02507-13038.

• Keyboard KAWAI F5650,

100 geluiden, 50 ritmes, 2 jr

oud. Brommer TOMOS, 4
versn i.z g.st , b j. 1970. Prij-

zen n.o.tk. 02507-17225.

KNIP UIT' Reparaties GOUD
en ZILVER, in eigen bedrijf,

sneller en voordeliger.

Laat tijdig voor de feestda-

gen uw sieraden repareren of

opknappen Tevens verkoop
en taxatie scherp geprijsd!

Kerstaanbieding 1 Tot 24 dec.
10% korting op al uw repara-

ties en aankopen op vertoon
van deze bon. PRINCIPAL
DIAMONDS, Tweede Wete-
nngsdwarsstr. 3, hoek Spie-

gelgracht, AMSTERDAM-C.

• Serviesgoedonderdelen
I ƒ 7,50 nieuw. 3 Haarl. Poortte-

gels ƒ 15. Echt lederen heren-

portefeuille ƒ 15. Tel.: 02507-

15253 na 17 uur.

• SIO garage, hout + 2 au-

to's ƒ 15. Tonka auto ƒ 5.

Boekjes beg. lezers ƒ1,50.
Puzzel 1000 st. compl. ƒ 2,50.

Pop ƒ 10. Tel. 18371 na 18 u.

• Zitje voor op kinderwagen
I ƒ 15; babybad + standaard

ƒ 15; 6 grenen eetkamerstoe-
len pr. n.o.t k. 02507-9649.

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Jong werkend stel zoekt met
spoed woonr., 3 kamers, ei-

gen K/D/T. Tel.: 02507-16637.

Met spoed gezocht: 2 a 3
kam. app. voor dame alleen.

Tel 02507-16769.

Auto's en
auto-accessoires

Citroen 14 BXE type 87, grijs

metallic, met LPG, 5 drs, APK
tot 93 Geen roest, prachtige

auto ƒ 6950. Tel. 020-6401736.

Ook voor APK, alle merken
naar RINKO/JONGSMA,

Curiestraat 8-10, Zandvoort-
NW-Noord. Tel.- 02507-12323
Ford en Renault Service en
Verkoop.

Te koop:

Goed onderhouden
HYUNDAI, jaar: 1988,

4-deurs, schuifdak ƒ 9250.
Inl.. 02507-14555

Caravans - Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Te koop in bosrijke omgeving te Voorthuizen

goed onderhouden

houten stacaravan
12 x 3 1

/2 mtr.
Ind.- grote kamer met gedeeltelijk open keuken, 2 slaapkam.,
veranda op het Zuiden, mooie tuin met schuur. Standplaats
op kleine, rustige camping. Aansluiting op water, gas, electra,

riolering en eventueel telefoon. Gemeubileerd en gestof-
feerd. Te bevragen bij de beheerder. Tel: 03429-1669.

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

VIDEOTHEEK

DOMBO

Uöok?

VIDEOTHEEK

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b

Zandvoort -VV.'

Tel. 02507-12070

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
VA. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Sportartikelen

• Z.g.a.n. langlaufschoenen,
mt 37 lang model, mt 43 hoog
model, totaal ƒ 100. Tel.:

02507-19659

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361.

• Reflectanten op adverten-

ties onder nummer gelieven

ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek

op de envelop staat vermeld

en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order-

afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

Diverse clubs

Meiden zoeken sex . . .

Direkt een meisje van 18

Ondeugend meisje (18) .

Privé Sexadresjes . . . .

Sesx voor twee
Bel nu!! (37,5 cphm).

06-320.320.36

06-320.322.88
06-320.324.11

06-320.330.42

06-320.330.81

Homojongens van 18 onder
elkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan. 06-320 330.88. (75c/m)

HOMOKONTAKT. Zoek je

een lekkere boy van 18? Bel

nu 06-320.330.95 (37,5cphm).

LESBISCHE Meisjes 18 jr. Na
het sporten wordt haar lijfje

door mevrouw verwend. 75c
pm. 06-320.323.37.

LIVESEX PRIVÉ! 100cpm.
De madam verbindt je door
voor een privé gesprek!
Grieks standje 06-95 05
Rijpe Vrouw 06-96.09
S&M Live 06-96.26
Tieners Live 06-96.36
Topsex Box 25+ . . .06-97.22

Frans Standje 06-97.33

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens van 18 voor
sex. Info- 06-9780. 75c/m.

Meer dan 400 meisjes (18)
willen een afspraakje met jou.

06-320.322.11. (37,5cphm)

premiere
&M|dëe^heelttf;

ilËÖTHÈËIC

DOMBO

Corn, Slegersstraat 2b

Zandvoort

tel. 02507-12070

Onderdanige jongens van 18
bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).

06-320.329.99. (37,5cphm).

Als het klikt willen deze mei-

den vaker sexkontakt! 06-

320.320.55 (37.5cphm).

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19.00 uur.

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

een lekkere jongen van 18:

06-320.330.87 (37,5cphm).

De allerleukste meiden bellen

met de FLIRTBOX. Bel 06-

9501 (37,5cphm).

Direkt een leuk meisje aan de
lijn, 18 jr. Vraag naar haar tel.

nr. voor 'n avondje uit. Direkt

apart. 06-9510. (37,5cphm).

Direkt kletsen met een meisje

van 18. Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje. (50cphm).

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje van 18! Bel snel

06-320.330.90. (50cphm.)

Direkt kontakt met 'n meisje,

18. Druk op de nul voor meer
06-320.322.05 (37,5cphm).

Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN

06-320.320.32. 100c/m.

DUIK in bed met 'n lekkere

meid van 18! Vraag haar
tel.nr. Bel: 06-9511. (75c/m).

Er zijn genoeg meiden van 18
die ook het bed in willen.

Luister op 06-9603. (75c/m).

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156

1000 AD AMSTERDAM
ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

H. Hauser- Amsterdam

G. Nachtegaal - Amsterdam

K. A. van Hattem - Vinkeveen

N. Brown - Amstelveen

een zaak van vertrouwen

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

Ondeugende Evelientje

06-95.30

Bel voor Sexkontakt 1

06-96.02

Zoek je 'n vluggertje7

06-96.62

Stripspelletje

06-96.63
Snel Sexkontakt

06-96.64

Sex Kontaktlijn

06-96.65

Direkt 'n meisje van 18
06-97.10

Bel snel! ! (37,5 cphm)

ONDEUGENDE huisvrouw-
tjes en schoolmeisjes van 18
jr. zoeken voor straks sexkon-
takt, vraag naar hun tel.nr.

Bel nu 06-9661. (75c/m).

OPROEP VOOR ALLE
MANNEN ik hoop dat je voor
mij kiest wanneer ik je m'n
telefoonnr. verteld heb. 069-
789 (100 cpm).

Opwindende meisjes van 18
zoeken kerels voor sexkon-
takt 06-320.324.01 (50cphm).

PARTNERRUIL pnvélijn, dl

rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil. 06-

320.330.91. (37,5cphm).

PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje (18)
aan de lijn: 06-9570.(50cphm)

RIJPE Zwarte vrouw! Ze
draagt graag rosé doorzichti-

ge slipjes! 75c pm. 06-

320.327.70.

Ruim 300 ondeugende vrou-
wen zoeken 'n slippertje.

06-320.321.44. (75c/m)

SCHOOLMEISJES 75c pm.
LesbiTiener . . .06-320.323.37

2 Peertjes . . . .06-320.323.78

Straatmeid . . .06-320.326.17
Onschuldio . . .06-320.327.47
Sexles 18+35 jr 06-320.328.27

Schoolmeisjes van 18 zoeken
een ervaren man. Sexdating.
06-320.330.43. (37,5cphm).

SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
van 18 en huisvrouwtjes.

06-320.330.46. (37,5cphm)

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje van 18. Vraag haar
tel.nr. 06-9502. (37,5cphm).

VERPLEEGSTER. Ik verzorg
graag mannen in m'h uniform
zonder iets eronder! Kijk en
voel maar! 75cpm 06-

320.329.30

HEREN!! let op!! STUNT!!
8 sexy nudistenmeisjes waar-
mee u onbeperkt v. ƒ 150 all-

in kunt relaxen in de open
sexsaloon met sauna en hot

whirlpool. Geopend ma-vr,

12-24 uur, Balth. Flonszstr. 37
hs A'dam 020-6762176.

(Gastvrouwen gevraagd)

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-

vraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of

023-400130.

WIL JE ECHT MET ME (...) bel

me dan op als ik je m'n tele-

foonnr. heb gegeven ik wacht
op je. 06-96.80. 100c/m.

WILDE MEIDEN 75c pm.
06-320.326.77 . . . .Ruige Sex
06-320.326.63 Sexkast
06-320.326.19 Effe Vlug
06-320.325.54 . . . .Volle Bolle

06-320.327.06.Grieks Standje

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00

tot 03,00 uur. Telefoon
02507-16141.

ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekker-

ste kun je blijven herhalen.

75c pm.
Schooljuffrouw 06-95.09

Effe Vlug 06-96.92

Meisjes 06-96.40

S&M Club 06-97.91

TOPSEX 25+ 06-97.92

Hardcore 06-97.94

Zij 18, naakt bukt ze voorover!

Jij staat achter d'r! Op z'n

grieks! 75cpm 06-320.327.06

Zoek je pnvé-adresjes voor
echte hete meiden?
06-350.222.41 (75cpm)

Zoek jij wulpse meisjes van
18? Bel supersexcontact. 06-

320.320.44 (37,5cphm).

ERVAREN VROUWEN75cpm
06-320.323.63 Rijp Ordi
06-320.324.54 . . .Rijp Chique
06-320.327.70 . .Negerin 35+
06-320.328.99.Rijpe Dikke Vr

06-320.329.30 . .Verpleegster

HARDCORE 75c pm.
06-320.322.76 . .Rijp en Ruig
06-320.323.13 Hardlesbi
06-320.324 04 ...Onderdanig
06-320.324.34 . . Top S&M
06-320.326.18 . . . .Meesteres

Harde, RUIGE Wilde Sex!
06-320.322.76 rooie lampen
sex
Doorzichtige lingerie! 75c pm.

Hete meisjes van 18 willen

snel 'n sexafspraak! Nu direkt

06-320.326.66 (37,5cphm).

Hete meisjes van 18 willen

echt snel Sexkontakt. Nu met
tel.nr. 06-320.330.66. 75c/m

HOMO: Waar gebeurd, knul-

len onder elkaar 06-

320.327.01 (75c/m).

Homo: Zoek je 'n hete boy
van 18 voor 'n sex-afspraak-
je' 06-320.330.18. 37,5cphm.

HOMO-DIREKT-APART
op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een knul? Sa-
men direkt privé-kontakt. 06-

320.322.67 (37,5cphm).

Diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.

Dag-nachtserv. 020-6424800.

BE1AACTU

NOG STEEDS TEVEEL

VÓÓR HETZELFDE

PRÓDÜKT

Superbenzine 1,89
;

Euroloodvrij
, 1,73

\

Diesel 1,04 l

SERVICESTATION
\rma

(bij Palace Hotel)

Zandvoorts Nieuwsblad ëd.22
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Autorubriek SHOWROOM verschi|nt elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Goasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorls Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland luitgave

Noordhollands Dogblad), De Zaanse Gezinsbode
luitgave Noarderpers) en het Witte Weekblad luitgave

Von Groenigen).

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-ÓÓ58Ó86. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren.-
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die

vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant

Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte

Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Audi

Audi 80, 1.8 S, m.'90, rood

met., LPG, als nw. ƒ 19.950.

AUTO BAKKER
Zaandan

075-177864.

HH. hand. tegen inruilpnjzen:

Audie 80 1.8 Serret, zwart

metall., , LPG-o.b., schuif/

kanteld., nov. -'88, ƒ17.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam. Tel. 020-6627777.

BMW
BMW 520 1, org. '86, APK, goud
met., sprt.vlg., als nw. ƒ7950.
Tel. 020-6105478. '

Chevrolet

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties.

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

pnjz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX 1 1 09/90 ƒ 13 900.

AX 11 10/91 ƒ15.500
AX 1 1 RE 02/88 ... ƒ 9.600.

AX 11 RE 04/89 .. ƒ12.400
AX 11 TE 12/90.. .ƒ13.700.

AX 11 TE, 5-d. 03/91 ƒ 14.900.

AX 11 TGE 10/89 ..ƒ12.900.

AX 1 1 TGE 06/90 . / 13.600.

AX 14TRS 5-d. 10/88/ 11.900.

AX Image 02/91 ... ƒ 14.900.

AX Image 03/90 ... ƒ 14.900.

BX 14 TE 08/89 .... ƒ 14.900.

BX 14 TE, Lpg 09/89/ 15.500.

BX 16 RE 03/89 . . ƒ 16.900.

BX 16 RS 03/85 ... ƒ 7.200.

BX 16 TRI 10/89 ... ƒ 18.900.

BX 19 D 06/89 ƒ15.400.

BX 19 GTI 01/87 ... ƒ 12.750.

BX 19 GTI 07/87 ... ƒ 13.900.

BX 19 GTI 10/89 ...ƒ19.500.

BX 19TRD 01/88 ..ƒ13 500.

BX 19 TRD 02/89 . . ƒ 18.400.

BX Turbo D 08/89 .. ƒ 21.500.

BX Turbo D 02/89.. / 22.400.

ZX Reflex 02/92 ... ƒ 22.900.

ZX Reflex 02/92 ... ƒ 22.400.

Schade/taxatie. APK
Reparatie van alle merken.

Verkoop nieuw en gebruikt

Citroen en Peugeot.

BOVAG-garanties
100% financiering mogelijk

DE WEER 29, ZAANDAM
Tel.: 075-350985

CITROEN OLTHOFF BV biedt

aan: dienstwagen ZX Avanta-
ge 1.6, 5 drs.

, zwart +
elektr. schuifd. juni '92,

10.000 km, nw.pr. ƒ32.600.
Nu voor ƒ 27.000. Isolatorweg

40, A'dam-Sloterdijk, tel.

020-6823520.

IMPORT USA CARS

Uit voorraad:
• Full Size & S10 Pick-Ups.

• Blazers, '92, geel/gr. kent.

• Global Master, 5 pers

• Corsica/Beretta.

• Pontiac Trans Sport.

Door inruil:

• Crysler Voyager LE 3.0 '90.

• Oldsmobil Cutl. Supr. .
.'89.

• Ford Thunderbird '87.

• Citroen BX 1.6 alle opt. '91.

Alle zeer mooie
schadevrije wagens

Garantie en inruil mogelijk

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.

020-6670121.

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.

(gratis halen en brengen).

Citroen

OTO/ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
Tel.: 02940-16661

BIEDT AAN:
AX 1.0 RE 87 ƒ 7.700

AX 14 TG Diesel .91 ƒ 19.900

BX Diesel 90 ƒ26.900
BX 1.6 TGI LPG .92/29.900
ZX Reflex 1.4... .92/24.900
Seat Marbella GL .88 ƒ 6.950

Suzuki Alto GA ..90/10.850
Lancia Ypsilon ...88 ƒ 9.250

Opel Vectra

1.8 GLS 90/29.250
Fiat Uno 89 ƒ11.900
FiatTipo 1.4 DGT 90/20.750
Fiat Panda 750 L.86 ƒ 5.950

Subaru Mini Jumbo91 ƒ12.900
Peugeot 205
GTI 1.9 91 ƒ32.500
Peugeot 205 Ace 88 ƒ 13.700

3-12 maanden garantie

Inruil mogelijk

Nu kopen volgend jaar betalen

(vraag informatie)

2 CV 6-'86, APK nov.-'93, goe-

de staat, schone motor. Vr.pr.

ƒ4.500. Tel.: 020-6629647.

Citroen occasions

keuze uit 40 stuks o.a.

XM 20 I Amb. ABS'90,/ 29.900

BX Turbo Break D'90 ƒ 27.500

BX Turbo Break D'88 ƒ 16.500

BX Turbo Diesel '90 ƒ 19.500

BX RD Break '89 ƒ 15.000

BX19TZD '90 ƒ 17.500

BX 19 TRD '89 ƒ 14.500

BX 19 TZI LPG '90 ƒ 17.500

BX 16 TRI LPG '89 ƒ 13.500

BX 16 TRI '86/ 7.500

BX 14 TE LPG '90 ƒ 14.500

BX14TE '89/11.500

AX 11 RE Spirit '89/ 9.950

2 CV 6 '83 ƒ 2.250

VISA GARAGE BV.
Houtmankade 37 Amsterdam

020 - 6278410

Te koop Citroen CX 2000, b.j.

'83, APK gekeurd apr. '93.

Vr.pr. ƒ 1500. 020-6922489.

Citroen Visa, 11 RE, b.j. '86,

APK okt.'93, ƒ3750, in zeer
goede staat. Tel.: 020-6913153.

HH. h , tegen mruilprijs:

BX 16 TGt, Lpg, stuurbekr.,

10/90, ƒ 14.500

BX 16 TGi, Lpg-o.b., 5/90,

ƒ 13.500

BX 16 RE, Lpg, 1/89, ƒ 11.500.

BX 14 T, Lpg, 6/89, ƒ 10.500

BX 14 RE, Lpg, 1/86, ƒ6.250
BX 19 Dsl., 4/86, ƒ7.250
Visa 11 E, 4/84, ƒ1.950
BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777.

Let op zeer mooie EEND, wit,

bj. '86, vr.pr. ƒ5000. Tel.

17.30-19.30 uur 02972-3092.

Daihatsu

Charade T.S. spec, turbo-

diesel wit, km. 64.000, '91;

Cuore TS, aut. km. 25.000,

'

Cuore 850 rood, km. 50.000

'

NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12,

A'dam-West, 020-6183951.

Fiat

Rat Panda 45, 1984, 57.500 km
goede staat, APK mrt '93. Tel.

6659785 (hr Bos) Prijs ƒ 2500.

Rat Panda 45, m. '85, nw. APK,
i.z.g.st., rijdt nw., ƒ2450.
Tel.: 020-6105478.

Rat Regatta 85 S, org. '87, gr.

met., nw. APK, i.z.g.st., ƒ 4750.

Tel.: 020-6105478.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A. Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen

Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel.: 020-6470909

HH. hand., tegen mruilprijs:

Rat Tipo 1.6 iE, 11 -'90, LPG
ƒ 16.500.

Rat Panda, 5-'85, ƒ4.950.

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, tel. 020-6627777.

• „SHOWROOM",
de autorubriek in

Het Parool en Weekmedia.

Ford

Ford Fiesta, m. '87, t.pr.st,, nw
APK, ƒ 6950. Inruil gar. ..

Tel.: 02990-37825.

Ford Fiesta 1.8 CL, Diesel, m.
'90, zilver met., / 13.750.

AUTO BAKKER
Zaandan

075-177864.

Directieauto, smetteloze'

SCORPIO automaat 2.0I GL,
stuurbekr., cv en schuifdak,

ƒ21.900. Tel. 020 6893393.

Resta 1.3 Cheers 1/92

Fiesta 1.3 Courier 5/92

Escort 1.6 CLX 4/91

Scorpio 2.0 12/86

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37,

OUDERKERK a/d AMSTEL.

^02963-1767.
Resta, 3-drs 1.4. O 90
Sierra, 3-drs. 1.6 Laser ... 86
Sierra, 4-drs. 2.0 CLX 91

Scorpio 2.5 CL, Diesel 89

Opel Ascona 1 6 S, 4-drs .85

Seat Ibiza 1.7 GLD,
Diesel, 3-drs 89

Off. Ford Comm. Agent
Curiestraat 8-10

Zandvoort Nieuw Noord
02507 - 12424/13360

Sinds 1926

Ford Escort 1 3 C, nov. '86, nw.

mod., 5-drs
,
wit, LPG, i.z.g.st

,

ƒ 6950. Tel. 020-6105478.

Ford Escort 1 .6 CL Diesel, '87,

weinig km's, verbruik 1 18,

5 drs., ƒ7950, 02979-82337.

HH. h., tegen inr.pnjs:

Scorpio 2.0i CL, 5-d., zw.,

st.bekr., 10-'87, ƒ 12.500.

Scorpio 2.0 CL, 5-deurs, LPG,
3-'89, ƒ 14.950.

Scorpio 2.4i CL, 4-deurs, 1-'91,

ƒ22.500.

Sierra 2.0 GL, 4-deurs, LPG,
zwart, 1-'89, ƒ 13.750

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777.

OPEL REKORD 2.0 L, '84, nw,

APK tot 10-'93, LPG, in staat

van nieuw. Pr. ƒ 2950.

Tel.: 020-6681616.

Van part. FORD SIERRA 1.6 GL
'83, bijzonder mooi, APK,
metall, ƒ3150. 020-6681616.

Ford Scorpio 2.4i CL, m. '89,

i.z.g.st., LPG, ƒ13.950. Inruil

gar. Tel. 02990-37825.

Ford Scorpio 2.0 CL, m.'89, wit,

LPG, als nw., ƒ12.750.

AUTO BAKKER
Zaandan

075-177864.

Honda
Civic 1,5 iGL, van 6/90, 50.000

km, grijs met., sport uitv.,

ƒ 19.975 H'dorp, 02503-24682.

Honda Civic 1.2 spec. S6, grijs

met., nw. APK, org. '87, i.n.st,

ƒ7950. Tel.' 020-6105478.

Hyundai

Hyundia Pony TLS Automaat,

1983, APK 4-93, niet mooi,

t.e.a.b., 075-218913.

Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij:

AUTOKROOY
TT. Vasumweg 32

(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.: 020-6310615.

Lada

Autobedr. Meijer, off. Lada-
dealer, ruime keus, 1200S,

2105 en 2104. Bouwjaren '83

t/m '90. Oosteinderweg 535,
020-6459258 A'veen/Aalsmeer

Lada Samara 1 .5 org. '90, wit, 5
drs., kopl. wis. serv.b. a.w., ie

eig., ƒ7950. Tel. 020-6105478.

Mazda
323 F 1 &-16V GLX, 4-drs,

rood, 1/92, 18.000 km.
AUTOBEDRIJF JAN WALS

Tel. 02902-61697.

HH. hand tegen inruilpnjzen.

Mazda 626 1 8 LX, 4-drs., wit,

LPG, 8/89 ƒ13 500

323, 1.3 LX, 4-drs„ LPG, 1/89

ƒ 10.500.-

BEREBEIT, Amsteldijk 25

Tel. 020-6627777

MAZDA
VAN VLOTEN CAR
Tel. 020-6320202

121 SED GLX 1.3i-16v . . 91

323 HB GLX 1.3 lpg . . . .90

323 HB GLX 1 3 88
323 HB GLX 1 5 88
323 HB LX 1 3 5D 89
323 HB GLX 1.5 AUT ....86

323 SED GLX 1.5 AUT .. 86
323 SED Ensign 1.5 89
623 HB GLX 1.6 88
626 HB GLX 2.0i lpg . . .90

626 SED GLX 2.0 88
626 CPE GLX 2.0- 12V lpg .89

Suzuki Swift 3-drs GL 1.3 .89

Toyota Cor. 3-drs XL 1.3-12V89

Ford Fiesta 3-drs CL 1.1 . .87

SPECIALE AANBIEDINGEN.

Niss. Sun. coupe SGX 1.6 90
Opel Kadett 3-drs LS 1.3 .85

Slijperweg 18 Amsterdam-N

Mazda 626 1 8 GLX, m. '90,

brons met., LPG, als nw.,

ƒ14 750.

AUTO BAKKER
Zaandan

075-177864.

Mazda 626 Coupé 2 GLX,
rood, 1988, 90 000 km,
sunroof, sportvelgen, ƒ 16.500,

02990-49850.

MAZDA 't Amsterdammertje
Amstel 340, t.o. Carré

Tel.- 020-6236491.

Van maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 18 00 uur

Mercedes-Benz

Mercedes 200 T, station,

93.000 km, '88, rood, sportvlg.

verl. Nippon: 02503-16679.

T.k. Mercedes 190 diesel

165.000 km, bj. 1984, evt. met
garantie. Pr.: ƒ 16.750,00 Gara-
ge Meijer. Tel : 020-6459258.

Mini

T.k. Mini 850 CC met nwe APK,
in z.g.st. Pr. ƒ 1500. Bellen na
18.00 u. Tel. 02990-25740.

Mitsubishi

Colt 1200 aut. 11/83

Autobedrijf JAN WALS
Tel. 02902-61697.

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.- 020-6433733.

Lancer Wagon
LPG 1986 ƒ11.950,-.

RIVA NOORD,
020-6361153.

Mitsubishi Galant, nw. mod.
'88, punt gaaf, ƒ 7950. Inruil gar.

Tel.: 02990-37825.

Mitsubishi Tredia GLS, bj. '85,

4-drs., LPG., ƒ 3950.-

Galant GLX, '85, + extr. ƒ 5500
Expocar Trading 020-6153933.

Nissan

Bluebird 2.0 CL, b.j. '85, LPG,
Stationcar, ƒ5950. Inruil gar.

Tel. 02990-37825.

HH. hand., tegen mruilprijs:

Nissan Bluebird 2.0 SLX, 4-drs.,

Lpg, rood, el ramen, stuur-

bekr., 6/88, ƒ10.500.

Urvan 2.0 Minibus (pers.),

stuurbekr. 11/90, 30.000 km.

ƒ22.500.

Micra Trend, 2/85, ƒ 5250.

BEREBEIT, Amsteldijk 25
Amsterdam, 020-6627777

Dezebon bfengtdèloop inuw"showroom".

Of u nu zelf een showroom heeft of uw auto blinkend voor de., db&r zet, met een advertentie ,ïn

SHOWROOM zet u uw auto pas echten, de schijnwerpers. SHOWROOM
x
is de speciale ,

autorubriek van 'Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-ituisbladeirVan' Weekmedia in het gebied

Groot-Amsterdam* Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage \vaxi- ca, ;750.000 exemplaren

van Weesp tot Zandvoort. v- -
,

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schnjf hier in blokletters

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijrers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven.

Aan de hdtió van de daar-

naast geplaatste tarieven

kunt u zelf uitrekenen

wat uw advertentie kost.

n.
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met Sinterklaas

3 en Kerst

doen wij weer ons best

We staan met z'n

3-en voor u klaar.

Maar tussen Kerst en Nieuwjaar

zijn wij onverdroten

GESLOTEN

Henny's Hctirlïne
Dames- en Herensalon

tel. 12231, Tolweg 20,

zonder afspraak.

Openingstijden met Kerst

maandag 21 dec.

dinsdag 22 dec.

woensdag 23 dec.

donderdag 24 dec.

9.00-17.00

9.00-17.00

8.00-17.00

8.00-16.00

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraaf 60
Werkplaats Schelpenplein

In het Palace Hotel verschillende

APPARTEMENTEN
met prachtig uitzicht over zee en

boulevard te koop,

vanaf ƒ 149.000,- k.k.,

Van der Reijden mak. og.
tel. 02507-15531

cttade, *ttet 'tt> tuvtt

Een groot gedeelte van

ONZE WINTERKOLLEKTIE

ruimen wij op tegen

sterk verlaagde

prijzen

ettade *ttet 'et> tuvtt

Gr. Krocht 19

Kwekerij

P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1.

Tel. 17093

Vanaf
1 december

zijn wij weer de

gehele week
geopend.

Parfumerie Moerenhurg

zoekt een

MEDEWERKSTER
v.a. 17 jaar voor ± 32 uur p.w.

Tevens zoeken wij een

voor de zondag.

Heeft u interesse?

Vraag naar mevr. Moerenburg of Henry v.d.

Pavert, tel. 02507-16123.

IJ SCHOONHEIDSSALON MOERENBURG
Depositair

Cartier

Chopard

Givenchy

Montana

Estée Lauder

Calvin Klein

Dior

Jil Sarider

Y.S. Laurent

Salvador Dali

Romeo Gigli

Qiorgio

Escada

Cacharel

Paco

Morab ito

Sabatini

G. v.d. Bilt

Jean Paton

Joop!

Armani

Nina Ricci

Lancaster

Maronssia

Bogner

4711

Clarins

Cliniqne

Rnbinstein

Gatinean

La Prairie

Voor de Heren

Bij 2 Aramis

rROM£0
G1GU

verend en cleS^ 1

Vïc

he-
Gel>met30mlbody-

ftC
Un7,5m\Mudep^

19,50

Bij aankoop van 50 ml Cacharel pour 1'Homme

eau de toilette spray a fl. 62,50 krijgt u tijdelijk

15 ml Anaïs Anaïs eau de toilette spray

CADEAU

CHRISTIANDIOR
Mysterieus, boeiend en

zeer verleidelijk! Poison

is nu verkrijgbaar in een

7,5 ml eau de toilette

navulbare vaporisateur

voor 4.9 _

CACHAREL
Bij aankoop van 50 ml Anaïs Anaïs eau

de toilette spray a fl. 67,50 krijgt u ter

kennismaking een tasje met vijf

Cacharel maquillage-miniaturen en een

zeep t.w.v. 19,95

CADEAU

si:

f! 1 SALVADOR
..:-

v^ DALI "

Tijdelijk krijgt u bij

aankoop van 30 ml

Salvador Dali eau de

toilette spray a

fl. 49,95 de originele

Salvador Dali-zeep ter

waarde van fl. 33,-

CADEAU

PARFUME
DIE IETS GOEDS WILLEN GEVEN, WETEN NU WAAR ZE MOETEN ZIJN:

ISTERIJ MOERENBURG, HaStestraat 1, Zandvoort
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Nieuwe concurrentie voor circuit ZandvoortAnderhalve ton

voor P-terrein

Paviljoen-Zuid
ZANDVOORT - Het ge-

meentebestuur wil 376
vierkantemeter grond bij

Paviljoen Zuid verkopen
aan de huidige eigenaar
van het paviljoen, onroe-
rendgoedmaatschappij
Kuyperwijck BV. De
grond moet 150.000 gulden
opbrengen, plus een nieu-
we strandafgang die op
kosten van de koper wordt
aangelegd.
De grond wordt officieel nog

verhuurd aan de familie Fran-
sen om het als parkeerterrein
te exploiteren. Kuyperwijck,
dat op deze locatie een apparte-
mentengebouw wil neerzetten,
heeft de grond nodig voor eeri

inrit annex hellingtaaan naar de
parkeergarage, plus parkeer-
plaatsen voor bezoekers. De
verkoop wordt vanavond in de
commissie Ruimtelijke Orde-
ning besproken.

Hogere prijs

Voor dergelijke terreinen zijn
- volgens het gemeentebestuur -

prijzen van 80 tot 150 gulden
per meter gangbaar. Een hoge-
re prijs is echter gerechtvaar-
digd, zegt het college, vanwege
de unieke locatie aan het eind
van de zuidboulevard, plus de
beoogde bebouwing.

Het college schat een 'overall

grondprijs' van zo'n 1000 gul-

den per meter.
Het aanbod van de project-

ontwikkelaar komt op onge-
veer 290 gulden per meter.'

Daarbovenop komt nog een 'af-

koopsom' van 40.000 gulden
voor de huurderving van de ko-
mende jaren.

Verder . krijgt de gemeente
van Kuyperwijck een stuk
duintalud cadeau, tussen de
nieuwbouw en hét strand, en
het bouwbedrijf legt voor eigen
kosten een nieuwe strandaf-
gang aan op een noordelijker
gelegen plek. De oude wordt
immers onbereikbaar.

Onderhandelingen
De projectontwikkelaar heeft

bij de prijsonderhandelingen
gewezen op het bedrag van 160
gulden per meter waarop een
ander stuk grond is getaxeerd:
het terrein waarin de parkeer-
kelder wordt aangelegd.

ZANDVOORT - Opnieuw is in
Reimersdaal in de provincie
Zeeland een plan voor een auto-
en motorsportcircuit gelan-
ceerd. De investering voor het
complete plan wordt geschat op
21 miljoen gulden. Daarmee kan
Reimerswaal Zandvoort naar de
kroon steken, ook al lijkt con-
currentie bij het streven naar
een A-status - nog - niet de opzet.
Maar die kan niet worden uitge-
sloten.

Het plan is geïntroduceerd door de

Stichting Centrum voor Geluidpro-
ducerende Sporten Reimerswaal en
moet gerealiseerd worden in de pol-
ders ten oosten van het Rijn-Schelde-
kanaal. Het omhelst banen voor ver-

schillende takken van auto- en motor-
sport. De grondverwerving, de bouw
van het circuit en de aanleg van aan-
voerwegen (waaronder een tunnel)
vergen bij elkaar zo'n 21 miljoen gul-

den. De stichting ziet daar kennelijk
niet tegenop, zij schijnt al een benzine-
maatschappij en een sigarettenfabri-
kant als kapitaalkrachtige sponsors
achter zich te hebben. De kansen wor-
den nu hoger ingeschat dan twee jaar

geleden, toen een dergelijk plan het
vanwege verschillende bezwaren niet
haalde.

Concurrent
Toen werd het plan duidelijk gezien

als concurrent van het Zandvoortse
circuit, dat al enige tijd bezig was om
naar de A-status toe te werken. Die
procedure is nog steeds niet afgerond.
Daarom is het ook niet denkbeeldig,
dat het concurrentie-spook opnieuw
op de loer ligt.

Maar duidelijke aanwijzingnen daar-
voor zijn er op dit ogenblik nauwe-

lijks, doordat de opzet van Reimers-
waal anders is.

Maar dan wel in uitgebreider zin.

Het nieuwe circuitplan omvat ver-

schillende fasen. Het gemeentebe-
stuur lijkt in dit stadium bereid mee te

werken aan fase A. Injanuari komt het
met een raadsvoorstel voor een con-
tract met de Stichting Centrum voor
Geluidproducerende Sporten Rei-
merswaal. Pas als dat gunstig uitvalt,

evenals de behandeling bij de provin-
cie Zeeland, onderneemt de stichting
verdere stappen. Volgens een provin-
ciewoordvoerder strookt het circuit

met het Streekplan Zeeland.
Plan A behelst 72 hectare met auto-

en motorcrossterreinen, een karting-

baan, een ovaal voor speedway, een
combinatiecircuit (voor auto's èn mo-
toren) plus een parkeerterrein. Vol-
gens ingewijden kan de baan voor vier-

wielaangedreven auto's wel een natio-
naal tintje krijgen, omdat een echt cir-

cuit hiervoor in Nederland ontbreekt.
Het complex kan later eventueel wor-
den uitgebreid met plan B, een sport-

annex attractiepark van zestig hecta-

re.

Zie ook pagina 3

Vuurwerkoverlast
zelfde dag bestraft
ZANDVOORT - Jonge-

ren die deze maand onge-
oorloofd vuurwerk afste-
ken, worden onmiddellijk
meegenomen naar het po-
litiebureau.

Daar krijgen zij een proces-
verbaal en moeten zij het over-
gebleven vuurwerk zelf vernie-
tigen. Dat wordt in een ton met
water gegooid. In plaats van
een boete, krijgen zij een alter-

natieve straf opgelegd, zo mo-
gelijk nog dezelfde dag.
Vuurwerkoverlast moet dit

jaar zoveel mogelijk voorko-
men worden. Met dat doel voor
ogen is Bureau Halt Kenne-
merland Zuid, dat alternatieve
straffen bedenkt voorjongeren,
een speciaal vuurwerkproject
gestart. De maatregelen gelden
voor jongeren van 12 jaar en
ouder, die buiten de toegestane
uren vuurwerk afsteken. Be-
halve dat zij een proces-verbaal
krijgen en hun vuurwerk moe-
ten vernietigen, krijgen zij een •

alternatieve straf opgelegd.
Daarmee kunnen zij een boete
ontlopen.

Er is sprake van een lik-op-

-stuk-beleid: wie 's morgens
wordt opgepakt, gaat 's mid-
dags al aan het werk. De over-
treder wordt bij voorkeur aan
het werk gezet op de plek waar
de overlast plaatsvond. Was dat
bijvoorbeeld voor de deur van
een verzorgingshuis, dan wordt
de jongere belast met keuken-
of schoonmaakwerkzaamhe-
den.
Als de overtreding ook mate-

riële schade heeft veroorzaakt,

(ADVERTENTIE)

HET IS MAAR DAT Ü HET WEET!

PAK 250 GR.
ELDERS 2tër

BIJONS
deze aanbieding is geldig t/m 5 dec. a.s.

Burg. Engeibertstraat 21

'•wi/pakfatn$

DEZE KRM*T
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1 Waterstanden B
Datum HW LW HW LW
3 dec 09.24 04.50 22.26 17.04
4 dec 10.35 05.57 23.25 18.20

3 dec 09.24 04.50 22.26 1 7.04

4 dec 10.35 05.57 23.25 18.20
5 dec 11.44 07.26 -.-19.25
6 dec 00.36 08.14 12.50 19.35
7 dec 01.20 09.36 13.3621.24
8 dec 02.06 10.26 14.16 22.24
9 dec 02.42 10.55 14.48 23.25

Maanstand:
VM dond. 10 dec. 00.32 u.

Springtij 11 dec. 16.16 u.

NAP+I25cm

Uw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

1716 6

dan moet deze bovendien wor-
den vergoed.
HALT geeft dit jaar een spe-

ciale vuurwerkkrant uit, ge-

richt aan leerlingen van de
groepen 7 en 8 van het basison-
derwijs en de klassen 1,2 en 3

van het voortgezet onderwijs.
Sportverenigingen, jeugd- en
jongerencentra en vergelijkba-
re instellingen hebben een pos-
ter toegestuurd gekregen. De
krant is een gezamenlijk pro-
ject van alle HALT-bureau's in
Nederland. Er staan tips in
voor veilig vuurwerkgebruik,
informatie over gehoorbescha-
diging en dergelijke, plus watje
moet doen bij brandwonden.

Justitie

Het HALT-vuurwerkproject,
waarin nauw wordt samenge-
werkt met politie en justitie,

wordt uitgevoerd in Heemste-
de, Bloemendaal, Bennebroek
en Zandvoort. Het project is

dinsdagochtend op het raad-
huis van de kustgemeente van
start gegaan. In aanwezigheid
van politie en HALT-coördina-
toren heeft burgemeester Van
der Heijden een aantal vuur-
werkkranten overhandigd aan
scholieren van de Mariaschool
en de Gertonb£.')*.i Mavo. De an-
dere Zandvoortse scholen kun-
nen de krant bestellen.

Gertenbach Mavo naar de finale

ZANDVOORT - De leerlingen van de Ger-

"

tenbach Mavo hebben zich uitstekend ge-

weerd in de biblioquiz op radio Noord-Hol-
land. In de uitzending De Blauwbilgorgel
die zaterdagochtend te horen was, behaal-
den zij met 52 punten een uitstekende twee-

de plaats, achter de Sint Jans Mavo uit

Heiloo, die 58 punten heeft. Het maximum
is 66 punten. Hiermee hebben de Zand-
voortse scholieren zich verzekerd \a'u een
plaats in.de finale die over een tijdje wordt
gehouden. De opnames werden gemaakt in

de Openbare Bibliotheek in Zandvoort. De
leerlingen, die eerst wat tegenslag onder-
vonden, behaalden de hoge score via een
vlekkeloze laatste ronde.

Foto Bram Slijnen

'Te kort aan informatie veroorzaakt wantrouwen en apathie'

Politiebond zet vraagtekens bij regionalisering
ZANDVOORT - De me-

dewerkers van de politie
moeten beter geïnfor-
meerd worden over de re-

gionalisering van de korp-
sen. Tot die conclusie
kwam de Nederlandse Po-
litiebond afdeling Kenne-
merland tijdens haar laat-

ste najaarsvergadering.

Het gebrek aan informatie
wekt een geruchtenstroom op

en veroorzaakt apathie.
„We moeten bij heel veel za-

ken nog vraagtekens zetten,"

zegt afdeling Kennemerland-
-voorzitter Van den Bos. „Daar-
door krijgen allerlei geruchten
de kans om zich te verspreiden.
En dat verhoogt de sfeer na-
tuurlijk niet. Daarom pleiten
we voor meer informatie-ver-
strekking van het management
naar de werkvloer." In de 'wan-
delgangen' zouden allerlei ge-

ruchten over personeelsver-

schuivingen de ronde doen. Dat
zou wantrouwen en 'apathie'

onder het politiepersoneel ver-

oorzaken.

Waardering
„De reorganisatie op zich

wordt wel gewaardeerd," zegt
Van den Bos, die zelf als politie-

.

man in Zandvoort werkzaam is.

„We krijgen een groter arbeids-
terrein met meer samenwer-
king in de regio. En we gaan

ervan uit dat de arbeidsvoor-
waarden er uiteindelijk beter
op worden." Ook de servicever-

lening naar de burger zal vol-

gens de verwachting verbete-
ren. Het bondsbestuur heeft
voorspeld een stevige vinger
aan de pols te houden bij de
Regionalisatie.
De regionalisering van de po-

litie moet volgend jaar rond
zijn. Dan zijn korpsen aangeslo-
ten van Bennebroek, Bever-
wijk, Bloemendaal, Castricum,

Sinterklaastoneel: een unieke samenwerking

ZANDVOORT - Honderden kinde-
ren hebben afgelopen week weer
kunnen genieten van de capriolen
van hun juffen en meesters. Dat kon
tijdens het traditionele Sinterklaas-
toneel dat dit jaar zijn veertigste edi-

tie beleefde. Een uniek verschijnsel
in Nederland.
De leerkrachten mochten hun acteerta-

lenten de vrije loop geven op het podium
van gebouw De Krocht, soms onder luid-

keels commentaar van hun leerlingen. Het
verhaal, 'Het geheim van Pandolo', was een
goede keuze en leende zich voor dol-komi-
sche situaties met een bijna totaal betover-
de dorpsbevolking. En dat allemaal ver-

oorzaakt door de slechte tovenaar Pando-
lo. De enkeling die nog niet betoverd was
en dus de zaak nog kon redden, werd met
een luid 'Pas op!' geschreeuw door het jon-

ge publiek gewaarschuwd. Leerlingen en
op de laatste avond - genodigden konden
zich heerlijk inleven in deze pennevrucht
van K. Ouder en H. Riemers. Een herha-
ling van het succes in 1981, toen het stuk
ook al werd opgevoerd.

Nieuwkomers
Het gezelschap mocht dit jaar twee nieu-

we 'spelers in haar midden ontvangen:
Thea van de Woerd van de Nicolaasschool,
die met evenveel enthousiasme de plek van
haar schooldirecteur Maarten Bothe heeft
overgenomen.

Zij vervulde een glansrol als bakkers-
knechtje. Het andere debuut was dat van
Hans Nijboer, Hannie Schaftschool, die

een echte burgemeester wist neer te zetten.

Beide hadden 'heel veel plezier beleefd aan
de voorbereidingen en het optreden'. Alle

Tientallen Zandvoortse kinderen kijken
geboeid naar de verrichtingen van hun
juffen en meesters.

Foto Bram Stijnen

scholen waren vertegenwoordigd, de leer-

krachten waren stuk voor stuk goed op
dreef. Opnieuw onder de bezielende lei-

ding van regisseur Ed Fransen. Aan het
spel werkten verder mee: Marjan Kroder,
Marg Wever, Bert de Vries, Marja Snijders
Blok, Ardie Henneman, Annelies Daalhui-
zen, Ton Bavink en Joke Bloeme. Ingrid

Sigrist hielp vanuit het soufleurshokje
hier en daar met de tekst, Joop Schultz
verzorgde het licht en Jacques en Wil Pre-

deriksz namen de grime voor hun reke-

ning.
„Een unieke samenwerking tussen open-

baar en bijzonder onderwijs," aldus nieuw-
komer Thea van de Woerd.

Haarlem, Haarlemmermeer,
Heemskerck, Heemstede, RP
Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Zilver

De vergadering van de ruim
70 jaar oude afdeling Kenne-
merland van de Nederlandse
Politiebond is waarschijnlijk
een van de laatste geweest in de
huidige samenstelling. Na de
reorganisatie gaat zij op in een
grote Regio-afdeling met naar
schatting 600 leden. Dat ge-

beurt per 1 juni 1993. Momen-
teel wordt nog gewerkt aan een
nieuw bondsbestuur. Bij de
vergadering is een aantal leden
onderscheiden. J.B. Postma uit

Zandvoort en C.M. Koppes uit

Heemstede kregen een zilveren
bondsspeldje plus een envelop-
pe met inhoud uitgereikt, in
verband met hun 25-jarig

bondsjubileum. Eerder dit jaar

had penningmeester D. Ekema,
gemeentepolitie Zandvoort, dit

eerbetoon al ondergaan.

DEZE WEEK
Spel
Circus-directeur Leo o
Heino is geen spellet- O
jesman als het om automaten
gaat. Deze nazaat van een
kermisfamilie speelt een heel

ander spel: met zijn publiek,

Deze week in de rubriek 'Ach-

ter de Schermen'.

Puzzle
De Sinterklaaspuzzle in j-

' deze krant leverde vele O
reacties op. De uitslag is te

vinden op pagina 5.

Inhalen
[• Het voetbalteam van q
t!

Zandvoort '75 is met 5/

;|
een 4-2 overwinning een in-

'i haalrace begonnen.

;j Vragen over bezorging?

>l vrijdag 9-12 uur tel. 17166
' Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648

Watersport

eist veel hulp

van de ZRB
ZANDVOORT - De Zand-

voortse Reddings Brigade
moest afgelopen jaar 64 keer
hulp verlenen. Dat is één keer
minder dan in 1991. De meeste
hulp ging naar zeilers en sur-

fers.

Een en ander blijkt uit het
Reddingsrapport 1992 van de
ZRB. ZRB-secretaris H. van
der Mije concludeert uit de cij-

fers 'dat de reddingsbrigade on-
misbaar is voor de veiligheid op
het Zandvoortse strand.' In to-

taal moest er 43 keer assistentie
verleend worden aan mensen
die met een vaartuig het water
waren opgegaan. Daarvan 20
keer aan opvarenden van zeil-

boten, 17 keer aan surfers, drie-

maal aan mensen met een mo-
torboot en - eveneens driemaal
aan opvarenden van een rub-
berboot. Eén keer werd een ver-

dronken zeiler uit het water ge-

haald.
Acht watersporters, waarvan

7 zeilers, moesten wegens on-
kunde geholpen worden.
Negen surfers en acht zeilers

werden getroffen door materi-
aalpech. Vier watersporters
konden niet meer terugkomen
omdat zij werden overvallen
door windstilte.

Zwemmers
De ZRB moest zeven keer

hulp bieden aan zwemmers.
Daarnaast werd twee keer as-

sistentie verleend aan de
strandpolitie: een keer bij de
behandeling van een ondervoe-
de hond, op een ander moment
omdat de politie-auto met pech
stil kwam te staan. Twaalf keer
werd hulp geboden bij ongeval-
len op en rond het strand zelf.

In totaal werden er dit jaar
108 EHBO-behandelingen ge-

teld, tegen 126 in het jaar 1992.

Daarvan waren 62 voor splin-

ters en snij- en schaafwonden,
21 voor insekte- en kwallebeten
plus allergie. Daarnaast was er
behandeling nodig van 9 ver-

zwikkingen, kneuzingen en
breuken, 9 verbrandingen en
blaren, 6 andere ongevallen en
één bloedneus. Het aantal ge-

vonden en gezochte kinderen
bedroeg dit jaar 145.

t,\ j-j w }i
\^>

Natuurlijk, die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

tot 1 april voor maar ƒ 12,50

;; Nieuwsblad
Naam: (m/v) I—

L

Adres: !._l L_l_

Postcode/Plaats: L

Telefoon: I 1 I

Giro/Banknr.: L

_L_L J L

J L _l L

I li.v.m. i-nnlrolv brairjiiiuj) KI

J._J I L

Daarna word ik abonnee en betaal per

Li kwartaal ƒ 16,00 halfjaar ƒ 29,00D jaarƒ 52.00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020-bUS. 13.00.

Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

1947

Simon en Tiny
van den Bos

45 jaar

getrouwd

Van harte gefeliciteerd!

Tine - Aad - Jaap - Marja - Fenny
Louis - Simon - Els - Hilde - Jack
Ronald - Liesbeth - Albert en

de kleinkinderen

1992

6 december

In memoriam

1989 Wim Schoo 1992

Een „mens" om nooit te vergeten.

Een „naam" waarvan wij weten, dat hij in onze
gedachten altijd zal blijven voortbestaan.

Een „mens" met niet zomaar een „naam".

Een „mens" veel te vroeg bij ons weggegaan.

Een „naam", om weer even bij stil te staan.

De hele maand november van dit jaar was één groot

feest voor ons, het „Robijnen" paar. Mam, kinderen,

kleinkinderen (het zg. collectief), familie en vrienden,

bedankt lieve mensen voor jullie prachtige kado, de

bloemen en de goede wensen. Wij hebben deze maand,
dank zij jullie genoten voor tien.

't Is onvergetelijk. Nogmaals dank allemaal.

Jaap en Sien

ADVERTENTIES

V

Charles en Bep v/d Stam en kinderen

Elisbeth Schmitz en kinderen

Hèèl harteli|k bedankt voor de

reis naar Spanje
t.g.v. ons 50-jarig huwelijk

Pa en Ma Schmitz

Hr. en mevr. v.d. Heyden
Vrienden en bekenden
Bedankt voor de bloemen en kaarten

Lieve kinderen, kleinkinderen en

vrienden, langs deze weg wil ik

jullie bedanken voor een

onvergetelijke 70e verjaardag

moe (oma) Keur

Engel Paap
bedankt iedereen die zijn 60e

verjaardag met (o.a.) kado's,

bloemen, kaarten, advertenties en

spandoeken tot een

onvergetelijke dag hebben

gemaakt.

PROFICIAT

DINY KINNEGING
7 december is het dan zover!

Jij wilt er niets van weten

maar wij zijn apetrots op jou.

Fred, Annerie,

Jolien en Lennert

Henk en Joyce

Loek, Monique

en Ivar

|^|; Daar ligt onze belangrijkiste

paak én dienstverlening.

|ï\\ Daarnaast kunt ü bij ons
£p,terecht;ypor:'"

;

'_y

'""i'Kinschrijvingen-'f v v

» IJitvaartverzekering

>

:

;(eeri;; Nataira^
üityaartqvereenkomst

: yi Vraag rustig vrijblijvend

yallë inlichtirigeri bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

emm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. De Schelp 113, huur ƒ594,66 per maand (excl. stookkosten).

2-kamerflatwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ3.600,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in

het gevelkaartje ten kantore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

At7Ö^Rtiiy

MRommwm

Kinderaktie

^t_ voor jeugd in
*" Bosnië

f4^m

Herzegovina
(meer dan
33.000
gewonde
kinderen in

ziekenhuizen)

JULLIE BRENGEN TOCH

OOK EEN KERSTPAKKET!

!

Ook kleine pakjes van harte welkom

Inlevering zondag a.s. van 15.00-17.00 uur
op de Emmaweg 21

Tel. inl.: Helena Schroder 14855,
het liefst na 18.00 uur.

Te koop

DROOG OPEN
HAARD HOUT

Kort gezaagd, klaar

voor de haard.

Bestel nu!

02550-22107

023^15855

NL>> ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlvvcg 18) Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

C[£)zber^

Glazenwassen]
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

Café Sam Sam
„EEN KIJKJE IN DE

KEUKEN"

DONDERDAG
3 DECEMBER

* Lasagna avond p.p. 17,50

DONDERDAG
10 DECEMBER

* Indische avond
Indische avond p.p. incl. garni l/ f0U

• Keuken open 18.30-20.30 uur.

Voor reserveringen

02507-19455

HANDWERKBOETIEK
CHARL0TTE
Bilderdijkstraat 2
2041 NK Zandvoort
Tel.: 02507-16544

Speciaal voor de komendefeestdagen
• Handwerkpakketten zowel borduur als

naaiwerk
• o.a. vilt kerstsok voor bij de schoorsteen
• voorbedrukte stof om zelf poppen te

maken
• klassiek en moderne borduurpakketten

(ook voor de kinderkamer)
• pakketten om zelf heksen te maken
• grote sortering kerststof

Wij hebben nog veel meer hobbyartike-
len. Dus kom zelfs eens kijken!

Openingstijden di. t/m vrij. 10.00-17.00 uur
en op zaterdag 5, 12 en 19 december

FRANSE
Een verrassend
resultaat wanneer je de
enorme keuze aan
vloerbedekking,

wooncomfort bij Franse
ziet. Laat uw vrijblijvend

adviseren door uw
vakman.

Franse Woon idee

vloerbedekking,

gordijnen, meubelen

Amsterdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086

lid ver. woningstoffeerders

Gevraagd

voor onze groente en fruit Speciaalzaak

medewerker
vanaf jan. '93.

Inl. tel. 14404,

na 18.00 u 12888.

Begijne Boutique
vraagt op korte termijn een enthousiaste,

ervaren

VERKOOPSTER/VERKOPER
special shop van Jackpot en Cottonfield

Schriftelijk soll. richten aan:

Grote Krocht 23
2042 LT Zandvoort

egijne outique

InterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts W
1 Nieuwsblad

zoeken wij een

bezorg(st)er
voor een kleine wijk in Bentveld

Telefoon: 02507 -171 66

-f-
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02507-1 7619 of 165 00

VERZORGT HET HELE JAAR UW VISSCHOTELS
De schotels worden op de dag van consumptie vers gemaakt en gratis

bezorgd. Ook op zon- en feestdagen.

Aardappel- of huzaren-
salade ƒ 17,50 p.p.

met zoute haring, zure haring, Noorse
garnalen, makreel, gevuld ei,

sardientjes en krabvlees

Gebakken visschotel

ƒ 15,- p.p.
met mosselen, nuggets, visjriet, scampi,

kuit, kibbeling, inktvis en 4 sausjes

Luxe salade

ƒ 27,50 p.p.
met krab-, of zalm- of tonijnsalade,

gerookte zalm, gevuld ei, haring, paling,

holl. garnalen en krabvlees

Gerookte visschotel

ƒ 27,50 p.p.
met zalm, heilbot, makreel, forel, paling

en brado
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Woningtoewijzing 'Groot Kijkduin'
Bij de gemeente kan men zich inschrijven voor de HAT-eenheden:

Stationsplein 91 en Stationsplein 109 (complex Groot Kijkduin).

De huur bedraagt f 444,53 (inclusief f 29,- servicekosten).

Wil men in aanmerking komen, dan dient men bij de gemeente ingeschreven

te staan als alleenstaande woningzoekende. De toewijzing zal gebeuren

volgens het gemeentelijk (urgentie)puntensysteem. Hierbij wordt ook het

norminkomen betrokken.

Reacties, voorzien van naam, geboortedatum en adres, kunnen schriftelijk

worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus

2, 2040AA Zandvoort, t.a.v. sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening

Bevolking ondervermelding van inschrijving HAT. De inschrijftermijn sluit

op dinsdag 8 december 1992 om 12.00 uur.

Voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij de balie van de
sector Bewonerszaken. Openingstijden ma. t/m vrij. 9.00-12.30 uur.

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week in het raadhuis:

maandag 7 december 20.00 uur Cie Financiën

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van

tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het raadhuis. Bij het bureau

Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de

agenda staan.

Tijdens de commissievergadering zijn exemplaren van- de vergaderagenda

beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het rechtom
over een onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Aangevraagde kapvergunningen
Zandvoortselaan 365 Bentveld

Duindoornlaan 17 Bentveld

- 3 dennen
- 2 bomen

. V^

De aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van deze

aankondiging ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plant-

soenen, Kameriingh Onnesstraat 20. Deze afdeling is maandag t/m vrijdag

geopend van 9.00-12.00 uur.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk bezwaren

indienenbij burgemeesteren wethoudersvan, postbus2, 2040AAZandvoort.

De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Bestemmingsplan
(art. 28, lid 6 WRO)
Met ingang van 4 december 1 992 ligt op de afdeling Ruimtelijke Ordening van

de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 (geopend maandag t/m vrijdag van
9.00-12.30 uur) alsmede in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34,

gedurende één maand voor eeniederterinzage het besluitvan Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland d.d. 17 november 1 992 nr. 92-71 1616, houdende

de goedkeuring van het bestemmingsplan 'Circuitgebied'.

De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij, die zich tijdig met bezwaren
totdegemeenteraadalsmedetotGedeputeerdeStaten van Noord-Holland heb-

ben gewend, kunnen gedurende deze termijn bij de Kroon beroep instellen.

Het beroepschriftdientteworden ingezonden aan de Raadvan State, Afdeling

voor de geschillen van bestuur, postbus 2001 9, 2500 EA Den Haag.

Aangevraagde bouwvergunningen
105B92 Brederodestraat 87 - uitbreiden woning en plaatsen twee dak-

kapellen

106B92 Frans Zwaanstraat 70 - uitbreiden woning met was- en bergruimte

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdag van 9.00-1 2.30

uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter

zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een

wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van

Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubli-

ceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register

bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,

Raadhuisplein 4.

Voorgenomen bouwvergunningen
Art 19 WRO procedure
- bouwen appartementengebouw - Brederodestraat 209

Art. 18a WRO procedure
- maken luifel aan entree - Bm.vanFenemaplein2(PalaceHotel)

Deze bouwplannen liggen met ingang van 4 december 1992 gedurende'

veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00-1 2.30 uur. Gedurende deze termijn kunnen tegen de

voorgenomen vrijstellingen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij het

college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Verkeersbesluiten
Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve

bepalingen inzak het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en ver-

keerstekens 1 990, hebben burgemeesteren wethouders besloten tot ophef-

fing van gereserveerde invalidenparkeerplaatsen opdevolgende locaties:

- Mr. Troelstrastraat ter hoogte van perceel nr. 60
- Brederodestraat ter hoogte van perceel nr. 3
- Oosterparkstraat ter hoogte van perceel nr. 5
- Van Speijkstraat ter hoogte van perceel nr. 25
- Willem Drayerstraat ter hoogte van perceel nr. 8.

Tegen het besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld

bij de Afdeling voorde geschillen van bestuurvan de Raad van State, postbus

20019, 2500 EA Den Haag, binnen 30 dagen na publikatie van het besluit.

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,-

aan griffierechten verschuldigd.

3 december 1992

La Bonbonnière

Thea en Ap Lammers

Haltestraat 39a'

Tel. 15584

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

1IU II
uitvaartverzorair

\^/ kennemeriandb

HERENWEG 180,

2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 15351 of 023-33 19 7

Kiekado
Antiek & Kunst

Kerkstraat 22,
Zandvoort

Kunst
A^ wand

Kerstboorr

95,-
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MENINGEN
Graag wil ik reageren op het

artikel van de heer Stijnen in de
rubriek 'Met oog en oor de bad-
plaats door', van donderdag 26
november 1992. De heer Stijnen
ergert zich groen en geel aan de
blauwe Volvo die geregeld ge-

parkeerd staat op de hoek van
het Raadhuisplein en de Halte-
straat. Bij zijn verder onder-
zoek via de politie bleek dat
deze auto behoorde aan de bur-
gemeester. De politieambte-
naar deelde de heer Stijnen
mede, dat de burgemeester een
algemene ontheffing heeft.

Deze ontheffing zou dus be-
trekking hebben op artikel 24
van het RVV 1991.

Tot zover kan ik alles goed
volgen. Maar de vraag blijft,

hoe zit het nu met artikel 25 van
de W.v.W.? Voor dit artikel is

geen ontheffing mogelijk. Voor
dit artikel, ook wel genoemd
het kapstokartikel, wordt nooit
ontheffing verleend. Het moet
toch haalbaar zijn dat onze bur-
gemeester zijn eigen parkeer-
plaats heeft achter het gemeen-
tehuis...

Wanneer wij dit parkeerpro-
bleem hebben besproken, kom
ik al gauw terecht bij nog veel
meer andere parkeerproble-
men in Zandvoort. Graag wil ik
enkele noemen. Artikel 23 van
het RVV 1991 noemt verschil-

lende onderwerpen waar het
verboden is het voertuig tot stil-

staan te brengen. Artikel 24 van
het RVV 1991 noemt verschil-

lende onderwerpen waar het

Geen ontheffing om veiligheid

op straat in gevaar te brengen

De rubriek Meningen staat open
voor uw reacties. Stuur uw brief

naar de redactie van deze krant,

Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Te lange brieven kunnen worden

ingekort.

U kunt uw brief ook afgeven bij het
redactiekantoor dat is gevestigd

aan het Gasthuisplein 12 in

Zandvoort.
De redactie is telefonisch

bereikbaar via nummer
02507-18648.

verboden is te parkeren. Het
zal u bekend zijn het verschil
tussen stoppen-stilstaan en
parkeren.

Allereerst de Kostverloren-
straat. In de bocht van deze
straat staan geregeld auto's ge-

parkeerd op de beide trottoirs.

Wanneer daar een vrouw met
kinderwagen op het trottoir
loopt, moet zij daar verder ge-

bruik maken van de rijbaan,
omdat er geen ruimte is voor
haar en de kinderwagen. Ik kan
u zeggen: nooit wordt hier te-

gen opgetreden.
Ook het stilstaanverbod wat

1 Kerkdiensten ]
Weekend: 5/6 december 1992

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dr. P.J. Mul-
ders uit Haarlem
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, Tweede Adventszondag
Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap NPB:
Zondag 10.30 uur: Tweede zon-
dag van de advent, mevr. ds.

Chr. Schlette uit Amsterdam
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor

Th.W. Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W.
Duijves, samenzang, Solidari-
dad Cyclus
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ochtend-
dienst
Zondag 19.00 uur: avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00

uur en maandag 19.00 - 21.00
uur. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

023-244553.

geldt in de Haltestraat. Gere-
geld staan hier bestel- of vracht-
wagens te lossen bij de aldaar
wonende winkeliers. Ook per-
sonen die daar gewoon bood-
schappen doen, laten daar hun
auto's staan en ook hier is er
niemand die er wat van zegt. In
de Verlengde Haltestraat geldt
een parkeerverbod, uitgezon-
derd in de parkeervakken. De
vraag is nu: waar zijn deze par-
keervakken, er is wel een z.g.

parkeerstrook.
In het nieuwe woongebied in

Zandvoort-Noord, dat is het ge-

bied gelegen tussen de Vondel-
laan-Nic. Beetslaan en de Van
Lennepweg, geldt een parkeer-
verbod en tevens de 30 km.
zone. Hier is parkeren toege-

staan in de daarvoor bestemde
vakken, anders is het verboden.
Vanuit mijn woonkamer zit ik
steeds tegen twee, soms drie

vrachtauto's op te kijken die
daar ieder twee parkeerplaat-
sen gebruiken.

Op 23 november om 17.30 uur
komt de politie op mijn verzoek
eens poolshoogte nemen. De
politie belooft mij, dat zij con-
tact zullen opnemen met de be-
drijven en hen verzoeken deze
wagens elders te plaatsen. En
mocht ik er teveel hinder van
ondervinden, dan moest ik
maar een hogere muur metse-
len voor mijn raam.
En zo zou ik nog wel even

door kunnen gaan, met bijvoor-
beeld de busbaan enz. enz. Het
grote excuus wat altijd wordt
aangevoerd, is: de tijden veran-
deren. Neen de tijden verande-
ren niet, de mensen wel. Vijf

Weekenddiensten i
Weekend: 5/6 december 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11.

In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed
023-159500 of - voor info over-
dag - (02507) 61584.

AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken-
nemerland.
DIERENAMBULANCE - (Die-
renbescherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza-
menlijke waarnemingsrege-
ling: J. Anderson, B. van Ber-
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blü-
me, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf. 16.30 uur, èn
tijdens feestdagen via telefoon-

nummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een af-

spraak is niet nodig. Inlichtin-

gen omtrent de diensten van
dokter Flieringa worden ver-
strekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Ope-
ningstijden (alléén voor recep-
ten): zaterdag 10.00-13.00 en
17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden tele-

fonische informatie over de re-

geling via tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge-
vallen is het Kruiswerk Zuid-
-Kennemerland 's avonds, 's

nachts en in het weekend te be-
reiken via de doktersinforma-
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tiedienst: tel. 023-313233. .

Verloskundige: Mevrouw Eliza-
beth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Koch-
straat 6A, Zandvoort, tel.

02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zand-
voort, tel. 15847.

Dieren: (Overige diensten) Ver-
eniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings-
dienst 023-383361, Asiel Zand-
voort (tevens pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulp-
verlening: Voor informatie, ad-
vies en hulp tel. 17373, op alle

werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dien-
stencentrum) Koninginneweg
1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te

voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00

en 17.00 uur. De kosten per per-
soon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,-

voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.

13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder vol-

gens afspraak. Deze hulpverle-
ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gra-

tis.

Telef. Meldpunt Sexueel Ge-
weld: tel. 023-329393 op werkda-
gen 12.00-14.00 uur en ma.a-
vond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00

uur: 19783. Schriftelijk: Post-
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Be-
stuurlijk spreekuur: iedere eer-

ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' we-
ken op woensdag 10-12 uur, in

Gemeenschapshuis, L. Davids-
straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.

61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinses-
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.

14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

B Burgerlijke stand j
Periode: 24-30 november 1992

Overleden:
Kreuger, Adrianus Hendricus,
oud 77 jaar
Van Houten geb. Van Eekelen,
Ida Antonia, oud 89 jaar
Dieck, Gertrud Maria Mathaa
Josefine, oud 93 jaar
Stokman geb. Heemskerk, Ma-
ria Johanna, oud 88 jaar
Luitjes geb. Vink, Grietje, oud
83 jaar

jaar geleden werd ons voorge-
houden: die pet past ons alle-

maal. En als ik zo om mij heen
kijk, vraag ik mij af: 'Wie draagt
er nog een pet?'

N. Paap
Zandvoort

Ter verduidelijking: artikel 25
van de Wegen Verkeers Wet
houdt beknopt weergegeven -

in: het is verboden zich zodanig
te gedragen, dat de vrijheid van
verkeer zonder noodzaak wordt
belemmerd, of dat de veiligheid
op de weg in gevaar wordt ge-

bracht of kan worden gebracht
Redactie

Aanslag op

bewoners

Poststraat
De zoveelste aanslag op de

bewoners van de Poststraat! De
aanslag heeft betrekking op
hinderlijk lawaai. Dat wordt
veroorzaakt door een 'beton-

molen' grote ventilator op de
magazijnen van de Dekamarkt.
'Weg, rust in de tuin. Weg,

schone zeelucht (door de uit-

laatgassen van de parkeergara-
ge!). Weg, rust in de studeerka-
mer van de predikant.'
Met de bewoners wordt wéér

geen rekening gehouden. Dus
maar wéér naar de milieu-
dienst! De heren worden wéér
bedankt.

J.E. van Leeuwen-Oudewaal
Zandvoort

Ruth Zwijgers publiceert 'Vrede'

ZANDVOORT - Zand-
voorts ingezetene Ruth
Zwijgers heeft een nieuw
boekwerk uitgebracht met
'gedachten, emoties en ge-
voelens'. Deze 'doordachte
teksten vol levenswijsheid'
zijn onder woorden ge-
bracht in het bundeltje
'Vrede' van uitgeverij
Omega Boek BV uit Am-
sterdam.

De teksten zijn gemiddeld
twee a drie regels lang, zoals:

'Inzicht en inkeer geven meer
vrede dan boete en berouw',
'Waar niemand naar de ander
luistert, heeft het samenzijn
geen zin', of: 'Wie het kwaad
van het verleden zwaarder laat

wegen dan het goed van het he-

den, zal van zijn leven nooit het
beste maken'. Het boekje is

voor 12,50 gulden in de boek-
handel te koop.
Ruth Zwijgers heeft enige ja-

ren geleden de Stichting De Ro-
zenknop in het leven geroepen,
die gratis hulp wil bieden aan
mensen. Mensen die bijvoor-

beeld door een bepaalde erva-

ring uit hun evenwicht zijn ge-

bracht. Maar ook aan degenen
die zich willen oriënteren op
het 'paranormale gebied'. De
hulp, gebaseerd op levenserva-
ring, is gericht op bewustwor-
ding en zelfgenezing. Daar-
naast organiseert de stichting

De Rozenknop (Secretaris Bos-
manstraat 31a, tel. 19059) ont-

moetingsdagen.

(ADVERTENTIE)

Vrijdag 4 december

komt Sinterklaas in de
koffieshop van de

Hema Zandvoort
van 14.30-16.30 uur.

Iedereen die met Sint en Piet op
de foto wil, is van harte welkom.

(ADVERTENTIE)

HET IS MAAR DAT U HET WEET!
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Speciale opdracht voor Sint

In alle 'consternatie' proberen twee zwarte Pieten via een raam het gebouwtje binnen te dringen
Folo Bitim Stiint'n

moest vergroten. Het schoolbe-
stuur heeft de gebouwtjes be-
taald, de gemeente nam de
plaatsingskosten voor haar re-

kening. Voor het nieuwe ge-

bouwtje moet nog een echte
Zandvoortse naam bedacht
worden, net als voor de overige
ruimtes in het schoolgebouw.
Die heten: Vuurtaoet, Schuite-
gat, Kousepael, Zijpedel, Knel,
Reep, Boezel, Klink, Bom-
schuit, Mijnstok, Grote Kroft
en Kleine Kroft. Suggesties zijn

welkom.

ZANDVOORT - Sinter-
klaas kreeg deze week wel
een hele bijzondere op-
dracht bij zijn rondgang
langs de scholen. Op de Ni-
colaasschool werd hem ge-

vraagd, of hij een nieuw lo-

kaal wilde openen.
Het gebouwtje is al sinds sep-

tember in gebruik, maar moest
nog officieel geopend worden,
vond het schoolbestuur. De
Sint deed het graag en onthulde
het naambord 'De Schelpen-

kar'. Bijna kwam er een kink in
de kabel: de Pieten waren de
sleutel kwijt. Die kwam echter
nog net op tijd tevoorschijn: uit

de schoen van een Zwarte Piet.

Op het schoolterrein staat
nog een nieuw lokaal, dat nog
in orde gebracht moet worden.
Dit wordt in januari in gebruik
'genomen. Beide zijn enkele
maanden geleden voor 31.000
gulden overgenomen van de ge-
meente Hillegom, omdat de
school haar lokaalruimte

Achter de schermen

Leo Heino

'Ik ben geen spelletjesman'

Leo Heino bij de entree van zijn 'Familyland'. „Anderen verleiden, lokken en wenken, om hun
spel te spelen. Dat is mijn spel." Foto Bram Suinen

Circus Zandvoort moet bin-

nen vijfjaar uitbreiden om nog
aantrekkelijk te blijven. Dat
zegt directeur Leo Heino (50),

die al plannen in zijn hoofd
heeft voor een uitbreiding van
zijn Family Land.

door Everhard Ilcbly

LEO HEINO: „Het is nood-
zakelijk voor ons con-
cept waarbij we in korte
tijd veel mensen willen

amuseren. De trend is dat appa-
raten steeds groter worden,
kermisattracties waarbij de
mens één wordt met de machi-
ne. Maar ik kan ze hier niet

plaatsen omdat ik geen ruimte
meer heb. Toch zullen we daar
in de toekomst wel toe over
moeten gaan omdat het publiek
erom vraagt. Nu zou ik er een
paar kunnen plaatsen, maar
dan blijft er te weinig ruimte
voor andere attracties. Het
heeft geen zin om een paar van
dergelijke apparaten te bieden,
men wil steeds méér. Daarom
wil ik binnen nu en vijfjaar het
Circus Zandvoort uitbreiden,
daar zijn mogelijkheden voor
Ik praat dan alleen over Family
Land," aldus Leo Heino.
De afdeling met de kansspe-

len behoeft geen uitbreiding en
dat geldt ook voor de bioscoop,
die overigens slechts mondjes-
maat bezocht wordt door met
name Zandvoorters. „Met de
mond wordt blijkbaar weleens
meer beleden dan men waar-
maakt, maar ik had er zelf niet

zoveel van verwacht. Het thea-
ter is wel een goede aanvulling
in het Circus. En het is multi-

functioneel zodat het ook voor
andere zaken gebruikt kan wor-
den, bijvoorbeeld bedrijfspre-

sentaties of toneelavonden. Ik
hoor soms dat de capaciteit te

klem zou zijn. Ik heb geen plan-

nen om de zaal uit te breiden,
maar ik zou de komst van een
grote zaal in Zandvoort beslist

toejuichen."

Volksvermaak
„Wij zijn een onderdeel van

het volksvermaak in de bad-
plaats Zandvoort. Ik zie dit

dorp als een groot pretpark met

daaromheen een gordel van
rust en natuur met voor elk wat
wils. In topdrukte kunnen we
in het Circus ongeveer 400 men-
sen tegelijk vermaken, maar
dat moet nog veel meer worden
en dat kan alleen als we uitbrei-

den. Ik heb overigens nog wel
meer plannen m mijn hoofd, zo
wil ik bijvoorbeeld elke zondag-
middag hve muziek. Geen
bands die per se gehoord willen
worden, maar achtergrondmu-
ziek. Ik wil een groter servet
zijn dan ik nu ben."

„Zandvoort moet nog veel
meer lef tonen om zich te on-
derscheiden, we mogen met

In de rubriek
Achter de Schermen

gaat het
Zandvoorts Nieuwsblad
op zoek naar de 'mens'

achter bekende personen
uit deze gemeente.

Deze week
Circusdirecteur

Leo Heino.

blijven steken in het middelma-
tige. Het Circus Zandvoort, dat
moet ik de gemeente nageven,
is een toonbeeld van lef ge-

weest. Als je iets bijzonders
brengt, word je gezien, dat
blijkt wel. Daarom heb ik op
een gegeven moment ook een
symposium georganiseerd over
de structuurschets. Ik kreeg
het als ondernemer benauwd
dat er nauwelijks een discussie
op gang kwam over zo'n belang-
rijk onderwerp. En daar heb ik
natuurlijk zelf alle belang bij , ik
wil een behoorlijk niveau zien.

Zandvoort is een dorp met allu-

re en heeft zo'n beetje het mooi-
ste strand ter wereld. En daar-
om vind ik dat er onderbouwde
beslissingen genomen moeten
worden, waar een duidelijke vi-

sie achter zit."

Parade
Heino groeide op tussen de

speelautomaten omdat zijn va-

der al in 1946 startte met de

exploitatie van automaten in de
- 's zomers ongebruikte - feest-

zaal van het cafe-restaurant
van de Gebroeders Waterdrm-
ker. Anno 1992 beheert Heino
in Zandvoor,t twee speelhallen,
het Circus en 'de eerste en
grootste' speelhal van Amster-
dam. Het bedrijf biedt werk aan
ongeveer honderd mensen. „Ik
heb altijd bij mijn vader meege-
werkt en het boeit me nog
steeds. We zijn een kermisfami-
lie. Mijn oma was slangemens
en mijn opa fakir. Zij hadden
het kleinste circus ter wereld,
Theater Bosco. Ik speel zelf

nooit met de apparaten, ik ben
geen spelletjesman. Maar hier
maak ik parade, zoals ze dat in

het circus noemen. Anderen
verleiden, lokken en wenken,
om hun spel te spelen. Dat is

mijn spel."

Een vervelende bijkomstig-
heid van het produkt waarvoor
hij anderen tracht te verleiden,

is de gokverslaving, waar op dit

moment een hevige discussie
over gaande is Heino zit, mede
als voorzitter van de branche-
organisatie, op het vinken-
touw Bezoekers van zijn be-
drijven worden bij de kassa's
geconfronteerd met een folder
over speelgedrag plus verfris-

singsdoekjes met het opschrift
'Speel gerust, maar bewust'.
Bovendien krijgen al zijn mede
werkers een opleiding via de
Jellmek-klimek Binnen de
branche werkt men aan een
certificering, waaraan speelhal-

len moeten voldoen.

Benauwd
Heino: „Gokverslaving is er

al heel lang, maar nu krijgt ie-

dereen het ineens benauwd.
Twee procent van de spelers

kan een probleemgeval wor-
den, maar die wil ik hier niet

binnen hebben. Het is nog
wachten op de pil waarmee je

als het ware een knop in het
hoofd kunt omdraaien. De be-

drijfsethiek staat in onze bran-
che in de kinderschoenen,
maar we hebben zeker een be-

paalde verantwoordelijkheid.
In Family Land doet zich het
fenomeen gokverslaving overi-

gens helemaal met voor, maar
daar kun je ook niets winnen.
Ja, een beertje."

Zandvoorts
Nieuwsblad

VVV zoekt weer

bloemenmeisjes
ZANDVOORT - Meisjes

uit Zandvoort en omge-
ving krijgen weer een idea-
le kans om zich te oriënte-
ren in de toeristische bran-
che. Zij kunnen zich kan-
didaat stellen als Bloe-
menmeisje bij de
Regionale VVV Zuid-Ken-
nemerland.

In aanmerking komen spon-
tane, representatieve meisjes
van ongeveer 18 jaar, aldus de
VVV. 'Meisjes met een char-
mant voorkomen, veel vrije tijd

en een redelijke talenkennis.'
De uitverkorenen gaan deel uit-

maken van het promotieteam
van de Regionale VVV. Voor
hun inspanningen wordt geen
vergoeding geboden. Maar veel
van de deelneemsters hebben
in hun latere werkkring zeker
profijt van deze ervaring, aldus
Evehne van der Stuyt en Ellen
Brantjes van de afdeling pro-
motie en marketing.
Wie wat meer wil weten kan

hen tijdens kantooruren bellen,
tel. 12262. Degeen die m aan-
merking wil komen voor een
functie als Bloemenmeisje,
moet een briefje met een pasfo-
to opsturen, plus gegevens als

schoolopleiding, confectie-
maat, eventuele werkervaring,
naam, adres en geboortedatum
Dat kan naar Regionale VVV
Zuid-Kennemerland, afdeling
Promotie en Marketing,
Schoolplein 1, 2042 VD in Zand-
voort.

De Haarlemse Bloemenmeis-
jes, waarvan jaarlijks een
nieuw team wordt samenge-
steld, treden op in binnen- en
buitenland. Zij zijn belangrijk
voor de promotie van Zuid-
-Kennemerland. 'Dit dynami-
sche promotieteam geeft extra
cachet aan consumenten- en
handelsbeurzen waaraan de
Regionale VVV frequent deel-

neemt,' aldus Promotie en Mar-
keting. 'Dikwijls worden zij ge-

vraagd om produktpresenta-
ties, ontvangsten, congressen
en dergelijke met hun aanwe-
zigheid op te fleuren.'

Anderhalve ton

voor P-terrein
Vervolg van voorpagina

Deze taxatieprijs, genoemd in

een rapport dat m opdracht van
Kuyperwijck zelf is opgesteld,
wordt gebruikt bij de onder-
handeling met de Gemeente
Waterleidingen Amsterdam.
Ook daarvan wil het bedrijf een
stuk grond kopen, dat nu nog
aan de gemeente wordt ver-

huurd.
Tegen het geplande gebouw,

dat 15 luxe appartementen
moet bevatten, bestaat nog
steeds veel weerstand van om-
wonenden. Het gebouw wordt
met zijn achttien meter twee
keer zo hoog als de hoogste par-
ticuliere woning in de omge-
ving.

Jubileumconcert
Toonkunstkoor
ZANDVOORT - Het Toon-

kunstkoor Zandvoort houdt
volgende week zondag 13 de-

cember een jubileumconcert,
m verband met het 25-jarig be-
staan. Het concert vindt plaats
in de Hervormde Kerk en be-
gint om 14.30 uur. Aan de uit-

voering wordt meegewerkt
door de solisten Elma van den
Dool, sopraan, Bernadette
Bouthoorn, alt/mezzo, Simon
Roberts, tenor, Hans de Vries,
bariton, Dick Koomans, orgel,

plus het Amsterdams Prome-
nade-orkest. Het geheel staat

onder leiding van Frans Bleek-
emolen. Kaarten zijn verkrijg-

baar bij de leden van TOZ en 's

middags aan de kerk. Na afloop
van het concert, rond 17.15 uur,
wordt er een receptie gegeven
m gebouw De Krocht, de locatie

waar het koor de afgelopen 25
jaar gerepeteerd heeft.

Podotherapie
ZANDVOORT - Podothera-

peute Gabnelle Trouw houdt
woensdag 9 december weer
spreekuur in het Zandvoortse
Gezondheidscentrum, Beatnx-
piantsoen 2. Men kan er tussen
10 en 12 uur terecht voor een
consult. Voor meer informatie:
023 - 329245

Nieuw circuit
Vervolg van voorpagina

Als het gemeentebestuur van
Reimerswaal en de provincie
Zeeland beide positief oordelen
over het nieuwe circuitplan
laat de stichting een Milieu Ef-
fect Rapportage uitvoeren. Ge-
schatte kosten 1,2 miljoen gul-

den. Naar verwachting kan het
circuit binnen de wettelijke
normen blijven. Zowel in het
nabij gelegen Bath als in het
stiltegebied Verdronken Land
van Saeftinge Verwacht wordt
dat de sportevenementen ge-

middeld 2500 bezoekers per
weekend trekken. Voor het ge-

meentebestuur een extra reden
om zich positief op te stellen:

elke betalende bezoeker levert

een gulden op voor de gemeen-
tekas



Weekmedia 22 donderdag 3 december 1992

Illliii

.«'([(''..'.•i.i'ii!'..''.? •.';> .•Jt

..xinpaii

•De best verkochte cd's
• Binnen 2 dagen gratis beïorgd
•Met je eigen toegangscode

• LIONELRICHIE ;

iBac((io:FrontiS6,95 .'.:

^; :;v7Vi.f(O/ie.ƒ36,'95"'^ >'/'.> vW^'

ïi>MARIAH CAREY ^

;^UnpJuggéd:f29'95y ;

•HOUSEPARTY lil :;
V;;:.D/y. Artiestenj34,95;\:

HÏ'ROXETTE^, ^^^•:'':::; ;^
fe \.fóufysm: ƒ

'36,95 r-'-i

'(•ERICCLAPTON;
^'Unplugged f36,95 ::,

t; •PETER GABRIËL r
!

l::;'':U5j36i9X
:^yi::^\^

;• •EXTREME, .V^^-..:^...
.:.'/ -/'.

^C:lltSid.esto.Every:Story f36,95-

% •FOREIGNER
:The Best Off36,95 - ïv

•S1NEAD Ö' GONNER
Am I NotYourGirl? f36,95? ;

ik wil een persoonlijke toegangscode

naam

adres

g.g pc + plaats

3 roCüT ——
" tt > telefoon

CD-DIREJÏÏ

BEÏMIJU
NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PRODUKT

Superbenzine 1,89

Euroloodvrij 1 ,73

Diesel 1,04

SERVICESTATIONma
(bij Palace Hotel)

Ook voor APK,

alle merken naar

Rinko/Jongsma
Curiestraat 8-10,

Zandvoort. Nieuw-Noord.
Tel. 02507-12323

Ford en Renault Service en Verkoop

^aasasaaaÊiÊiÊiaÊiSÊiÊiciiaEj
ra ej

ra

ra

ra

ra

ra
ra
ra

ra

CHINEES INDISCH RESTAURANTSM
Azië

Eigenaar: Jiang Shiwu

ZEESTRAAT 49 - ZANDVOORT -

TEL. 02507-14567

rri Vanaf 27 november a.s. bieden wij u elke vrij-

|j=j
dag - zaterdag en zondag van 1 7.00 tot 22.00

l=[ uur een lopend buffet.

ra

ra

fc] ƒ9,00 p.p. (kinderen beneden 12 jr.)

ra
rg De eerste drie dagen krijgt iedere klant (ook

a bij afhalen) een kleine verrassing

ƒ16,50 p.p.

ra
aangeboden.

EJ
ËJ

0]

Ei
Bi

EJ

0]

ej

EJ

El

EU

Ei

EJ
ËJ
ËJ

ËJ

ËJ
ËJ

ra@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zandvoorts Nieuwsblad

i r>Qe?F\/FnifnoPAnoF*?QFM



Weekmedia 22 donderdag 3 december 1992

Prima zangprestaties en een oogstrelend schouwspel in De Krocht

Zamor en solisten veelbelovend

Toto Bram Stijnen

r
ZANDVOORT - Je moet

er maar opkomen Meteen
simpel gegeven zijn vaak
de meest verrassende re-

sultaten te bereiken. Neem
nu afgelopen zaterdag-
avond Het decor voor een
gezellige avond vormt dit

maal gebouw De Krocht
Voor het rood-pluche gor-
dijn zit een zaal vol men-
sen. Ze zijn er op uitnodi-
ging Tegen betaling wel-
liswaar Voor vanavond
belooft het programma-
boekje een muzikaal thea-
terfeest

door Bram Stijnen

Onder de titel 'Ich lade gern
mir Gaste ein' herleeft geduren
de enkele uren het romantisch
verleden Hoofdrolspelers zijn

de sopraan Wendy Gunderson

en het Zandvoortse gemengd
koor ZAMOR Het is kwart
over acht Het doek gaat op We
bevinden ons in een balzaal
Het publiek houdt de adem in
Het spel kan beginnen

Geestdriftig

'Ein Souper heute uns
wmkt' De vrolijke klanken uit

'Die Fledermaus' van Johan
Strauss Jr vult de zaal Zamor
dat zich m het verleden slechts
beperkte tot de podia in de re
gionale verzorgingshuizen,
staat nu in de schijnwerpers
van haar eigen honk Het pu
bliek reageert al meteen geest
driftig Geen wonder De com
binatie van zangtechmsche
kwaliteit en speelsheid werkt al

van meet af aan aanstekelijk op
de toehoorders Hun eerste lied

blijkt de opening van een lief

desverhaal Het bijzondere van
deze story is het feit, dat de in

gredienten zijn samengesteld
uit verschillende fragmenten
van operette's, die m de laatste

eeuwen reeds voor het voetlicht
werden gebracht Je moet er
maar opkomen
De bedenkster van dit libret

to is niemand minder dan Wen
dy Gunderson, onder meer be
kend van de Hoofdstadoperet
te Het resultaat van haar in
ventiviteit is verbluffend Uit de
keur aan operettemelodieen
ontstaat gaandeweg een alles

zins appeteitehjk kijk en luis

terspel

Solisten

Het succes kan zonder meer
op het conto geschreven wor
den van de solisten, het koor en
de professionele begeleiding
Gunderson zelf schitterde on
der andere in het 'Viljahed' van
de componist Pranz Lehar en
het gloedvol gezongen 'Mein
Herr Marquis' Zelfs een loep
zuivere hoge D schuwt zij niet

Ook tenor Rene Beun bleek
over een uitstekende stem te

beschikken Zo ook droegen
Mirjam van Looy, Elly Biben,

Mark Freen en Peter van Kam
pen bij aan het welslagen van
deze avond De begeleiding
door Ans Bouter en Ruud van
Luijk (piano), Wim Kouwen
berg (viool) en Ene en Manon
van Zalen (dans) verdienen
eveneens alle lof

Grandioos
Resumerend kan gesteld

worden dat deze avond een
grandioos succes is geworden
Een verheugende factor was
dat Gebouw De Krocht voor dit

evenement totaal was uitver
kocht Dirigent Ernst van 't

Kaar kan tevreden zijn over
zijn discipelen Onder zijn des
kundige leiding toonde Zamor
aan, meer in haar mars te heb
ben dan alleen optredens op de
bühne m verzorgingshuizen
Wellicht geeft deze 'opstap' in
De krocht aanleiding voor een
wat grotere naamsbekendheid
m en buiten de regio Gezien de
veelzijdige muzikale potentie
heeft Zamor dit wel verdiend

(ADVERTENTIE)
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Genadeloos spel bij de

ZVoortse Bridgeclub
ZANDVOORT - Bij de
Zandvoortse Bridgeclub
werd de vierde wedstrijd
in de tweede competitie ge-
speeld De spanning stijgt

daarbij vooral in de A-lijn
De oude rotten Mevrouw
De Leeuw en de heer
Braun haalden in deze lijn

genadeloos uit Met maar
liefst 66,07 procent werden
zy eerste

De heren Polak en Vergeest
konden hen met 63,07 procent
enigszins bijhouden De heren
Polak en Vergeest behielden
hun koppositie maar het kop
pel De Leeuw/Braun is tot op
drie procent genaderd Spier-
s/Emmen en het echtpaar Van
rt er Meulen zijn naar de dei de
en vierde plaats verwezen
De dames Hagen en De Vries

zetten hun opmars in de B lijn

voort door als eerste te eindi
gen Goede tweede werd het
echtpaar Heidoorn Door deze
goede prestatie hebben Hagen
en De Vries de eerste plaats ver
overd Het echtpaar Heidoorn

staat nu tweede en de dames
Klinkhouwers en Peeman zak
ten af naar de derde plaats
In de C lijn zijn de dames Van

Mancius/Veltman niet meer te
houden Zij zijn vastbesloten
naar de B lijn te promoveren
Ook deze week werden zij eer-

ste, nu met 61,57 procent Me-
vrouw Jurnaans en de heer
Saueressig zijn ook aan een op-
mars begonnen door tweede te

worden Met ruime voorsprong
gaan de dames Mancius en
Veltman aan kop, terwijl de da
mes Van Duyn en Veldhuizen
zich op de tweede plaats hand
haafden
In de D lijn werden de heren

Stomps en Verburg eerste, op
ruime achterstand gevolgd
door de dames Klinkhamer en
Merjer Aan kop is er niets ver
anderd Stomps/Verburg blijft

bovenaan, met op afstand de
dames Briejer/Rooimans
Klinkhamer en Merjer hebben
nu de derde positie verstevigd
Inlichtingen over de bridgeclub
zyn te verkrijgen bn de wed
strrjdleider H Emmen, telefoon
18570, alleen 's avonds

Kerstactie jeugd

komt goed op gang
ZANDVOORT De actie

van kinderen voor kinde-
ren, opgezet door Helena
Schroder, heeft het eerste
weekend al een tiental
kerstpakketjes opgele-
verd Die worden binnen-
kort verstuurd naar hon-
derden kinderen uit het
voormalig Joegoslavië
Ook komende zondag kun-
nen er nog kerstpakketjes
afgeleverd worden

De kinderen in voormalig
Joegoslavië zullen door de oor
log nauwelijks iets merken van
Kerstmis Sommigen zijn zelfs

dakloos en zijn hun ouders
kwijt En dat terwijl in Neder
land in de meeste huizen een
gezellige Kerstboom te vinden
is, plus allerlei lekkers op tafel

Helena Schroder is de actie be
gonnen om ook de kinderen in

het oorlogsgebied een klem
beetje van dat Nederlandse ge
luk te geven „Daarom vraag ik

aan alle kinderen stuur een
mooi kerstpakketje aan de kin
deren in Kroatië en Bosnië," zei

zij vorige week De actie is in
middels ook doorgedrongen tot

de scholen
Helena Schroder verstuurt

de kerstpakketjes via de hulp
organisatie Europese Sathya
Sai Seva Die zorgt ervoor dat
de cadeautjes bij de Joegoslavi
sche kinderen terechtkomen
Op het pakketje moet staan of
het voor een jongen, een meisje

of voor allebei is In het Duits
Jungen of Madchen „Daaron
der laatje wat ruimte vrij," zegt
Helena „Daardoor kan de vrij

williger in Kroatië er de naam
van het kind opschrijven, waar
jouw pakje naar toe gaat "

Inhoud
Zij heeft een lijstje opgegeven

met spulletjes die in het kerst
pakket gestopt kunnen wor
den busje Ovomaltine, Multi
vitamien tabletten voor kinde
ren, cacao, kleurpotloden,
klein doosje waterverf, kleur
boekje, schriften, een balpen,
potlood, gum, klein speelgoed,
gedroogde vruchten, noten,
snoepjes, chocolade, theehch
tjes met cupje, lucifers en wat
kerstmatenaal En wie wil, kan
de doos leuk versieren of er een
kerstkaart bij doen, met zijn

naam en land Dat is zeker een
grote verrassing voor de kinde
ren
De pakjes kunnen zondag 6

december 's middags tussen 3

en 5 uur bij Helena Schroder
afgegeven worden, op het adres
Emmaweg 21 Meer weten? Bel
dan tel 14855 Op zaterdag 12

december vertrekt er weer een
groot goederenconvooi uit Sta
tion Utrecht naar Kroatië „Ik
hoop dat die trein helemaal af

geladen is met kerstpakketjes
van heel veel kinderen uit Eu
ropa," zei Helena vorige week
in deze krant Of dat gelukt is,

horen we na zondag

De Zandvoortse kinderactie voor de jeugd in voormalig Joego-
slavië, heeft al een tiental kerstpakketjes opgeleveid. Aan-
staande zondag kunnen de laatste ingeleverd worden

Spanning bij Schaak Club
ZANDVOORT - De strijd

om de koppositie in de in-

terne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
is m volle gang De concur-
renten van koploper Ed-
ward Geerts rukken op
doordat Geerts tegen znn
eerste nederlaag van dit

seizoen aanliep

De afgebroken partij uit de
tiende werd door Geerts zonder
verder te spelen gewonnen ge
geven In de elfde ronde herstel
de Geerts zich knap door in een
wervelende partij Gude te klop
pen Ook op de andere borden
werd fel strijd geleverd Winst
was er voor Louis Dambrink op
John Ayress Dambrink steeg
daardoor naar de tweede
plaats De strijd tussen Jack
van Eijk en Mare Kok kent nog
geen winnaar De partij werd
afgebroken
De verschillen tussen de

nummers twee tot en met vijf

worden steeds kleiner Dam
brink, Ayress, Lindeman en
Twint geven elkaar geen duim
breed toe Uitslagen Schilt
merjer De Oude 1 0, Ter Brug
gen Jansen 1, Ayress Dam
brink 1, Gude Geerts 1, Lin
deman Twint remise, Den Drij

ver Gorter remise,
Berkhout Paap remise,
Franck HL Khjn remise

Externe competitie

Volgende week donderdag
avond speelt het eerste team
van de Zandvoortse Schaak
Club de tweede competitie wed

strijd Op bezoek komt het vijf

de team van Nieuw Vennep De
schaakklokken wordenom pre
cies acht uui aangezet De eer
ste competitiewedstrijd leverde
voor de Zandvoortse schakers
een overwinning op
Vanavond is de start van het

decembertoernooi voor de Ie

den van de Zandvoortse
Schaak Club Over twee avon
den speelt iedereen twaalf par
tijen van tien minuten per per
soon De eerste zes partijen vin
den vanavond plaats en volgen
de week volgen de resterende
zes

Jeugd
In de jeugdcompetitie is de

strijd op dit moment zeei span
nend Maar liefst drie jeugdige
schakers delen de eerste plaats
waarvan twee meisjes Rebecca
Willemse en Nanouk Marque
me zijn de dames, die de eerste
plaats delen met Florian van
der Moolen Alle drie hebben
9,5 punt uit twaalf wedstrijden
Op de vierde plaats staat Tho
mas Hesse met negen punten
Hesse heeft echter maar tien

wedstrijden gespeeld en is dus
kanshebber om de eerste plaats
over te nemen
Uitslagen Nanouk Marque

me Niels Filmer 1 0, Dimitn
Herdei s Sandra Beugel 1 0,

Martine Botman Bart Timmer
mans 1, Bas van der Meij Tho
mas Hesse 1, Jan Koning
Niels Filmer 1, Rebecca Wil
lemse Mare Habets 1 0, Henk
Willemse Remco de Roode 1

Bas Geurts Florian van der
Moolen remise

Uitslag Sinterklaaspuzzel
ZANDVOORT Op de Sinter

klaaspuzzle van het Zandvoorts
Nieuwsblad en de lokale winke
hers zijn ruim 200 goede mzen
dingen binnengekomen De
juiste oplossing was O kom er
eens kijken wat er in de winkels
ligt Het lot heeft de volgende
prijswinnaars aangewezen P C
van Loon, A J v d Moolenstr
84, F van Dalen, Tollenstr 31,

J Zwemmer, Treubstr 12, A
Paap, Celsiusstr 91, A Herfst,
Vondellaan 32, C Paauw Bleijs,

Hofdijkstr 2, F Drost, Fahren
heitstr 56, S Rijnders, Mart
Nijhoffstr 27, L Zonneveld, Dl
aconiehuisstr 24, CA de
Muinck, Koningstr 20, M E
Loos Keur, L'Amistr 13, E
Keur, Haarlemmerstr 36, M
Attema, Oosterparkstr 61, K
Zonneveld, Pakveldstr 6, J v d
Mey, Zandvoortseln 319 Bent
veld, G Koning, Kanaalweg 21,

M Trousset, Hogeweg' 52, H P

Huijgen, P Leffertstr 32, A
Dorsman, P Leffertstr 31,

H J P v d Zon, Duinstr 7, J C
Koper, Haarlemmerstr 88a
Postmaa, dr C A Gerkestr 32
zw, H M de Vogel, dr C A Ger
kestr 2, C v Roon, Hogeweg 67
rood Zij krijgen binnenkort
persoonlijk bericht

Vast op strand
ZANDVOORT De auto van

drie Amsterdammers is afgelo
pen week op het strand vast ko
men te zitten Een sleepauto
kon de wagen niet van zijn

plaats krijgen Dat lukte wel
met een shovel van een bouw
bedrijf Op dat moment stak de
auto al tot de voorasm het zand
en werd de bodemplaat
'schoongespoeld' Het ritje

kostte de heren 300 gulden 270
voor het sleepbedrijf en 30 voor
de chauffeur van de shovel

(ADVERTENTIE)

Biobcooppiogrdinmenng van 3 t'm 9 December
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Je huis in de krant

brengt mensen over de vloer.

t

En de makelaar weet van wanten en kranten
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de badplaats door
Nagenoeg het halve dorp

kwam ik er tegen De nieuwe
supermarkt aan de Oranje
straat bleek gisteren al met
een een schot in de roos Ge
zien de diukte kan verwacht
worden dat deze winkel m
gruttersartikelen by mijn me
dedorpsbewoners wel aan zal

slaan Zonder al te hatelijk te

willen worden, kan ik u nu al

zeggen, het zij ze van harte
gegund Neem alleen de ope
ning al Inplaats van de ge
biuikehjke notabelen weid
deze handeling verricht door
onze dorpsbewoner Jaap Nee
niet die Jaap die ik bij tijd en
wijle in deze rubriek op laat

draven Het betreft hier de
Jaap die u dagelijks in zijn

rolstoel door het dorp ziet

gaan Een bijzonder aardige
man, als u het mij vraaqt
Jaap woont op de 'Vlaaie aan
de Brederodestraat Hij heeft

de bouw van nabij meege
maakt Dagelijks kon je hem
op deze lokatie vinden De
bouwvakkers kenden hem en
ook de bedrijfsleider J Zon
neveld toonde zijn simpatie
voor deze man Het leek hem
dan ook een aardig idee om
hem het onvermijdelijke lint

te laten doorknippen Dit on
danks het feit, dat taurgemees
ter Van der Heijden gezien
zijn staat van dienst, meer
routine heeft met dit soort
werk , Geen Bobo's op onze
opening ' vertelde de baas
van de Dekamarkt mij enkele
weken geleden De reden van
zijn beslissing klonk mij rede
lijk in de oren Deze winkel is

bestemd voor de Zandvoor
ters Dus laten wij hem ope
nen door een van de ingezete
nen Een goede zaak dunkt
mij, temeer daar Zonneveld
mij het weten in het verleden
weinig medewerking te heb
ben gehad van onze vroede va
deren

Vrolijk

Maar goed laten wij verder
gaan Aanstaande zaterdag is

het weer pakjesavond Mijn
verlanglijstje heb ik al inge
diend Zoals ieder jaar belooft

het ook nu weer een gezellige

avond te worden Afgelopen
zondag kuierde ik door ons
dorp Het deed mij genoegen
te zien hoe druk het was Met
name m de Hema, Drogisterij

'De Gaper aan de Kerkstraat
en 'Jupiter' aan het Raadhuis
plein was het een drukte van
belang Ook Harrie Faasen
van de ohebollenkraam in het
centrum van ons dorp deed
goede zaken Naast de gebrui
kelijke dagjesmensen uit de
regio, viel het mij op, dat ook
veel plaatsgenoten deze dag
hadden uitgekozen voor een
gezellig dagje uit in eigen
dorp Het frapperde mij dat
de mensen zo vrolijk waren
Niet zo verwonderlijk gezien
de gezellige dagen die ons
deze maand te wachten staan
Hoewel Sinterklaas nog niet

naar Spanje is terug gekeerd
hebben onze winkeliers zich

al terdegen op de aanstaande
kerstdagen voorbereidt De
kerstballen en aanverwante
artikelen zijn weer volop te

koop Toch miste ik ook nu
weer het passende achter
grond muziekje in onze stra

ten Ik schreef het de vorige
week al Mischien kan onze
plaatselijke middenstand
daar volgend jaar iets aan
doen Voor wat de kosten be
treft, hoeven ze het met te la

ten Een paar luidsprekers
lijkt mij al voldoende

Gala-avond

Nu we het toch over de

kerst hebben Binnenkort
kunnen onze inwoners gaan
genieten van een wel zeei bij

zonder initiatief van enkele
van onze ingezetenen Het
Kerst Festival staat namelijk
voor de deur Van 19 decem
ber tot en met 2 januari staan
op het pai keerterrein naast
het circuit twee circustenten
Vorige week heeft u al in de.se

ki ant kunnen lezen, dat op de
eerste dag van dit spectakel
een grote huisdierenshow
wordt gehouden Naast een
dierenkeuring zijn er ver
schillende demonstraties Op
dinsdag 22 december is om 2,0

uur de premieie van circus
Rigolo Naast olifanten var
kens en ander kleinvee kunt u
tevens kennis maken met
onze enige echte Zandvoortse
clown Didi Een modeshow
de Kerst In en andere festivi

teiten larderen het geheel Op
oudejaarsavond is er een gala

avond Gedurende de^e
avond wordt het Prommen
tencircus opgevoerd Naar ik

heb horen vertellen zullen

bekende Zandvoorteis er hun
opwachting maken en als ech
te circusartiesten opti eden
Wie deze dorpelingen zijn

daarover is op dit moment
nog mets bekend Binnenkort
vindt u in deze krant een uit

gebreid programma over
zicht van alle op stapel staan
de evenementen, die geduren
de de kerstdagen worden ge
orgamseerd Wij houden u op
de hoogte

Trots

Het heeft nogal wat voeten
in de aarde gehad, voordat
ook dit jaar de huldiging van
onze sportkampioenen zou
kunnen plaatsvinden Zoals u
wellicht weet, heeft ons ge
acht gemeentebestuur on
langs besloten te gaan bezui
nigen De ambtenaar die tot

op heden dit evenement orga
niseerde, moet vanaf deze
maand ander werk gaan doen
Hij hield zich m het verleden
bezig met de administratie
van onze Zandvoortse Sport
raad Tot deze werkzaamhe
den behoorde tevens het orga
niseren van deze huldiging
Voor onze Zandvoortse jeugd
betekent deze happening de
kroon op hun sportprestaties
van het afgelopen jaar Naast
het glaasje limonade op koste
van de overheid kregen zij te

vens een oorkonde uitgenjkt
met daarop de vermelding
van de categorie waarin zij

deze prestatie hadden gele

verd Ik heb dit evenement
vele jaren van nabij meege
maakt Het was altijd hartver
warmend Ik vind het daarom
jammer dat voor wat de toe
komst betreft, deze huldiging
waarschijnlijk niet meer
doorgaat Ik vind de bezuini
gingsplannen van de gemeen
te prima Toch vraag ik mij af

of het wel een goede zaak is,

de kinderen daarvan de dupe
te laten worden
De Stichting Gehandicapten
Topsport Zandvoort heeft
onze plaatsgenoot Martijn
Wijsman voorgedragen Hij is

lid van de Nederlandse Ski
vereniging voor gehandicap
ten en lid van de Paralympi
ques Martijn heeft als eenbe
nige skiër al heel wat overwin
ringen op zijn naam staan Ik
vind zijn huldiging dan ook
terecht en ben derhalve trots

op een dergelijke dorpsge
noot

Dit was het weer voor deze
week Blijf gezond tot de vol
gende week

BRAM STIJNEN

(ADVERTENTIE)
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier
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GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEflTE makelaars o.g. jH
Tel. 02507-12614 NVM

vUXCLAAJI

Oproepen - Mededelingen

MODELTREINBEURS te DIEMEN, zat 5 dec ,
10-16 uur

Ruilen en kopen/verkopen Tevens taxatie oude tremen met
bemidd van verkoop Gebouw De Schakel, Burg Bickerstr

(Centrum, achter postkant Diemen) Entree ƒ2,50, kind ƒ1

• Anke en Hans nogmaals
bedankt voor de fantastische

zaterdagavond het was oer

gezellig Bank en Joke

• Anke en Hans Het eten
was voortreffelijk De Schel-

vissen

• Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres7 Dat hebben wij voor ui

Inl tel 02907-5235

* Jubileumconcert t g.v 25-

jang bestaan Toonkunstkoor
Z 13 dec Aanv 14 30, Herv
kerk, mmv solisten en orkest,

alg I Frans Bleekemolen

KERSTMARKT NIEUW UNI-

CUM Maandag 14 december
as is er weer een kerstmarkt

in Nieuw Unicum, Zandvoort
selaan 165 te Zandvoort Aan
vang 10 00 uur

* Lieve Naomi Oma's prin-

ses nu zeven Veel geluk in je

verdere leven

Miep en Harry

20 jaar

5 december

* Opa en Oma van harte ge-

feliciteerd met 45 jaar bij el-

kaar Kelly

Overigens, mijnheer de voor-

zitter, zijn wij van mening dat

de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken

• Pa en Ma Harder 45 jaar

samen, van harte Willem,

Marjan

SINGER
NAAIMACHINES

reparatie alle merken
PEM STOKMAN

Pnnsenhofstr 7, Zandvoort
Tel 02507-20072

SINT en PIET op bezoek7

Tel 02507-17669 na 18 uur

SINT op visite7 Met z'n 2 Pie-

ten7 Onze visite is uw geluk,

want dan kan uw avond niet

meer stuk Tel 19742 of

30747 Postbus 215, Zand-
voort

• Voor een reanimatie cur

sus in maar 3 midd of avond
lessen kunt u nu vast een
plaats reserv Max 10 cursis-

ten' Inl 02507 16085

Voor onze MOOI OPGE-
MAAKTE SCHALEN hoeft u

geen boodschappen meer in

huis te halen

BROODJE BURGER
Schoofstraat 4

Tel 02507-18789

Voor trouwfoto's

.Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

VIDEOTHEEK

POMBO
:'%- De nieuwste films

BEETHOVEN

BATMAM RETURNS
':'''**:*'.'.. :

'-.- :
-

: '

TILLTHEREWASYOU

BIKINI CARWASH

CENTER OF THE WEB

Verloren en
gevonden

* Per ongeluk bij verhuizing

voor flat Keesomstr laten

staan op 24-11 een zwarte

hoedenplank van Citroen BX
Svp bel 023-276912/020-

6364756

• Rubrieksadvertentie7 Zie

voor adres en/of telefoonnr.

de colofon m deze krant

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevr goede huish hulp bij

echtpaar 1 x per 14 dagen,
10 00 12 00 u ƒ15,- pu
Tel 15595

Gevr huishoudelijke hulp, 1x

per 14 dagen Tel 19051

GRO£N£ST£/N6vM N IS C H B U R E A U

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484

Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers gevraagd
Dr J G Planting huis, Kostverlorenstraat 95, zoekt vrijwilligers

die het leuk vinden om met kinderen om te gaan in de lagere

schoolleeftijd Wij zoeken een chauffeur voor ons busje om
de kinderen van en naar de Zandvoortse scholen te brengen
Heeft u geen rijbewijs maar lijkt het u toch gezellig om wat
klusjes te doen in het kinderhuis dan kan dit ook Wilt u meer
weten dan kunt u altijd even contact met mij opnemen
J Holtslag, tel 02507-12095

Divers personeel
gevraagd

Fotomodellen/figur v mode/
red /tv, leeft en erv niet be-
langrijk, ook studentes Stuur
duidelijke foto's (retour) naar
Pb 17166, 1001 JD A'dam

Personeel
aangeboden

Atletische acrobaat heeft bin-

nenkort weer wat tijd beschik-
baar Zeer ervaren in en om
de schoorsteen Info HMS
Spanje (vragen naar Piet)

Gezocht werk in horeca rest

schoonmaak door de week of

vast verband aoor jongeman
met ervaring Br o nr 717-

77973 v d blad

KOK
All-round vrouwelijke kok
b z a voor het verzorgen van
uw kerstbrunch, high tea of

feestelijk verjaardagsbuffet
020-6401535 of 05483-64673

Oppas gevraagd/
aangeboden

OPPAS gevraagd voor 1 2
dagen Tel 02507-14846

-Videotheek

hele week

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070

':;' Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Woninginrichting

4 Wit led reg stoel, 1 wit eett
rond uitschuift), ƒ 300, 3 dlg
w meubel m verl ƒ 150, 1 sal

taf witm glas ƒ 75, tel 18768
na 18 00 uur

Lijsten op maat
bij-

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
• Te koop diepvneskist, 200
liter, Bauknecht, ƒ125 Tel
02507-17018

• Rubrieksadvertentie op-
geven7 Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken,
tevens speciale herenbeh

, o.a met Aramis-Davidoff
Tel 02507-16123

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile

Huur prijs ƒ 100,-p.w

Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Wees verstandig en maak
vroegtijdig uw afspraak rond-

om de feestdagen bij Henk
v d Feer Haarverzorging
Tel 02507-13874

Kunst en antiek

Opheffmgsverk Antiekmarkt,

Dorpsplein 2, zondags ge-

opend Zandvoort, tel 16551

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

Goed behang- en schilder-

werk tel 020-6996428

SINGER
NAAIMACHINES

reparatie alle merken
PEM STOKMAN

Pnnsenhofstr 7, Zandvoort
Tel 02507-20072

• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie

iilpSTE KftüO^S VINDT U BIJ

iÜiIËÜHtR WE1R

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

Computerapparatuur
en software

* Atan 2600 spelcomputer +
7 spelcassettes + super joys-

ticks ƒ 75 Tel. 02507-17027

* Atan XE compl incl toet-

senbord, pistool, cassette-
deck, programmeert) fhght

simulator, handboek, joystick

etc
, ƒ 150 Tel 02507-19235

Hobby's en
verzamelingen

•*• Nog steeds geen reactie

gehad wie o wie Klinkjrg nr 1

deel 1 t/m 4 jrg 2 nr 1 ,
jrg 3 nr

2 Kopieën mag ook H Op-
heikens 02507-18116

• Tk 100 zilv Rijksd, div

jaren, mooie kwaliteit Pr

ƒ290. Tel. 02507-17193

• T k 5x zilv ƒ 50, FDC div

jr m luxe cassette ƒ 55 p st

Tel 02507-17193

NU FEESTELIJKE

KORTINGEN!

BU AANKOOP BOVEN 699,-

SÜEDE/LERÉN VESTEN va 69

Inruil leder/bont

mogeh|k Gespreide
betaling mogelijk

Reiskosten worden
bij aankoop vergoed
Niet geldig bij spe
ciale aanbiedingen

n

ITALIA
v/h Dankers

LEAÏHER VVEAR BV
INFO- HELMOND H1IRKSFSTR 9\-

ALMERE-HAVEH
'
HOUTSTRAAT 8, (BIJ QUICKINETTE), TEL: 036-5318204

-Tri n annn oon«vi' N00RDWIJKm ZEE
..
mmpassage/höofdstraat bb, t.o. hema

:

ZONDAGS OPEN
2ANDV00RT-SLÜIS
HULST -PUTTE

NOQROWUKAANZEE
VALKEMSWAARD/10MMEL

BAARLE NASSAU
OOK KOOPAVOND GEOPEND
HELMOND KOOPZONDAG

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis

Grote Krocht 26
Tel 13529

Dieren en
dieren-

benodigdheden

Maltezer leeuwtjes en mini
Yorkshire terriërs, ing /ontw

,

evt thuisbez
, 08385-53464

T k prachtnest New-Found-
landers met stamboom +
schr gar Tel 05204-6389

Lessen en clubs

• Geen tijd hebben om een
cursus reanimatie te volgen9

Toch snel willen leren? Dat
kan' Inl tel 16085 vd werkgr
Reanimatie Zandvoort

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

,
De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 bgg 19932,

voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES

KOFFIETAFELS

Bloemen, planten

en tuinartikelen

Hoveniersbednjf TONI Tuin-

aanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën 023-338823

Te koop
aangeboden
diversen

• Aangeboden draagbare
telefoon, zwart, ƒ100 Tel
02507-16017

• Philips cassdeck ƒ75, 2

I

tentjes ƒ 25, 2 twinsproeiers

ƒ 15, grasopvangbak v (naai-

machine ƒ 15 02507-12098

• Te koop z g a n langlauf-

schoenen, mt 37, lang model,
mt 43, hoog model, totaal

1

/100 Tel 02507-19659

• T k 3 paar luxe meisjes-

schoenen, 2 p mt 36, 1 paar

|
mt33 Tel 02507-17242

T k garnalennetjes + visbord

treklijn Tel 1718-12159

* T k spel Barrcade ƒ 6,50,

pop, Wildebras, ƒ35, pop,
Nenuco + bed, fles, pot,

bord, ƒ25 smn, auto ƒ 3,50,

kerstboek/2,50 18371, na 6u

T k wegens verhuizing hoek-

bank, stof, witte eettafel, wit-

te houten wandmeubel, laag

mod keukenbuffet, keuken-
geiser, Fasto, Atag gasfor-

nuis/oven Prijzen van ƒ50-

ƒ350 Alleen do -vr -za. na 16

uur Wilhelmmaweg 58,

Z'voort

* T k a wandelwagen met
doorzichtige kap Prijs ƒ50,
bruine kaptafel ƒ50 Tel

02507-19400

Te koop
gevraagd
diversen

• Gevraagd wastafel, com-
pleet en tweepersoonsdek-
bed Tel 02507-16017

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte

te huur
aangeboden

Te huur in Haarlem v werk
jongen, mm HAVO-niv ka-

mer, ƒ525 incl. + borg Tel

02507-12510

Te huur in Z'vrt gestoff. kam
m keuk

, cv , douche, kabel
+ tel aansl., balkon, op zd,

+ 2 min v station en strand
Tel 023-276697

;.':.' 'Betarriax "i .

; 'films te koop
'

... Verhuur van.
Nintendo spelletjes

.en Game Boy

Videotheek

Dombö
Corn. Slegersstraat.2b

Tel. 02507-12070"
:

:

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Te huur gevr woonr alleenst

heer, 2 kam kd.t huur +
ƒ450 Tel 13087

Sportartikelen

Compl ski uitrusting ƒ500,
Blizzard ski's, 190 cm met
lookbindingen jack + body-
warmer mt 50, broek mt 48,

schoenen mt 42, stokken al-

les in uitstekende staat

02507-16257

• Te koop lage noren, maat
35, ƒ 15 Tel 02507-16952

* T k 1 paar Bauer hockey-
schaatsen, z g a n , maat 38,

ƒ50 Tel 02507-13608

* T k 1 paar noren, mt 40,

ƒ20, 1 p houten noren met
voetpl mt 29/42, 1 p Konin-

ginneschaatsen m voet +
hakpl mt 40, ƒ 25 Tel 12314

Auto's en
auto-accessoires

Ook voor APK, alle merken
naar RINKO/JONGSMA,

Curiestraat 8-10, Zandvoort-
NW-Noord Tel 02507-12323
Ford en Renault Service en
Verkoop

* Pewag sneeuwkettingen
en allesdrager, geschikt voor
ondermeer Mazda 626 Prijs

/ 150 Tel 02507-17313

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw' oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

bnevenbushchting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-
deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

Jacinta L. M. Visser- Mijdrecht

H. Brom - Diemen

Serena Heus - Amsterdam

Mw M. A. Salhi-Smits - Amsterdam

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E180 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156
Hoofddorp, Kruisweg 1061

cimco

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

* T k kindercrossfiets, merk
BMX, kleur rood, leeftijd 6-11

jaar, i z g st
,

prijs slechts

ƒ50 Tel 02507-15808, bellen

na 18 uur

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper 1

Bel nu 02507-14534

Bijna, iedereen in

Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

ÖÖMBil
Uoöfh §

Siegersstraat 2b : -;

tel. 02507-i;2Ö7Qfc

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361

Diverse clubs

Als het klikt willen deze mei-

den vaker sexkontakti 06-

320320 55 (37 5cphm)

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur

BI-SEX voor TWEE, direkt

apai t met een heet meisje of

een lekkere jongen van 18
06-320 330 87 (37,5cphm)

De allerleukste meiden bellen

met de FLIRTBOX Bel 06-

9501 (37,5cphm)

Direkt een leuk meisje aan de
lijn, 18 jr Vraag naar haar tel

nr voor 'n avondje uit Direkt

apart 06-9510 (37,5cphm)

Direkt kletsen met een meisje
van 18 Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje. (50cphm)

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisje van 18' Bel snel

06-320 330 90 (50cphm
)

Direkt kontakt met 'n meisje,

18 Druk op de nul voor meer
06-320 322 05 (37,5cphm)

Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN

06-320 320 32 100c/m.

DUIK in bed met 'n lekkere

meid van 18 1 Vraag haar
telnr Bel 06-9511 (75c/m)

Er zijn genoeg meiden van 18
die ook het bed in willen.

Luister op 06-9603 (75c/m)

HEREN» let op" STUNT"
8 sexy nudistenmeisjes waar-
mee u onbeperkt v ƒ 150 all-

in kunt relaxen in de open
sexsaloon met sauna en hot

whirlpool Geopend ma-vr,
12-24 uur, Balth Flonszstr 37
hs A'dam 020-6762176
(Gastvrouwen gevraagd)

Hete meisjes van 18 willen

snel 'n sexafspraak' Nu direkt

06-320 326 66 (37,5cphm)

Hete meisjes van 18 willen

echt snel Sexkontakt Nu met
telnr 06-320 330 66 75c/m

HOMO Waar gebeurd, knul-

len onder elkaar 06-

320327 01 (75c/m)

Homo Zoek je 'n hete boy
van 18 voor 'n sex-afspraak-

je? 06-320 330 18 37,5cphm

HOMO-DIREKT-APART
op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een knul'' Sa-
men direkt pnvé-kontakt 06-

320 322 61 (37 5cphm)

Meiden zoeken sex
Direkt een meisje van 18

Ondeugend meisje (18)

Pnve Sexadresjes
Sesx voor twee
Bel nu» (37,5 cphm)

06-320 320 36
06-320 322 88
06-320 324 1

1

06-320 330 42
06-320 330 81

ONDEUGENDE huisvrouw-

tjes en schoolmeisjes van 18

jr zoeken voor straks sexkon-

takt, vraag naar hun tel nr

Bel nu 06-9661 (75c/m)

Opwindende meisjes van 18

zoeken kerels voor sexkon-

takt 06-320 324 01 (50cphm)

PARTNERRUIL pnvehjn, di-

rekt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil 06-

320 330 91 (37,5cphm)

PRIVE-KONTAKT
Je krijgt direkt 'n meisje (18)

aan de lijn. 06-9570.(50cphm)

Ruim 300 ondeugende vrou-

wen zoeken 'n slippertje

06-320 321 44 (75c/m)

Schoolmeisjes van 18 zoeken
een ervaren man Sexdatmg
06-320 33043 (37,5cphm)

Homojongens van 18 onder
elkaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06-320 330 88 (75c/m)

HOMOKONTAKT Zoek je

een lekkere boy van IS9 Bel

nu 06-320 330 95 (37,5cphm)

Maria geeft na tel afspraak
ontspannende lichaamsmas-
sage (drankje, douche) zo-
wo av event aan huis (geen
sex) Tel 02523-70616

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens van 18 voor

sex Info- 06-9780 75c/m.

Meer dan 400 meisjes (18)

willen een afspraakje met jou

06-320322.11 (37,5cphm)

Onderdanige jongens van 18

bellen met strenge meesters
S.M voor 2 (direkt apart)

06-320 329 99. (37,5cphm)

Ondeugende Evelientje

06-95 30
Bel voor Sexkontakt 1

06-96 02
Zoek je 'n vluggertje

-

'

06 96 62
Stnpspelletje

06-96 63
Snel SexKontakt

06-96 64
Sex Kontaktlijn

06-96 65
Direkt 'n meisje van 18

06-97 10

Bel sneli i (37,5 cphm)

ü

SEX VOOR 2, direkt kontakt
met jonge meiden, jongens
van 18 en huisvrouwtjes
06-320 330 46 (37,5cphm)

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 18 00
tot 03 00 uur Telefoon
02507-16141

Zoek je pnve-adresjes voor
echte hete meiden'?
06-350 222 41 (75cpm)

Zoek jij wulpse meisjes van
18"? Bel supersexcontact. 06-

320 320 44 (37,5cphm).

Videotheek

DOMBÖ
Corn. Slegersstraat 2b
,.' tel. 02507-1 2070

Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur. ;;

Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens'
veruit de grootste ;

keuze In Zandvoort.

Verhuur van ••

movieboxen.

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort %

Tel. 02507-12070

SEXAFSPRAAKJE met
meisje van 18 Vraag ha
telnr 06-9502 (37,5cphm)

Wegens enorme drukte, me-

spoed DAMES/MEISJES ge
vraagd voor escort en/of clut

Haarlem Bel tussen 13 00 &
22 00 uur 02507-16141 of

023-400130

Diversen

KUNSTKERSTBOMEN
Mopie sortering, tot 3 meter hoog, ook blauwsparren,
kunstsparretakken, sparreslmgers en adventskransen

Coralin kunstbloemen en planten

Oostelijke Handelskade 29, Amsterdam Tel 020- 6254341
Vanaf CS bus 28 naar Javakade, Grote eigen parkeerruimte
Showroom geopend van 9-17 uur (zaterdags gesloten')'

X Y Z. BV verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz.

Dag-nachtserv 020-6424800

Woningruil

Aang zonn ben huis, 3
kmrs, gr tuin, A'dam-Over-
toomse Veld Gevr grotere
won A'dam-C/Z/Wetenngbrt
ofkustN-Holl 020-6121286

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer geliever

ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker-bovenhost

op de envelop staat vermelc
en dat de brief geadresseerc
wordt aan Centrale Order
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dr

voorkomt vertraging in de be
handeling

AAAAAAAAAAAAAAAA

SINGER
<
<

<

<
<
<

<
<

NAAIMACHINES ZANDVOORT
PRINSENHOFSTRAAT 7 IS 02507-20072
t/o garage Versteege Maandags gesloten

RITSEN
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
KLEDINGREPARATIE

£
O

'SINGER

P. E. M. Stokman
reparatie alle merken

AANBIEDING

Euro '93

van 1099,- voor 799,-

Overlockmachine

van 995,- voor 695,-

TTTVTTTTTVVTTTTTVyy

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder.de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
v\ eg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ300
uitkomen

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel „bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

ï
c

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Gebruik bij het inv uilen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk \oor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor

uiterlijk tot dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22
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Luchthaven-topman Hans Smits:

Zandvoorfcs
Nieuwsblad

^ INDS EEN half jaar heeft^ de NV Luchthaven Schip-

J hol een nieuwe president-
directeur, ir.drs. H.N.J.

mits. Twee keer volgde hij

ïjn voorganger R. den Besten
p: eerst als secretaris-gene-
aal van het ministerie van
'erkeer en Waterstaat, en eer-

er dit jaar als eerste man op
chiphol. Nog maar zo kort ge-

3den aangetreden, kreeg
imits te maken met de lucht-

amp in de Bijlmermeer, waar-
an de klap op Schiphol nog
mg zal nadreunen. Het onge-
.ik kwam op een moment, dat
e discussie over de toekomst
Is mainport in volle gang was.

oor René de Leeuw

Tijdens het gesprek staat er een
tevige westenwind op Schiphol,
'anuit zijn werkkamer boven in het
.ïchthavendirectiegebouw zijn dui-

elijk de landende vliegtuigen op de
Suitenveldertbaan te zien. Op het
ebruik van deze baan is veel kritiek

ekomen uit de Bijlmermeer. Bewo-
ers richtten zich zelfs (vergeefs)

3t de rechter om Schiphol te dwin-
en de baan een half jaar niet te

ebruiken.
„De Buitenveldertbaan ligt er ech-

3r niet voor niets," verklaart Smits.
Als wij zouden besluiten deze baan
iet meer te gebruiken, dan bete-

ent dit dat we de luchthaven dertig

agen per jaar moeten sluiten, om-
at er vanwege de wind niet kan
/orden geland. Dat is desastreus
oor je imago als internationale
jchthaven."
Het feit dat de Buitenveldertbaan
r volgend jaar alsnog zes maanden
iit gaat vanwege de aanleg van tun-
iels, verandert daar volgens Smits
nets aan. „Dat gebeurt voor een be-
mgrijk deel in het zomerseizoen en
[an zijn er meestal minder storlu-

chtige winden. Maar hebben wij

lech met het weer, dan is er een
:ans dat Schiphol een paar keer
licht zal moeten. Overigens is het
net zo dat als wij volgend jaar de
Suitenveldertbaan • buiten gebruik
tellen, dat er dan niet over Amstel-
een en de Bijlmer wordt aangevlo-
;en. Een deel van de vliegtuigen zal

lan de Kaagbaan gebruiken voor
andingen in zuidwestelijke rich-

ïng. De toestellen vliegen dan via de
ïormale route van de Buitenveldert-
iaan, maar zwenken voor het laatste

ituk en landen op de Kaagbaan. Ook
;ullen we de kleine oude baan op
ïchiphol-Oost gebruiken."

Vertraging

De ramp met de EL Al Boeing
ïeeft er inmiddels toe geleid dat de
«sluitvorming over de toekomst
'an Schiphol een half jaar vertra-

;mg oploopt.
„Wij vinden dat als luchthaven

lanvaardbaar," zegt Smits. „Het be-

ekent het regeringsstandpunt over
ie toekomst van Schiphol als main-
ïort niet in april 1993 vastgesteld

Hans Smits: „Een goede afweging maken tussen veiligheid milieu en economie." Foto Luuk Gosuwt'ht

'Halfjaar vertraging voor besluit

over mainport is aanvaardbaar'
wordt, maar in oktober, als begin
van een uitvoerige inspraak. Op de
korte termijn levert dat voor ons
geen problemen op, want het plan
gaat over de lange-termijn ontwik-
keling tot mainport en betreft zaken
als een vijfde baan, een tweede ver-

keersareaal, een nieuw vrachtareaal
in zuidoost etc. Dat zijn zaken die

pas na 1996 spelen. De bedoeling is

bijvoorbeeld dat de vijfde baan
wordt aangelegd in de periode 1998-

2003. De beslissing of Schiphol al

dan niet mainport wordt, is een be-

sluit voor decennia."
In de maanden vóór de ramp had

Smits er nog alle vertrouwen in dat
alle procedures voor de geplande
uitbreidingen tijdig zouden worden
afgewerkt. „Tot dan toe hielden alle

partners zich daaraan, want vertra-

ging kwam bijna iedereen slecht uit.

De provincie kon niet verder met het
streekplan, de gemeente Haarlem-
mermeer niet met woningbouwloca-
ties, de luchthaven niet met haar
investeringen en voor de KLM zou
vertraging al evenzeer onplezierig
zijn. Alle partijen hebben de vertra-

ging van een half jaar eensgezind
geaccepteerd, al is er wel bij gezegd
dat we na een half jaar écht verder
moeten."
„Voor een paar zaken moet de ver-

traging niet meer dan een half jaar

gaan duren. Dat betreft onder meer
de verlenging van de Kaagbaan en
het tweezijdig aanvliegen van de
Zwanenburgbaan. De verlenging
van de Kaagbaan maakt het moge-
lijk met de zwaarste vliegtuigen van-
af deze baan te starten, wat nu ge-

beurt vanaf de Buitenveldertbaan
omdat die de langste is. Een verlen-

ging van de Kaagbaan betekent der-

halve een ontlasting van Amstel-
veen-Noord en Hoofddorp-Noord.
Zodra we de Zwanenburgbaan twee-
zijdig kunnen gebruiken, kan de

Aalsmeerbaan 's nachts gesloten
worden. Bovendien komt de punctu-
aliteit zonder deze maatregel in het
gedrang, omdat ze nodig is om het
verkeer goed te kunnen verwerken
bij slecht weer."

Verder bouwen
Milieugroepen verwijten Schiphol

dat er ondanks het genoemde half
jaar vertraging momenteel nog vol-

op op Schiphol wordt doorgebouwd.
„Ja maar je moet wel kijken waar

we aan doorbouwen," reageert
Smits. „Ik heb van de regering op-
dracht gekregen EG-passagiers te

scheiden van niet-EG-passagiers.
Dat kost ons honderden miljoenen
guldens. De uitbreiding van het sta-

tionsgebouw moet daarom wel door-
gaan. Bovendien lopen er contrac-
ten met aannemers. Hetzelfde geldt
voor zaken als de Schiphol-Plaza, de
overkapping van het Dellaertplein
waaraan we pas begonnen zijn, de
bouw van parkeergarages etc. Deze
voorzieningen zijn bedoeld om knel-
punten die wij de komende jaren
verwachten, voor te zijn. Dat staat in
principe los van de vraag of Schip-
hol mainport wordt."
Maar wat als uit de lopende onder-

zoeken blijkt dat Schiphol voor de
omgeving eigenlijk niet veilig ge-

noeg is? Volgens een rapport van
Technica voldoet Schiphol niet aan
de eisen die aan industriecomplexen
worden gesteld.

Smits: „Voor alle duidelijkheid: er
bestaat momenteel geen norm voor
de veiligheid van luchthavens wat
betreft de kans op ongelukken in de
omgeving daarvan. Er liepen al wel
enkele studies. Het rapport van
Technica gaf daar een aanzet voor.
Dit ging uit van gegevens over de
veiligheid van statische industriële
installaties. Wat men gedaan heeft is

deze gegevens projecteren op lucht-
havens. De partners in het Project
Mainport en Milieu Schiphol von-
den dat echter onbevredigend, om-
dat je normen voor stilstaande in-

stallaties niet zonder meer kunt toe-

passen op luchtverkeer, dat volop
beweegt. Dat is het vergelijken van
appels met peren. Vandaar dat het
NLR opdracht gekregen heeft voor
verder onderzoek. Dit onderzoek
was overigens al een half jaar voor
de ramp in gang gezet."

Maar wat als hieruit straks de con-
clusie getrokken moet worden dat
voor een aanvaardbaar veiligheids-

niveau het aantal vliegtuigen met
verder mag toenemen?
Smits speculeert daar liever niet

over: „Pas als alle gegevens bekend
zijn, dan kan de afweging gemaakt
worden wat een aanvaardbaar veilig-

heidsniveau is voor Schiphol. Rege-
ring en parlement maken de defini-

tieve afweging mede in relatie tot de
economie en het milieu. Daar moet
een evenwicht in zijn, vanuit de na-
tionale optiek, maar ook internatio-

naal. Overigens verwacht ik uit de
onderzoeken niet een dergelijke uit-

komst. Op dit moment zijn wij al een
van de veiligste luchthavens ter we-
reld."

Er wordt nu onderzocht of allerlei

zaken bij de afhandeling van vlieg-

tuigen op Schiphol veiliger kunnen.
Ziet u zelf mogelijke verbeteringen?
Smits: „Ik heb een aantal zaken in

het hoofd, maar ik zeg ze niet, omdat
ik zelf onvoldoende kan beoordelen
of ze zinvol zijn of met."

Intercontinaal

De nieuwe luchthavendirecteur
heeft nog altijd volop vertrouwen in

de kansen van Schiphol om daad-
werkelijk een Europese mainport te

worden, ook al heeft Schiphol voor

een toegangspoort tot Europa wat
betreft intercontinentale diensten -

de ruggegraat voor een mainport -

een flinke achterstand op Londen,
Parijs en Frankfurt. Er haakten nog
niet zo lang geleden zelfs enkele in-

tercontinentaal opererende maat-
schappijen af. Recent besloot Singa-
pore Airlines nieuwe diensten naar
Noord-Amerika via Brussel te vlie-

gen in plaats van Schiphol, omdat de
overheden niet tot een overeen-
komst kwamen.
„Dat vonden we niet leuk," zegt

Smits. „Maar je moet af en toe ver-

liezen om elders te kunnen winnen.
Er zijn ook positieve ontwikkelin-
gen, zoals de recente luchtvaartove-
reenkomsten met de Verenigde Sta-

ten en Japan. Ik denk toch dat we de
achterstand wat aan het inhalen
zijn. United Airlines wil volgend jaar
dagelijks vanaf Schiphol gaan vlie-

gen naar twee bestemmingen in de
Verenigde Staten, de KLM en Japan-
se maatschappijen kunnen vaker
vliegen tussen Nederland en Japan.
Op langere termijn denk ik dat we
de achterstand wat betreft bestem-
mingen en frequenties <op andere
grote Europese luchthavens wel
wegwerken."

Reorganisatie

Onder de vorige president-direc-
teur is een drastische reorganisatie
van de NV Luchthaven Schiphol be-

gonnen. Er moet meer werk worden
verzet met minder mensen, 15 hon-
derd in plaats van 18 honderd. On-
der Smits gaat die inkrimping door.
„De kosten van een luchthaven zijn

namelijk een belangrijke factor in

de concurrentiestrijd," zegt hij. „We
zitten nu op 1650 medewerkers en
we denken aan het eind van dit jaar
tweederde van de inkrimping te heb-
ben bereikt. Wel nemen we voor de

laatste eenderde twee jaar langer de
tijd."

Hoe de Schiphol-organisatie zich
verhoudt tot andere luchthavens is

overigens moeilijk vast te stellen,

omdat op iedere luchthaven de taak-
verdeling tussen luchthavenautori-
teiten, afhandelaars en maatschap-
pijen anders is. Zo doet op Frank-
furt de Flughafen AG (FAG) zoveel
mogelijk zelf, inclusief de vliegtm-
gafhandeling. Daar zijn dan ook zo'n
11 duizend mensen in dienst. Singa-
pore Changi besteedt zoveel moge-
lijk werk uit en kan volstaan met 130
medewerkers. Volgens Smits be-

wandelt Schiphol de gulden mid-
denweg.

Geluidshinder
Hoewel het geluidshmderpro-

bleem door de ramp in de Bijlmer
even wat op de achtergrond is ge-

raakt, kan een gesprek met een
luchthavendirecteur niet anders
dan ook over geluidshinder gaan. De
Commissie Geluidhinder Schiphol
(CGS) krijgt het nog steeds drukker
met het noteren van klachten. „Mijn
indruk is dat dit voor een deel komt
doordat een kleme groep mensen
meer klaagt," zegt Smits. „Uit Aals-

meer bijvoorbeeld kwamen enige
tijd meer klachten, hoewel de Aals-

meerbaan minder werd gebruikt. Ik
denk ook dat de uitbreidingsplan-
nen en momenteel de Bijlmerramp
daarmee te maken hebben. De om-
geving is er alerter op."

Critici van het Schiphollawaai me-
nen dat er al lang een geluidszone
voor Schiphol vastgesteld had moe-
ten worden. Dat zou bewoners een
juridische basis geven om over-
schrijdingen aan te vechten. Van die

zonering is het tot dusver niet geko-
men. Smits: „We zitten nu vrijwel

binnen de contour van 35 Koste-
neenheden die m het kader van het
Structuurplan Burgerluchtvaartter-
reinen is voorgesteld."
„Overigens vind ik dat de geluids-

contour nu zo snel mogelijk moet
worden vastgesteld. Ook als lucht-

haven dringen wij daar op aan. Het
gaat nu gebeuren in twee fasen. Er
komt eerst een interimcontour, voor
het huidige banenstelsel tot het mo-
ment waarop de vijfde baan in ge-

bruik wordt genomen. Wel worden
daarin het tweezijdig gebruik van de
Zwanenburgbaan en de verlenging
van de Kaagbaan meegenomen. Zo-
dra de vijfde baan klaar is, moet de
definitieve contour van kracht wor-
den."
Veel woningen in de aanvliegrou-

tes moeten worden geïsoleerd. Met
de luchtvaartmaatschappijen zijn

alleen voor de eerste 150 miljoen gul-

den afspraken gemaakt, te betalen
via een speciale gelmdsheffmg. De
kosten zullen honderden miljoenen
hoger uitvallen.

Op de vraag of de luchthaven
eventueel bereid zou zijn aan de iso-

latie bij te dragen, zegt Smits: „Nee,
want bij de isolatie geldt het princi-

pe: de vervuiler betaalt, in dit geval

de luchtvaartmaatschappijen. Daar-
om moetje de kosten hiervoor apart
zichtbaar maken en niet verwerken
in bijvoorbeeld de havengelden."



Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-1 2-13-1 4-1 5-1 7-1 9-22
)

2/3 december 1992 1-21

Autorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edilies van Weekmedia l.w.- Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland luilgave

Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen].

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Hel Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó65868Ó. Fax 020-665632 1.

Schnfteh|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131
Amsterdam.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 1 2

Alle opdrachten Izowel telefonische als schnfteli|kel die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-pri|s ƒ 5,91
mm-pri|s met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zi|n excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Alfa Romeo
Alfa 33 M. '85 1 5. groenmet

,

nw. APK, rijdt nw / 3950,-. Tel

020-6105478

Audi

Audi 80, bj. '89, 80 000 km
Met Bovag gar. Inruil en financ

mogelijk Tel 020-6342423

HH hand tegen tnruilprijs

Audie 80 1 8 Serret, zwart

met. LPG-ob ,
schuif/kanteld.,

11/88, ƒ17.500. BEREBEIT,

Amsteldijk 25, 020-6627777.

T k a. Audi 100 CD Avant,

medio '84, zeer luxe uitv

,

techn 100%. Vr pr ƒ9200,-.

Ma-vr na 18 uur 02963-4730

BMW

F5^
0& pijden

evyelM

ASMOCO B.V. 'e Rinqo.'.straa: 39

"*7£?:r* ™™ 69,3093

^*m^

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.

(gratis halen en brengen).

Chrysler Voyager 2 5i, 4-'90,

cherry metall., gas, vele ex-

tra's, pr. n.o t.k. 072-620579.

Adverteren in

„SHOWROOM"
Tel 020 - 665 86.86

Citroen

OTO/ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
Tel . 02940-16661

BIEDT AAN-
AX 14TD Diesel 91 ƒ19 950
AX 10 E . 87 ƒ 8500
AX 10 RE . . . 87 ƒ 7.700

AX 11 First ... 92 ƒ17.850
BX 14 . . 86 ƒ 6950
BX 14 Cannes 90 ƒ19 900
BX 14 RE LPG 87/7 250
BX 16 RE . 89 ƒ17 900
Bv 19TZI ... 91 ƒ28950
BX Diesel . 90/26900
ZX Reflex . 92/24 900
BX 16 Progess . 92 ƒ29 900

3-12 maanden garantie

Inruil mogelijk

Nu kopen volgend jaar betalen

(vraag informatie)

Citroen occasions
keuze uit 40 stuks o a

XM Turbo D ABS <90 ƒ 35 500
CX 22.RS Break '88 ƒ 13 500
CX GTI '84 ƒ 5.000
CX Turbo II D '87 ƒ 12 500
BX Turbo D Break'90 ƒ 18.500
BX 19 TZD '90 ƒ 17.500

BX19TZD '91/24 500
BX 19 TRD '89 ƒ 14.500
BX 16 TRD '89 ƒ 9 950
BX 16 TRI LPG '90/17 500
BX 16 TRI '89 ƒ 12.500
BX 14 TE LPG '90 ƒ 14.500

VISA GARAGE BV.
Houtmankade 37 Amsterdam

020 - 6278410

2 CV Club, wit, bouwj '87,

izgst. ƒ4800. Tel 023-

388248

BX 19TD, 4mnd. jong, 12 000
km, / 5 000 - voordeel

BX RD Break, b.j. . . 3/88

VISA17RDbj 5/85

CX20L, LPG, ..4/85

Autobedrijf Wim van Aalst

Rozenhoven 119, Mijdrecht

02979-84866.

Citroen Acadiana m '83, grijs

kent , i n st , rijdt perf , nw.

APK Tel 020-6105478

Rode Citroen C15E 1987, APK,
radio, zijruiten, alleen part.

gebr. en dealer onderh , dus
i z g st., ƒ4250 ex btw
075-179035, na 15.00 u

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties-

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered

pnjz Verk van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX 11 First 10/91 . ƒ 15 500,-

AX 11 RE 02/88 . ƒ 9 600,-

AX 11 RE 04/89 . ƒ12 400,-

AX 11 TE 12/90 .. ƒ 13 700,-

AX 11 TE, 5-d. 03/91 ƒ 14900,-

AX 11 TGE 10/89 . ƒ12.900,-

AX 11 TGE 06/90 . .ƒ 13 600,-

AX14TRS5-d 10/88/11900,-

AX Image 02/91 .ƒ14 900,-

AX Image 03/90 . .ƒ14 900,-

BX 14 TE 09/89 . / 15.500,-

BX 16 RE, Lpg 03/89/ 16 900,-

BX 16 TRI 10/89 . ƒ18 900,-

BX 19 D 06/89 . ƒ 15.400,-

BX 19 GTI 01/87 . . ƒ 12 750,-

BX 19 GTI 10/89 . ƒ 19.500,

BX 19 TRD 07/86 ƒ 8800,
BX 19 TRD 01/88 .. ƒ 13 500,

BX 19 TRD 02/89 . ƒ 18400,
BX Turbo D 08/89. ƒ21500,
BX Turbo D 02/89 . . ƒ 22.400,

ZX Reflex 02/92 .. ƒ 22 900,

ZX Reflex 02/92 . ƒ 22.400,

Schade/taxatie. APK
Reparatie van alle merken.

Verkoop nieuw en gebruikt

Citroen en Peugeot
BOVAG-garanties

100% financiering mogelijk

DE WEER 29, ZAANDAM
Tel 075-350985

Chevrolet

IMPORT USA CARS

Uit voorraad:
• Full Size Pick-Ups benz/dsl.

• S10 Pick-Ups benzine
• Blazers, '92, geel/gr kent.

• Global Master, 5 pers.

• Corsica/Beretta

• Pontiac Trans Sport.

Door inruil:

• Crysler Voyager LE 3 '90.

• Oldsmobil Cutl. Supr. '89.

• Ford Thunderbird . . '87.

• Citroen BX 1.6 alle opt '91.

Alle zeer mooie
schadevrije wagens

Garantie en inruil mogelijk

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.

020-6670121.

Daihatsu

Daihatsu Charade 1 TS Spe-
cial bj. 9-88, APK 7-93, zwart

metallic / 1 1 .000 020-6996506.

Daihatsu Charade TS, origm.

'86, grijsmet , nw. APK, i n.st.

ƒ5950,-. Tel. 020-6105478

Fiat

Rat Panda 750 CL '88, blauw in

zg.st ƒ7000 's Avonds
02949-3520

FIAT UNO 60S, grijs metal ,
06-

'89, 42.500 km, ƒ10950
Tel 02979-73331, na 18 uur.

Citroen Visa '83, nw APK,
rood, i.z.g st ƒ 1450,- Tel.: 020-

6105478

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A Phihpsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

GOUDSMfT FIAT Amstelveen

Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions Tel.- 020-6470909

Fiat 128 sport 1300cc, APK '93,

tax.rapport 1 1., bouwiaar '73,

/ 4000. Tel 020-6642028 na 6 u.

FIAT Panda 1000 Clie, bj. '89,

zwart, veel ace, APK, pr.

/7950. Tel. 02507-14166.

Ford

AUTOBEDRIJF JONGSMA
Fiesta, 3-drs 1.4. Cl 90
Sierra, 3-drs. 1.6 Laser 86
Sierra, 4-drs. 2.0 CLX 91

Scorpio 2.5 CL, Diesel. ... 89

Opel Ascona 1 6 S, 4-drs .85

Seat Ibiza 1.7 GLD,
Diesel, 3-drs 89

Off. Ford Comm. Agent
Curiestraat 8-10

Zandvoort Nieuw Noord
02507 - 12424/13360

Sinds 1926

Fiesta 1.3 Cheers, ~. i/92

Fiesta 1 3 Courier . . 5/92

Escort 1.4 CL 7/91

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37,

OUDERKERK a/d AMSTEL
02963-1767.

Ford Sierra Station 2 GL M88,
zeer mooi. Roofr., APK 9-93

l.v.m. zakenauto ƒ12.300.
Tel. 020 - 6435480.

HH. tegen mruilprijzen

Scorpio 2.0 CL, 5-d. Lpg, 3/89

ƒ14 950. Scorpio 2.4i CL, 4-d.

1/91, ƒ22 500 Sierra 2.0 GL,

4-d Lpg, zwart, 1/89, ƒ 13 500.

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777

T.k FORD ESCORT stat.w.

1 ,4i, 5-'91
, trekhaak, 30.000 km,

ƒ 17.500. Tel. 02972-4441

T k Ford Sierra 16L, trekhaak +
zonnedak, b.j. '86, wit, i.z.g st.,

ƒ 7250. Tel 02979-85933.

Honda
Weg aansch nieuwe, te koop

Honda Custom 400T, i.z.g st

,

b.j 10/83, 18 000km,v.v wmd-
sch Vr.pr./4250 02975-69313

Hyundai

Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij.

AUTOKROOY
T T Vasumweg 32

(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.: 020-6310615.

Lada

LADA 2104 stat 1,5 L, 11-85

Trekh. r/c ree. APK dec. '93

in g.st. 02903-1662

Mazda
HH. hand. tegen inruilpnjs-

626 1 8 LX, 4-d wit, Lpg, 8/89

ƒ13.500. 323, 1.3 LX, 4-drs.,

Lpg, 1/89 ƒ10.500. 626 18
GLX, 5-d. Lpg, st.bekr. el.ram

11/89/15.500. BEREBEIT, Am-
steldijk 25 Tel. 020-6627777

MAZDA
VAN VLOTEN CAR
Tel. 020-6320202

121 SED'GLX 13i-16v ....91

323 HB GLX 1 3 lpg 90
323 HB GLX 1.3 88
323 HB GLX 1.5 88

323 HB LX 1.3 5D 89
323 HB GLX 1 5 AUT 86
323 SED GLX 1 5 AUT . . . .86

323 SED Ensign 1.5 89
626 HB GLX 1 8 88

626HBGLX2Q lpg . . .90

626 SED GLX 2.0 ... 88

626 CPE GLX2 0-12Vlpg .89

Toyota Cor 3-drs XL 1.3-12V89

Ford Resta 3-drs CL 1 1 . .87

Slijperweg 18 Amsterdam-N

Mazda 323 GLX autom i z g.st

T88 stuurbek. kat. trekh. 1,5

(ond pa aanw) 39.000 km
ƒ 11800 Tel. 020-6470263

MAZDA 't Amsterdammertje
Amstel 340, t.o. Carré

Tel 020-6236491

Van maandag t/m vrijdag van

8.00 tot 18 00 uur

Wegens vertrek naar buitenl.

t.k Mazda 323, bj. '82, APK
nov. '93. ƒ 3500. 02990-23254

Mercedes-Benz

T k. van part Merc. 190D, wit,

getint glas, cv , stuurbekr.,

trekh., nov. '85, perf. staat,

/ 16475 Tel 020-6921361

Mercedes 230 Coupé, bouw-
jaar '78. Tel.' 020-6342423

• De autorubriek

„SHOWROOM" heeft

een oplage van 750.000 ex.

Mini

Mini 1000 HLE '82. Technisch
100%, achterlicht stuk ƒ 1650.-.

020 6371879 of 6313427.

Mitsubishi

Colt 16V GTI 10-'89.

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37,

OUDERKERK a/d AMSTEL.
02963-1767.

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.: 020-6433733.

Mitsubishi Galant 1.6 GL, on-

gm. '84, wit, APK, i.z.g.st.

ƒ2950,- Tel.. 020-6105478.

Mitsubishi Tredia GLS, bj. '85,

4-drs., LPG., ƒ 3950.-

Galant GLX, '85, + extr. ƒ 5500
Expocar Trading 020-6153933.

Nissan

Nissan Cherry 1.3 Lux, origm

'84, nw. APK, blauwmet., i.n st.

ƒ3450,-. Tel. 020-6105478

Nissan Micra 1 2 LX 12/89, kl.

wit, 49.000 km., in z g st , 1e

eig. Tel. 02987-4854

NISSAN Sunny 1 3L, Dec '89,

kl rood, 1e eigen., i.z.g.st.,

/ 8.950 Tel 02503-17789.

Opel

HH. tegen inruilpnjs

Vectra 1 8 GLS, 4 drs., Lpg
1/90, ƒ 18.500 Kadett 1 6i GT
4/88/14 500. Kadett 1.3 LS,

3-drs., Stat. Lpg-ob, 4/89

ƒ12500 Kadett 1.6 D, 3-drs„

9/88, ƒ9750. Kadett 1.2 LS,

3-drs, Stat., Lpg-ob., 1/83,

ƒ3250 Kadett 12 LS, 5-drs

,

11/84, m '85/5500
Autobedrijf BEREBEIT,

Amsteldijk 25, 020-6627777.

Kadett Caravan 1.6 D, 11/83,

AUTOBEDRIJF JAN WALS
02902-61697.

Opel Ascona 1 6S, origm. '83,

4

drs, nw. APK, rijdt perf. ƒ 1950

Tel. 020-6105478

Opel Ascona M. '80 APK '93,

t.z.g.st., rijd nw ƒ875,-. Tel.-

020-6105478

Opel Corsa 1.2 S, 2 drs, kleur

rood, 1987, 115.000 km
AUTOBEDRIJF JAN WALS

tel 02902-61697.

Opel kadett 14i, b.j. '91,

19 000 km. Tel • 020-6342423

Opel Kadett 1.6S, 3-drs, bj.

'84, lpg, APK tot 8/93, ƒ 2650,-.

Tel. 020-6371879 of 6313427

Opel Kadett diesel bj. '84,

5-bak, spoil , open dak, get.

glas, sportvelg ƒ4250.
Rekord '82 ƒ 1500,-

Expocar Trading 020-6153933.

Opel Kadett Hatchback 12S
'84, 3-drs. ƒ3950 APK 3-'93.

Tel. 020-6595784.

Opel Manta 1 85 GT, '86, wit,

53 000 km, extr. ass„ APK 7-

'93, ƒ11.500,-. 020-6425354

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX 020-665 63 21

Peugeot

Peugeot 505 TRi Aut„ orig. '82,

nw. APK serv b.a.w., rijdt nw.

ƒ3450,-. Tel.: 020-6105478.

Dezebon brengt de loop inuw "showroöin '.

Of u nu zelf een showroom heeft of uw auto blinkend voor de deur zet, met een advertentie ju
SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale

autorubriek van Het Parool en alle nieuws-, en huis-aan-huisbladen van 'Weekmedia in het gebied

Groot-Amsterdam. Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage vart ca, 750.000 exemplaren
van Weesp tot Zandvoort. '^

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schrijf hier m bloUerters

uw tekst, 1 letter per

hokje Cijters, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven

A.in de Ii.uk! van ik* il.ur-

na.ist geplutste tane\en

kunt u ?c\i uitrekenen

wat uw advertentie kost.

I

| Naam:

Adres:

.

n.
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Kunstzwemsters behalen

opnieuw vele medailles
ZANDVOORT - Afgelo-

pen zondag hebben de
kunstzwemsters van de
vereniging De Zeeschui-
mers op de kringkampi-
oenschappen in Heemste-
de weer vele medailles bin-
nengehaald. Deze muziek-
wedstrijd was een vervolg
op de kringkampioen-
schappen techniek van
acht november.

Op categorie I werd keurig
gezwommen. Sandra Beugel,
die maar zes honderdste van de
eerste plaats zat werd met haar
solo uitstekend tweede. Moni-
que van de Werff, die haar solo
pas voor de tweede keer zwom,
eindigde op een fraaie vierde
plaats. Brj de duetten werden
Natascha Bakker en Sandra
Beugel kampioen van Noord-
Holland. Ook de groep van de
Zeeschuimers, met Natascha
Bakker, Sandra Beugel, Sanne-
ke Molenaar, Minke Kortekaas,
Monique van de Werff, Marjo-
lein van der Meer en Wendy
van den Broek, viel in de prij-

zen. Zij behaalden een mooie
tweede plaats.

Op categorie II zwom Tama-
ra van Rhee haar solo. Zij werd
keurig netje eerste en ook kam-
pioen van Noord-Holland. Op
categorie III werden de meeste
medailles weggehaald. Bij de
soli behaalde Saskia Wester
een uitstekende eerste plaats,

waarmee zij tevens kringkam-
pioen van Noord-Holland werd.
Anouk Noordervliet behaalde
een fraaie zilveren medaille.

Bij de duetten werden Ditte
Valk en Saskia Wester met een
hele grote voorsprong zeer
knap eerste. Dat betekende te-

vens kringkampioen van
Noord-Holland. Anouk Noor-
dervliet en Vivian Croes be-

haalden een prachtige derde
plaats. De groep Zeeschuimers,
met Ditte Valk, Saskia Wester,
Anouk Noordervliet, Vivian
Croes en Sylvia Mettes werd zo-

als gewoonlijk eerste en tevens
kampioen van Noord-Holland.
Een succesvolle dag voor de
Zandvoortse kunstzwemsters,
waarbij geen enkele Zeeschui-
mer zonder medaille naar huis
ging. Twee van de Zandvoortse kampioenen. Links Ditte Valk en rechts Saskia Wester

Chess Society

superieur
ZANDVOORT - In de

derde ronde van de Noord-
Hollandse schaakcompeti-
tie heeft het eerste team
van Cafée Neuf/Chess So-
ciety een geweldige over-
winning behaald op het
derde team van De Uil uit
Hillegom. Door een 5,5 te-

gen 2,5 overwinning, en
een nederlaag van VHS 3,

waar de Zandvoorters dit

seizoen van verloren, is de
competitie weer volledig
open.'

Olaf Cliteur begon uitste-

kend, door zijn tegenstander na
twaalf zetten en slechts drie
kwartier van het bord te vegen.
Ook op de ander borden kregen
de Zandvoorters snel voordeel.
Non-playing captain Hans van
Brakel kon met Chess voor het
eerst in de sterkste opstelling
uitkomen. Op het achtste bord
sleepte Ton van Kempen, na
een verwoed gevecht een half
punt voor de Zandvoorters in
de wacht. Opvallend is dat Van
Kempen tegen deze zwakker
geachte tegenstander meer
moeite had dan tegen sterkere
tegenstanders zoals in eerdere
confrontaties.

Jacob de Boer en Walter Ger-
hards speelden zeer merkwaar-
dige partijen. Beiden stonden
m gewonnen stelling, verspeel-

den het voordeel door missers,
maar herstelden zich en wisten
alsnog de volle punten voor
Café Neuf/Chess Society bin-

nen te halen. De stand was nu
3,5 tegen 0,5 voor Chess. Door
een zeer solide overwinning
van Nico Huyboom werd de
wedstrijd beslist in Zandvoorts
voordeel. Ook Fred van de
Klashorst sloeg meedogenloos
toe en overklaste zijn tegen-
stander.

Voor Jaco Otte en Ben de
Vries was het resultaat niet

meer van belang. De winst was
voor de badgasten. Beiden ga-

ven hun partij gewonnen waar-
door de eindstand op 5,5 tegen
2,5 werd bepaald voor Café
Neuf/Chess Society. Door het
onverwachte verlies van VHS
hebben de Zandvoorters weer
kans op de titel. De volgende
wedstrijd staat pas in januari
op het programma. Chess gaat
dan op bezoek bij het vrij hoog-
geklasseerde Bloemendaal 3.

Knappe winst

van ZHC dames
ZANDVOORT - De ZHC

hockeydames behaalden
een knappe 2-0 overwin-
ning op Muiderberg. De
heren waren minder goed
op dreef en kregen klop
van Terriërs met 0-1.

Het team. van coach Andre
van Marie was veel te sterk
voor Muiderberg. In de eerste
helft bouwde ZHC een enorm
veldoverwicht op, doch de
voorwaartsen wisten de aanval-
len niet naar behoren af te wer-
ken. In de tweede helft werd het
grote overwicht pas in treffers

uitgedrukt. Danielle van He-
mert en Miranda Schilpzand
zorgde voor een 2-0 voorsporng.
Muiderberg poogde wat terug
te doen, maar maakte totaal

geen indruk op de hechte Zand-
vortse defensie. Het bleef bij de
uiteindelijk 2-0 overwinning,
doch die had beduidend groter
moeten zijn.

De Zandvoortse heren spelen
een wisselvallig seizoen. De ene
week ijzersterk hockey met
goede overwinning afgewisseld
met zwak spel en daardoor on-
nodige nederlagen. Ook afgelo-

pen zondag kwam ZHC vooral
in de eerste helft niet tot een
voldoende. Terriërs profiteerde
en nam een 0-1 voorsprong.

In de tweede helft een beter
combinerend ZHC dat op zoek
ging naar de gelijkmaker. Ter-
riërs verweerde zich knap. De
Zandvoorters bouwden aan een
overwicht met goede mogelijk-
heden. De verdiende gelijkma-
ker bleef echter achterwege.

Z'75 zet inhaalrace moedig voort
ZANDVOORT - Door

een 4-2 overwinning op
Candia heeft Zandvoort'75
de aansluiting tot stand ge-
bracht met de concurren-
tie in de onderste regio-
nen. Omdat er drie teams
in deze klasse degraderen
wordt het nog een moeilij-
ke strijd, doch de resulta-
ten van de laatste weken
geven de mannen van trai-

ner Gerard Nijkamp het
nodige zelfvertrouwen.

Het Zandvoortse team was er

van doordrongen dat er gewon-
nen moest worden om het gat
niet groter te laten worden. Nu
werd het zelfs kleiner door uit

de laatste drie wedstrijden vijf

punten bijeen te schieten.
Zandvoort'75 stond dus op
scherp, al waren de eerste vijf-

tien minuten niet de beste. Can-
dia deed met de wind in de rug
de openingssetten, maar doel-
pogingen gingen over of naast
het doel. Bovendien voorkwam
verdediger Bert van Meelen
met een gave tackle een door-
braak van de Rhenense spits.

Nadat het kwartier verstre-
ken was luwde het offensiefje

van Candia en kreeg Zand-
voort'75 meer vat op de strijd.

Vooral Robin Castien nam zijn

ploeg op sleeptouw. Met een
knappe actie speelde hij zich
vrij en knalde de bal hard en
laag in, 1-0. Candia poogde de

Ferry van Rhee schiet

ZVM naar eerste uitzege
ZANDVOORT - Het za-

terdagteam van Zand-
voortmeeuwen boekte een
verrassende maar zeer ver-
diende 3-4 overwinning op
HBC. Het was de eerste
uitoverwinning voor de
mannen van trainer Teun
Vastenhouw. Ferry van
Rhee had met drie doel-
punten een belangrijk aan-
deel in de zege. Komende
zaterdag komt hetzelfde
team naar Zandvoort.

De Zandvoorters moesten
deze partij wel winnen om niet

op een hopeloze achterstand op
de ranglijst te worden gezet. De
spelers waren er goed van door-
drongen en met meer dan hon-
derd procent inzet werd het
aandringende HBC opgevan-
gen. Met counters was Zand-
voortmeeuwen zeer gevaarlijk.

In de eerste vijf minuten schiep
Zandvoortmeeuwen al enige ri-

ante mogelijkheden, doch die
werden gemist.

Toch kwamen de Zandvoor-
ters na een klein kwartier voet-

ballen op een 0-1 voorsprong.
Ferry van Rhee sneed door de
Heemsteedse defensie en ver-

schalkte de doelman met een
fraaie lob. De Zandvoorters
hadden niet erg lang plezier van

de voorsprong. Binnen tien mi-
nuten, na de openingstreffer,
keek Zandvoortmeeuwen tegen
een 2-1 achterstand aan door
onoplettendheid in de defensie.
In de rust werd nogmaals

door trainer Vastenhouw op de
taken gewezen. Dat werd goed
opgepakt, want na ruim vijf mi-
nuten lag de gelijkmaker in de
touwen. Opnieuw was Ferry
van Rhee de verdedigers te snel
af. De Zandvoorters bleven van-
uit de versterkte defensie, goe-
de en snelle aanvallen opzetten.
HBC kon een doorbraak voor-
komen ten koste van een hoek-
schop, maar daaruit kopte Rob
van de Bergh schitterend raak,
2-3.

HBC zette aan voor een offen-

sief dat bekwaam werd opge-
vangen. Tien minuten voor het
einde besliste Ferry van Rhee
de strijd door 2-4 te scoren.
Vlak voor het einde kwamHBC
nog op 3-4 doch de winst liet

Zandvoortmeeuwen zich niet

meer ontnemen.
„Het was geen grandioos

voetbal," meende Teun Vasten-
houw. „Maar wel effectief. Za-
terdag komt HBC naar Zand-
voort, maar we mogen dit team
zeker niet onderschatten. Het
is zeker geen slechte ploeg. We
moeten er weer keihard voor
knokken, want we hebben de
punten nog hard nodig."

(ADVERTENTIE)

HET IS MAAR DAT ü HET WEET!
K/vU

V^ IN ONS *"

AR1EL ULTRA
COMPACT
WASMIDDEL

PAK 1 KILO
ELDERS J-&29- /vi;

BIJ ONS
deze aanbieding is geldig t/m 5 dec. a.s.

opgelopen achterstand meteen
weg te werken.

Vingertop

De betere mogelijkheden wa-
ren echter voor de badgasten.
Bas Heino leek op weg naar de
tweede treffer, maar de zwakke
Cancia doelman wist nu een
vingertop tegen de bal te du-
wen, waardoor de bal voorlangs
rolde. Geheel onverwachts
kwam Candia op gelijkehoogte.

En verre voorzet had een prooi
moeten worden van doelman
Ferry Nanai, maar door wijfe-

len bij uitlopen werd de bal nu
langs hem in het doel gekopt, 1-

1. De doelpunten volgden el-

kaar nu snel op. Na een half uur
stond Zandvoort'75 weer op
voorsprong. Paul Longayroux
kapte zich op de rand van het
zestienmetergebied vrij en zijn

houdbare schot verdween over
de vallen en mistastende doel-

man in het doel, 2-1. De vreugde
was echter van korte duur,
want een minuut later lag de
gelijkmaker in het Zandvoortse
doel. Wederom een verre voor-
zet, die onhoudbaar voor Nanai
in het doel werd gekopt, 2-2.

In eerdere wedstrijden viel

Zandvoort'75 na zo'n tegenslag
nog weleens terug, doch het
team groeit en vangt de klap.
goed op. Tien minuten voor
rust werd wederom een voor-
sprong genomen. De bal werd
eerst tegen de lat gewerkt waar-

na Castien er als de kippen bij

was om de bal in het doel te

schieten, 3-2.

In de tweede helft probeerde
Candia alsnog een gelijkspel uit

het vuur te slepen. De aanval-
len werden echter door de
Zandvoortse defensie vakkun-
dig opgevangen. Slechts een-

maal kreeg Candia een kans
maar die verdween ver naast
het doel. De Zandvoorters had-
den toen al verder afstand kun-
nen en ook moeten nemen. Eni-
ge doelrijpe kansen werden
echter om zeep geholpen. Ro-
bin Castien kwam tweemaal
vrij voor het doel, doch beide
inzetten gingen rakelings
naast. Vlak voor het einde werd
de zege definitief veilig gesteld.

De Candia doelman redde eerst

nog, maar de terugspringende
bal werd bekwaam door Dennis
Keuning in het doel gestift, 4-2.

Stijgende lijn

„Het resultaat is goed," stel-

de Gerard Nijkamp. „In deze
fase moet je vechten voor elke
meter grond. De trainingen
worden weer drukker bezocht
en daar pluk je de vruchten
van. Deze stijgende lijn moeten
we nu vasthouden. Blijven we
goed trainen in de winterstop
dan moet het raar lopen willen
we niet boven de streep uitko-
men. Na die stop vallen er altijd

ploegen af. Wij hoeven voor nie-

mand onder te doen, het kan."
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SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 ot 7 jaar schriftelijke garantie

N0VIL0N MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Zeestraat 65:

fijn appartement nabij centrum, strand en
station. Ind. entree, trap, hal, woon/slaap-
kamer en suite met open haard en keuken-
blok, balkon aan noord- en zuidzijde,

slaapk., badk. met douche en toilet, cv.
gas.

Prijs ƒ 130.000,- k.k.

Stationsplein 13/11:
pal tegenover station prachtig driekamer-
appartement met veel luxe en privacy op 4e
etage. Uitzicht op zee, duinen en dorp. Ver-
rukkelijk zonneterras op zeezijde in op en
top onderhouden appartementencomplex
RESIDENCE MONOPOLE II. Indeling: com-
plete luxe Siematic keuken, grote badka-
mer met ligbad en aparte doucheruimte, 2e
toilet, luxe betegeling tot plafond, bijkeuken
met eigen cv. Royale living 7.50x5.45, 2
slaapkamers 4.45/3.00x3.00. Op parterre

grote berging en parkeergarage met eigen
parkeerplaats. Video entrance beveiliging.

Bouwjaar 1989. Servicekosten ƒ 287,-p.m.

Vraagprijs ƒ 359.000,-k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 VFax 02507-17596

Zelfs

1 Sinterklaas O
© koopt hier®

zVette^
ONTDEK DE ECHTE BAKKER: ECHT-JE PROEFT T!

Echte Bakker

BALK
Hogeweg 28 - Tel.12989

ZOJKA FASHION
voor betere dames- en herenmode.

Gevestigd in een gezellige en gemakkelijk te bereiken
winkelstraat in Amsterdam-Zuid houdt •

GROTE SEIZOENSOPRUIMING
al onze topmerken voor slechts

ƒ75 - ƒ100 -ƒ225 per stuk!
Waasstraat 125 bij de RAI. Tel. 020-6640990
Dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur

f\.J.Ls<i £m £.D

vraagt nieuwe leden

voor de
KLAVERJASVERENIGING

Start 7 jan. '93

Kantine Zandvoort Meeuwen
Aanvang 20.00 uur.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17

Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178

Italiaanse, specialiteiten

oven-, grill- en pasta-gerechten

Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes

tot 20 personen.

Tevens om mee te nemen.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Wij wensen alle kinderen van de

Peuterspeelzalen van 't Stekkie en

de Mariaschool een heel fijn

sinterklaasfeest.

Dit feest
wordt gesponsord door:

J. van Campen
en Zoon
Corn. Slegersstraat 2

Zandvoort, tel. 15449

voor al uw schoenreparaties en
sleutelservice.

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Komt vrij

voor perm.

1- a 2-pers.

app.,

best. uit 2 gr. kam. waar-
van 1 m. keuk.blok. KI. hal,

compl. badk.

Huur ƒ725,- p.m.
1 mnd. borg.

Tel. na 18.00 uur 15620.

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

aavenee'inae krant

Uw nieuwjaarsgroet
in het

Zandvoorts Nieuwsblad
van 30 december 1992

B

ƒ 40,- excl. 6% btw

inzenden
uiterlijk

14 december
1992
aan:

Weekmedia
Postbus 51

1180 AB Amstelveen

Tel.:

Fax:
020-6475393
020-6475449

ƒ 80,- excl. 6% btw

Ik kies model:

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats: _
Handtekening:

A

ƒ 25,- excl. 6% btw

Mijn tekst luidt:

22

1

i

Wij zoeken voor uitbreiding van ons team

ENTHOUSIASTE
VERKOOPSTER (M/V)
Wij bieden een prettige werksfeer en een
goed salaris.

Telefonische reacties: 02507-19067
023-248670

T.n.v. M. Horneman

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGEHIJ
VOOR HORECA- GROOTVERBRUIK Grote Krocht 5-7, Zandvoort
EN PARTICULIEREN, naast AH.

Sint Chippendale en

Lingerie Piet

bezoeken zaterdagavond

Soc. de Manege Zandvoort
Sint zal al weken te denken

wat hij de MANEGE singles zal schenken.

Voor ongeb. mensen een gezellige avond

zonder franje,

bent u een beetje stout geweest dan moet u

misschien wel mee naar Spanje.

Alweer een gezellige dansavond met

life muziek en top-entertainment.

Corr. gekleed vanaf 25 jr.

entree ƒ15,-. Info 16023.

•V
<&

UDe QuCCe, Moine

Beide Kerstdagen geopend
a la carte

reserveren gewenst

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

KOPLOPERS
GEVRAAGD

Op zoek naar de beste bijverdienste, met veel

extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger voor

de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of voor

vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

Je kunt nu aan de slag.

Je verdient tenminste:

ƒ 90,- per week.

Bel: 02507-16821
*• |DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGEN]

't Komt in de Bus

SUPERSTUNT!
Wij heten de Dekamarkt van harte welkom in Zandvoort en

zijn trots dat we als 'Ambachtelijke kwaliteitsslagerij'

midden tussen deze grote supermarkten

mogen zitten.

verder hebben we natuurlijk puur natuur gemest Schots

Lams- én Rundvlees, gelders Varkensvlees, kip, kalkoen,

kalfsvlees, wild en veel specialiteiten.

: WAARDEBON - WAARDEBON -WAARDEBON - WAARDEBON

Mager RUNDER

GEHAKT
van 1 2.95 voor

Geldig t/m zaterdag 1 2 aecantbar a.s.

BOUCHERIE*Zm&h
AMBACHTELIJKEKWALTTEITSSLAGERIJ
VOOR HORECA --GROOTVERBRUIK
EN PARTICULIEREN.

Grote krocht 5-7, Zandvoort

naast AH
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Wie dezer dagen met volle
teugen van pepernoten en
kruidnoten geniet, zal waar-
schijnlijk niet beseffen dat het
strooien van dit snoepgoed een
voortvloeisel is van een vrucht-
baarheidsritueel.
Wanneer de voorloper van

Sinterklaas, de Germaanse god
Wodan, op zijn paard door de
lucht 'reed' placht hij vrucht-
baarheid over het land (en via
de schoorsteen ook over mens
en dier) uit te strooien. Dat
dachten zijn 'onderdanen' al-

thans en daarom gooiden zij

met appels en noten, symbolen
van vruchtbaarheid. Dat die no-
ten in latere tijden niet meer
van de boom kwamen, maar uit

dê oven, mocht de pret niet dru-
ken. De gewoonte kinderloze
echtparen met Sinterklaas pe-
pernoten te schenken, is waar-
schijnlijk op het Germaanse ge-

bruik terug te voeren.

Pepernoten
Tegenwoordig zijn er andere

middelen om de vruchtbaar-
heid te regelen, maar dat is

geen reden om de pepernoten
nu maar aan de kant te schui-
ven. Daar zijn ze te lekker voor.
Er bestaat nogal eens verwar-
ring over de begrippen kruidno-
ten en pepernoten. Pepernoten
zijn de taaie, koekachtige brok-
jes; kruidnoten de platte harde
rondjes. Van elk geeft het Voor-
lichtingsbureau voor de Voe-
ding een recept.
Pepernoten: 250 g rogge-

bloem, 125 g tarwebloem, zout,
l

iï theelepel bakpoeder, 10 g
kbekkruiden, mespuntje gema-
len anijs, 1 dl water, 125 g ho-
ning, 75 g stroop, Vi dl karne-
melk. Meng de roggebloem, de
tarwebloem, het zout, het bak-
poeder en de specerijen in een
Kom. Verwarm het water en
roer hierdoor de honing en de
sfcroop. Giet het mengsel en een
deel van de karnemelk in de
kpm en roer er een vrij stijf

bjsslag van. Verdun dit eventu-

eel met nog wat karnemelk,
baat het beslag opstijven. Druk
'liet uit en snijd er stukjes van.
Leg de stukjes op ene ingevette
bakplaat. Bak de pepernoten in
een hete oven (200° C) in 20 mi-
nuten gaar.

> Kruidnoten: 50 g bloem, 50 g
zelfrijzend bakmeel, 50 g mar-
garine, zout, 25 g bruine bas-
terdsuiker, 25 g stroop, Vh. thee-
lepel speculaaskruiden, ca. 2

eetlepels water.
Doe alle ingrediënten en de

helft van het water in een kom.
Snijd de margarine met twee
messen tot kleine stukjes.

Kneed er met de hand een ste-

vig deeg van. Voeg eventueel
nog wat water toe. Draai van
het deeg 30 tot 40 kleine balle-

tjes. Leg de balletjes op een in-

gevet bakblik en druk ze wat
plat. Bak de kruidnoten in ene
warme oven (160° C) in 15 minu-
ten gaar.

Voor vragen over voeding kunt u op
werkdagen van twaalf tot vier uur de
Voedingstelefoon van het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding raadple-
gen: 070-3 510 810.

Mini disc combineert voordelen van
cassette en cd

week 49

De audiomarkt heeft dit

jaar bij lange na niet
voldaan aan de
voorzichtige

verwachtingen. Ondanks
de introductie van enkele

opzienbarende
ontwikkelingen, verwacht
men in 1993 nog geen

verandering in de situatie.

door Everhard Hebly

D'
AT HET, ONDER andere
in deze branche, slecht
gaat, is duidelijk. De prij-

zen van audio-apparatuur zijn

gedumpt en dat is geen best te-

ken. De audiomarkt is het
slachtoffer geworden van de val
van de Berlijnse muur die ge-

volgd werd door oorlogen, on-
rust, algehele economische ma-
laise, een valutacrisis en ga
maar door. Berlijnse muur?
„Een cruciaal moment," zegt
drs. Leo van Dalen namens
Sony Nederland.

.
„Er heerste een euforische

stemming. We waren allemaal
positief en zagen vooral in het
voormalige Oostblok nieuwe
markten. Maar toen begon de
ellende in Europa en daar krijg
je dus een afwachtende hou-
ding van. De consument pakt
namelijk al die negatieve eco-
nomische signalen op. Tegen-
woordig spaar je niet meer voor
een audioset, maar voor een
korte vakantie. We verwacht-
ten voor 1992 een marktgroei
van twee procent, maar daar
blijven we dik bij achter. In
1993 zal de markt nog niet beter
worden, vrezen wij."

Het gaat dan weliswaar niet
optimaal in de branche, de
techniek schrijdt voort en je

kunt afvragen waar het toe lei-

den gaat, al is dit laatste voor de
kenner geen kwestie van koffie-

dik kijken maar juist zo klaar
als een klontje.

Cd-markt verzadigd

De kenner legt al snel ver-
band tussen beeldscherm en
audio. Maar voor de nieuwe
produkten (met name de mini
disc van Sony en de digitale

compact cassette van Philips)

bij het grote publiek zijn aange-
slagen, zijn we wel weer twee
jaarverder. .

>.

„Je hebt altijd een groep zoge-

naamde early adapters die een
nieuw produkt direct aanschaf-
fen, daarna heb je even een gat
en het grote publiek komt daar

:

na pas."
De cd-markt is verzadigd. Ze-

ventig procent van de huishou-

dens beschikt tegenwoordig
oVer een cd-speler en daarmee
heeft Nederland de hoogste pe-

netratie ter wereld. Dat heeft
ons land ook op het gebied van
walkmans. Samen met -de Ja-

panner loopt de Nederlander al-

tijd voorop op het gebied van
audio-apparatuur. De verkoop
van pick-ups is nihil en een au-
dioset voorzien van pick-up is

al niet meer standaard.
Sony pro-

beert het vol-

gendjaar met
de mini disc,

waarin de
voordelen
van cassette ————

—

en cd vere-
nigd zijn. De md is vooreerst
klein, 64 mm in doorsnede.
Toch biedt het dezelfde hoe-
veelheid muziek als de cd. De
md is bestand tegen stof,

schokken en hoge temperatu-
ren. Het belangrijkste kenmerk
is de gemakkelijke toeganke-
lijkheid of random-access. Dit
wil zeggen dat je een gewenst
muzieknummer direct kunt se-

lecteren en ten gehore kunt
brengen. Sneller dan bij de cd.

Invoegen
Daarbij is het de eerste mag-

netische-optische disc voor op-
name door de consument. Van
Dalen: „Een voorbeeld: je

neemt iets op van cd naar md,
maar middenin staat een num-
mer van drie minuten dat je

niet mooi vindt. Dan kun je dat
nummer eruit halen en op de-

zelfde plaats een nummer van
twee of vijf minuten invoegen.
Het is niet mogelijk om per
abuis over ander materiaal op
te nemen." Inmiddels wordt
hard gewerkt aan de software.
Tegelijk met de introductie
worden ongeveer 300 titels door

diverse platenmaatschappijen
op md uitgebracht.
Door de grote schokbesten-

digheid is de md uiterst ge-

schikt voor walkman of auto.

'Nederlander loopt op gebied
van audio-apparatuur voorop'

Dat is dan ook de markt waar
Sony in eerste instantie op
mikt. In december komen twee
walkmans (vanaf duizend gul-

den) plus een auto-md (twee-
duizend gulden) op de markt.
De hifi-set, exclusief cassette-

speler, volgt in het voorjaar.
Dat andere audiomerken gaan

volgen, kunnen we op onze
klompen aanvoelen.

Hebbedingetje
Van Dalen: „Door de plannen

met de md wordt ook de cd
naar een hoger plan getild. De
geluidskwaliteit komt op een
hoger niveau, maar of het wer-
kelijk hoorbaar is, weet ik niet,

ik hoor het in elk geval niet. Uit
onderzoek is gebleken dat vijf-

tig procent van de ondervraag-
den, vakjongens, het verschil
hoorde tussen de cd en md. Wat
dat verschil dan precies was,
konden ze echter veelal niet
aangeven. Men vindt de md
warm klinken. Toen de cd op de
markt kwam, vond men dat ge-

luid koeler dan dat van de lp."

„De md moet de introductie
van de cd overtreffen omdat de
meeste mensen inmiddels ver-

trouwd zijn met digitale ge-

luidsoverdracht. Jongelui wil-

len alleen nog maar de kwaliteit
van de cd. Daar

- komt nog bij:

de md is een
klein hebbe-
dingetje. Een
leuk cadeau-

—————— artikel en dat
kun je van een

onbespeelde cassetteband niet
meer zeggen. In uiterlijk 1995
moet de md doorgebroken zijn,

maar goed, we weten inmiddels
dat er zoveel factoren een rol
spelen. Misschien kiest de con-
sument wel massaal voor de di-

gitale compact cassette van
Philips die al op de markt is."

Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
-, postbus 2 104,

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

Fietsbijbel

Afgezien van de periodie-

ke onderhoudsbeurten
door de fietsenvakman -

twee keer per jaar is een
goed advies - kan je ook als

fietser zelf de nodige en
noodzakelijke zorg aan de
tweewieler besteden. Een
goed onderhouden fiets

gaat langer mee em rijdt

comfortabeler, aldus de
Stichting Fiets! Een nutti-

ge handleiding voor de doe-
het-zelver is het door Han
Goes geschreven boek
'Fietsverzorging'

.

Dit bijna driehonderd
bladzijden tellende boek
wordt wel 'de bijbel voor
fietsers' genoemd en be-
spreekt alles, van de meest
eenvoudige tot de meest in-

gewikkelde zaken. Een tip-

je van de sluier: hang de
fiets bij voorkeur op, zodat
je overal goed bij kan. Om
het laatste vuil te verwijde-
ren doet een lapje met pe-
troleum wonderen.

'Fietsverzorging' kan door stor-

ting van dertig gulden op postgi-

rorekening 2345G7 worden aange-
vraagd bij Stichting Fiets! in Am-
sterdam.

Tuschinski draait nostalgische

film 'The Last of the Mohicans'

D E LIEFDE
tussen een Indiaan
en een blanke vrouw

is het belangrijkste thema
van de de in 1920 gemaakte

film 'The Last of the
Mohicans'. Het is de vierde

film die te zien is in de
serie Nostalgie in
Tuschinski. Op
zondagmorgen 20

december.

Tuinboeken voor lange winteravonden

Ti*v^vvei^K

(ADVERTENTIE)

WEEMMSM geeft u meer!

SKIËN IN DE KERSTVAKANTIE
De beginner of gevorderde kan in de Kerstvakantie van
donderdag 24 december t/m zondag 3 januari kennis
maken met skiën of snowboarden op de SKIPISTE
HOOFDDORP.

WAT IS DE AANBIEDING?
Skiën . : proefles ƒ 12,50 i.p.v. ƒ 21,-

(incl. materiaal)
Snowboarden : proefles ƒ 20,- i.p.v. ƒ 27,50 .

(incl. materiaal)

Skipas ': voor 2 weken vrij skiën ƒ 59,-.

Bovenstaande korting ontvangt u alleen na het inleve-

ren van onderstaande volledig ingevulde bon.

RESERVEREN
Voor de ski- en/of snowboardlessen dient u van te voren
te reserveren. U kunt dit doen door de Skipiste Hoofd-
dorp, Arnolduspark 10 te bellen, tel. 02503-34746 van
maandag t/m vrijdag 17.00-21.00 uur en op zaterdag en
zonderdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Bon vooir onze lezers
Tegen inlevering van deze bon heb ik na telefonische

reservering recht op een proefles skiën of snowboarden.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Skieles d.d.:

Woonplaats:

Aantal pers.:

Snowboardles d.d.:

WEEESMMEÜ geeft u meer!

NOVEMBER, DE ge-
middelde tempera-
tuur bedraagt 9,5°C.

en er valt zo'n 70 millime-
ter regen. De dagen korten
en vorst aan de grond
komt .even vaak voor als
windkracht acht a negen.
Geen weer voor werk bui-
tenshuis.

door Bram Wolthoorn

Tijd voor de tuin op de zit-

bank, met een boek in de hand
en een glas wijn onder handbe-
reik. Lekker leeswerk om idee-

ën op te doen, bieden bij voor-
beeld de volgende uitgaven.

Dromen van Tuinen - F. Gree-
noak - Verdeeld over een twin-
tigtal hoofdstukken worden
verschillende tuintypen om-
schreven. De beschrijving van
elke tuinsoort begint met een
korte inleiding, waarin de ken-
merken van de betreffende tuin
worden omschreven. Een aan-
tal sfeervolle foto's illustreert

met veel gevoel voor detail en
compositie de behandelde tuin-

soorten.
De Nederlandse uitgave is uit

het Engels vertaald en voor Ne-
derland bewerkt door Elisa-

beth de Lestrieux, die - niet ten
onrechte - ook aan Nederland-
se en Belgische tuinen veel aan-
dacht heeft besteed. Dromen
van Tuinen is een smaakma-
kende uitgave, die een bron van
gloedvolle toepassingen in de
eigen tuin kan vormen.
Vertaling en bewerking: Elisabctli

de Lestrieux. Terra B.V., Zutphen. 192
pagina's - prijs ƒ -19,90. ISBN 90 «25
5423 7.

Feestversiering natuurlijk - A.

Mierhof - Een bijzonder tuin-
boek. Afhankelijk van het jaar-
getijde en dus van het in de tuin
beschikbare materiaal, geeft de
auteur basistechnieken en ma-
teriaalkeuzes voor het maken

F ra n ces ca G re e u o a k

DROMEN VAN

ruli

: 1 i s a h e t h A i- l e s t r i

Dromen van Tuinen bevat sfeervolle foto's

van versieringen.
Het aankleden van het inte-

rieur met gezellige, sfeervolle

dingetjes van het land staat vol-

op in de belangstelling. Veel is

te koop, nog meer is zelf te ma-
ken. Deze uitgave, met hoofd-
stukken over verzamelen van
materiaal, kransen, guirlandes,
bollen en boompjes, tafelversie-

ring en nog veel meer, geeft

voor ieder jaargetijde specifie-

ke versieringen. Met weer een
kerstmis vol versiermogelijk-
heden in het verschiet, is Feest-

versiering natuurlijk een mooi
en praktisch boek om cadeau te

doen of om zelf te hebben en te

gebruiken.
.1. H. C.ottmer. Blnemendaal. 94 pagi-

na's - prijs ƒ 34.50. ISBN 90 257 2310 1.
,

Vaste Planten - Roger Phillips
- Voor wie de boeken van Roger

Phillips (Kruiden, Bloeiende
Heesters, Bomen) kent, zal de
nieuwste uitgave van hem, l/as-

ie Planten, geen verrassing zijn.

Het is zijn dikste en meest pres-

tigieuze boek geworden. Het
telt 475 pagina's, waarin de au-
teur 2500 vaste planten be-

schrijft.

En, zoals hij in al zijn andere
uitgaven doet, heeft Phillips
ook aan de weergave van deze
2500 vaste planten een eigen in-

vulling gegeven. Alle planten
zijn in- een natuurlijke omge-
ving gefotografeerd en van de
specifieke delen ervan zijn foto-

grafische presentaties ge-

maakt. De planten zijn naar ge-

lang hun bloeiperiode gerang-
schikt naar de seizoenen. Bij

iedere plantesoort wordt het
land van herkomst gegeven en
vermeld onder welke omstan-
digheden de plant het best ge-

dijt. Ook de mate van winter-
hardheid (minimaal -5°C.) van
de plant wordt vermeld.
Over het samenstellen en

ontwerpen van borders met
vaste planten zijn talrijke idee-

ën te vinden. Gegevens over
welke planten in borders te

combineren, ontbreken niet.

Een zeer uitgebreid register en
een lijst van kwekers van vast
planten besluiten deze bijna en-

cyclopedische uitgave. De ge-

bruikte naamgeving van de vas-

te planten sluit aan bij de naam-
geving die door Nederlandse
kwekerijen wordt toegepast.

Vaste Planten kenmerkt zich
door een zeer grote hoeveelheid
exacte informatie in tekst en
beeld, waardoor deze „bijbel"

een standaardwerk is voor ho-
venier en tuinier.

Terwijl het leven in de tuin
zich tot in de-bodem heeft te-

ruggetrokken, trekt de tuinier

vanachter z'n dubbele venster-
glas z'n plan voor de komende
lente.
Het Spectrum B.V.. Utrecht. 475 pa-

gina's - prijs /' 137,50 gebonden. ISBN
90 274 27534.

The Last of the Mohicans
speelt zich af op het latere
grondgebied van Amerika en
Canada in 1757 tijdens de
Frans-Engelse oorlog. In een
idyllische omgeving is een ro-

mantische tragedie gesitueerd.
Alice en Cora Munroe proberen
zich bij hun vader, een kolonel
van het Engelse leger, te voe-
gen. Daartoe ondernemen ze
een gevaarlijke tocht naar Fort
William Henry. Onderweg val-

len ze ten prooi aan door de
oorlog verdeeld geraakte India-
nenstammen.
Centraal in het verhaal staat

de liefde tussen Cora en de no-
bele en moedige Indiaan Uncas.
Maar ook de boosaardige Ma-
gua, uit een Indianenstam die
de zijde koos van de Fransen,
heeft zijn zinnen gezet op de
kolonelsdochter. Vluchtpogin-
gen, verraad en uitdagingen lei-

den tot een gevecht tussen de
rivalen waarbij zowel Uncas als

zijn geliefde sterven en Magua
getroffen wordt door een kogel
van een blanke bondgenoot van
Uncas.
Volgens vele critici is de film

het meesterwerk van regisseur
Tourneur. Al weet men niet ze-

ker of de film wel helemaal aan
hem moet worden toegeschre-
ven. Tourneur werd namelijk
aan het begin van de opnamen
ziek en viel ook nog van een
cameraverhoging, waarna hij

drie maanden het bed moest
houden.

Rechterhand Clarence
Brown nam de zaak over. Hij
werd later zelf bekend als de
grote Garbo-regisseur. Vast
staat in ieder geval dat Tour-

neur alle opnamen nakeek en
het laatste woord had over de
heropnamen. Tourneur ge-

bruikte de magie van de came-
ra. De camera zit soms bovenop
de personages, hetgeen de Indi-

anen doet uitkomen als Afri-

kaanse negers en geschminkte
blanken. Scènes en personages
zijrf tot een bijzondere compo-
sitie bijeengebracht. Licht en
schaduw heeft de regisseur
fraai gearrangeerd, objecten
zijn artistiek geplaatst en af-

standen effectief gemeten.

The Last of the Mohicans was
vroeger alleen bekend in zwart-
wit versies. In 1990 werd in de
archieven van het Nederlands
Filmmuseum een gekleurde ni-

traatversie teruggevonden. Het
betreft een getinte kopie. 'Tin-

ting' van het beeld is te herken-
nen als ook de witgedeelten in

tegenstelling tot 'toning', een
kleurzweem hebben. De kopie
werd gerestaureerd en van
nieuwe Engelse tussentitels
voorzien (de gevonden kopie
bevatte Tsjechische titels).

Het ligt in de bedoeling dat
eind van dit jaar een moderne
versie van de film in de bio-

scoop gaat draaien. Vandaar
dat de oorspronkelijke film, ge-

baseerd op het boek van James
Fenimore Cooper, als histo-

risch meesterwerk in Tu-
schinski te zien is. De serie Nos-
talgie in Tuschinski is een initi-

atief van Cannon Cinema B.V.
in samenwerking met het Ne-
derlands Filmmuseum en
Weekmedia. Via onderstaande
bon krijgt u drie gulden korting
op een kaartje voor de film The
Last of the Mohicans.

1

> CWI*

Bon voor onze lezers

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski betaalt u in plaats van ƒ 10,- slechts ƒ 7.- per
persoon voor de film The Last of the Mohicans op zondagochtend 20
december om 10.30 uur.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Aantal personen (ma. 4 per bon):

WEEMMMm geeft u meer!
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SONY CAMCORDER
F455; Topper! 3 lux, 8xzoom,
Hi-Fi, aulofocus, afstandbe-

diend, var. sluitertijd. '2550.-

SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trini-

tron beeldbuis, euroscart,

stereo, teletekst en afstand-

bediening. Adviespriis'2000.-

^1299.-
U JVC 63 CM STUNTOT STEREO TELETEKST

prM1249.-
m PANASONIC 63 CM

STEREO TELETEKST

22P1299.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

1499.-
SONY70CMKVX2921
STEREO TELETEKST

^1749.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

P1099.-
JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

^1599.-
SONYTRAVELLER
TR50; Lichtgewicht camcorder,

8x zoom, hili, autofocus. '2550.-

1499.-
-CAMCORDER

F60; CCD, 6x motorzoom, Su-

perimpose, hi-fi. Adv. '2299.-

1349.-
HI-8TRAVELLER
TR705; Topklasse beeldkwaliteit,

HiFi stereo. Adviesprijs'3330.

2399.-
SONY CAMCORDER
F375; 8x motorzoom, hi-fi, fa-

der, afstandbediend. '2220.-

[311299.-
PANASONIC NVG1
VHS videocamera. "1895.-

^1399.-
JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom,

Low Lux, autofocus. '2099.-

799.-

| PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en
afstandbediening. Adv.'2075.-

1395.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

33̂ 1295.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

^1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKSTm 885.-
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

485-
37 CM'KLEUREN-TV

365.-

GARANTIE

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV971 7; Adviesprijs'2275.-

^1398
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

1298.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

1048.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

998
BLAUPUNKT 55 CM
STuWSUPERTELETEKSTm 948.-
ARISTONA TELETEKST

ü§ 798.-
GRUNDIG 51 CM TEKSTm 778.-
ARISTONA 51 CM

698.-

rM1299.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-

& 899-
SHARP HI-FI VIDEO
VCH80; VHS-HO, inkl. af-

standbediening. Adv. ' 1 299.m 849.-
JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE! *1899.-

1099.-
BLAUPUNKT VHS HNFI
750; 4 koppen, 8 uur. '2095.-m 1199.
PANASONIC VHS HI-FI

F65;4koppen,VHS-HQ.*1894.-

1299.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV615;VHS-HQ,4koppen,
8 u ur, s huttle, ab. '1990.-

13» 1399.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, +|
TELETEKST + PDC! *1 409.-

323 749-
PHIUPS VHS-HQ VIDEO I

312; 3 koppen, perfekt beeld,
|

LCD-afstandbediening. *
1 1 45.-

649,
PHILIPS VHS-HQ VIDEO |

VR200; Afstandbediend. '825.-

Ui 539.-
ARISTONA VHS VIDEO

|

SB01 ; HO, afst.bed. Adv.*995.-

"wW. ™

JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. *879.-

1

m 579.-
STUNT! VHS-HQ VIDEO I

Inkl. afstandbediening!

SONY3 KOPPEN VIDEO |

V31 5; VHS-HQ, prefekt beeld!

LCD-afstandbediening. *1 220.- 1m 849.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 2; afstandbediend. * 1 000.- 1

699.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, Long-Play,

|

4 koppen, afstandbed. '1695.-

849.-
PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ,3koppen.M157.- 1m 699.-

BLAUPUNKT PM3741

498.-

AKAI 3 KOPPEN VIDEO
pertekt beeld, afst.bed. '988.-m 649.-I
AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.- 1

549.-

BETER & GOEDKOPER!
PHILIPS VHS 4 KOPPEN
HQ VIDEORECORDER

VR41 2; perfekte beeldkwaliteit, dubbele
speelduur, LCD-afstandbediening.* 1245.-

669.

PANASONIC 63CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type TX1988; 63cm Flat Square beeldbuis, 50 voorkeuzezenders,

automatisch zenderzoeksysteem, teletekst met geheugen, stereo,

scart-aansluiting, sleep-timer en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*1788,-

SONY HI-FI MINI SYSTEEM
INKL CDrSPELER EN BOXEN
MHC11 00; Slechts 21,5cm breed. 2x35W., 2x5 bands
equalizer, digitale turler mei 30 voorkeüzezenders,
timer; dubbel cassettedeck, dolby B, CD-speler/ mei
Shuffle,- Répeat- en 'Program Play. Sony 2-weg boxen.

Afstandbediening. Adviesprijs' 1 1 1 0.-

siSterk l ajyi Kollektie.

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs '2199.-

SIEMENS1000 TOEREN
1000 toeren. Adviesprijs* 1 878.-

ïÜ7l395."
WAS/DROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en

droogt u in één machine:

1445.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u

van deze AEG/BCC st-

untaanbieding? Advies-

prijs'1549.m 1195.-
PHILIPS /WHIRLPOOLW 845.-
BAUKNECHTWA6500

795.-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar

een echte 280 liter 2-deurs

koel/vries kombinatie. Koel-

ruimte op "ooghoogte"Adv. "979.-

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)m 719.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

819.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

859.-

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang

1200trn/min., rvs trommel,

zeerzuinig. Adviesprijs*1299.-

949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. '1199.

899.-
HOLL 1000 TOEREN

799.-
IZANUSSIWASAUTOM.

699.-
STUNT ! 550 TOERENm 599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs. *799.-

Hl 499"

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

199.-
SAMSUNG RE570

219.-
MOULINEX FM1115

239.-
SAMSUNG DIGITAAL

269.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. '769,-

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

399-
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Adviesprijs'899.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom :

pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs '848.-

445.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.-

Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met

REGELBARE cèntrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

stuurd, eco-knop. '1495.-

MAKKELIJK'.

PHILIPS /WHIRLPOOL,W 595.
JAUKNECHT2304m 695.-
BOSCH 2-DEURS .

Type KSV; De nieuwe met 260

liter inhoud. Adviesprijs*1 1 99.-

499..
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grill."

549.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL
32 liter inhoud, 850 Watt, geschikt

om2bordeninteplaatsen. *1 095.-

599,--
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R8180;750Watt+draaiplateau.

649.-
PANASONIC NN8550.

SHARP KOMBI R7V10

699.
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.

899-
KOOP ZONDER

RISICO

sstssss»

SIEMENS KS2648

895.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering metformica bo-

venblad. Officiële garantie.

265.
160 LTR. KOELKAST
160 liter, 2-sterren vriesvak.m 365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD50; Adviesprijs*649.-

WÊ 349.-
RVS REVERSERENDW 499.-
3AUKN./BOSCH/AEG

EEfv.a.599."
PHILIPS / WHIRLPOOLm 549.-
CONDENSDROGER

799.-
I SIEMENS CONDENS

|h§Èr1299,-
l
MIELE DROGER

1199.-
merkcentrifuge"

169.-

m 395.

arantietijd
uiterlijk

BCC, >«aar men nog «ia vot

uheett!
" •:•

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. '849.-

558;
ETNA FORNUIS 14.00

638
INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1 049.-

ZANUSS1 140 LITER

445.-
PHILIPS 160 LITERm 495.-
BOSCH KTF1540m 575,
BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs'869.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar

altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs.'595.-m 348.
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv/665.-

498.
BAUKNECHT LUXe'

548.
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311; Adv. '848.

688,-
ETNA FORNUIS /
1 440 jasmijn. Adviesprijs*1 225.-m 758*-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis.

Inkl. grill, draaispit en mixed

grill-set. Adviesprijs*1425.-m 968.
ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A; Elektrische - INFRA - oven,

inkl. grill en kookwekker. *151 0.-

1^1098.
ATAG INFRA TURBO;
KFF452; Luxe gas-el'ektro

fornuis met hete-luchtóven.

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs*! 735.-

1348

INDESI
D310W
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviesprijs'1 099.-

598
STUNT !! VRIESKIST!!

B^ 348.-

699.
BAUKNECHT VW3PRm 799-
BOSCH VWPS21 00

769;
MIELE VWG521m 1479

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD 3^±=ïKstSfc
._-. » .

' .... I I I 1 . . zaterdag 9 tot 5 uurKOOPAVOIMD:
Bij BCC kunt uelectronisch betalen met I HAARLEM I BEVERWIJK I AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETERWOUDE I "Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag ........... 7 tot 9 uur
dePIN-codevanuwbank-ofgiropa* I Winkelcentrum Schalkwijk I Winkelcentrum De Beverhof I BADHOEVEDORP I LEIDSCHENDAM I zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag ;. 7 tot 9 uur,
(zonder extra kosten). BCC gemakl | Rjvjèradreef 37 ' IBeverhof 16 (alleen witgoed) I HILVERSUM I MAARSENBROEK I importeur o* fabrikant overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur
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OPLAAD-^
BARE

'

$KOPS \
pHILISHAVE \
HSflOO; Oplaadbaar scheer

fsehëertechniek. Adv. *21 0.

109.-
IpHILIPS SHAVER
jlnk'i. tondeuse en wand-
Jhöuder. Advlesprl]s*99.-

BRAUN MICRON 2005
Platina veredeld micron

\
scheerbiad +tondeuse. *1 54.-

Super luxe, elektronlsche|

keukenmachine, 500 Watt,

inkl. sapcentrifuge, cltrus-

Ires. Adviesprijs. '300.-
.

169.
SUPER BRAUN
KEUKENMACHINE mei

TEFAL GOURMET
Gourmetten, racletten en gril-

leren. Inkl. 8 pannetjes. '195.-

BCC'
PRIJS

f
115.-

+ 8 PERS. GOURMET
Inkl.recepten en spatels.

WE BLIJVEN N06 EVEN
PRIMEURTJES AANBIEDEN

£..> s.-es

uit de diepvries

LA ROYALE APPELTAART c nc
750 gram -&9SO.yD

PERFEKT MAYONAISE
pot 500 ml

i t
J - i *

VERSE HALFVOLLE
DAGMELK* i 00
(les 2 liter A29-I.W

E 1-39
KOELEMAN

~y
'

AMSTERDAMSE UITJES n QO
1/3 pot ^seV.Or
PRINCES MAKREELFILETS

INSOJAOLIE 1 nn
blikje 125 gram u 4^5- 1 .UU
SUPRA KOFFIE B
pak 500 gram En 4Jft<

OUWEHAND
ZURE HARING 'j^',' A O5
emmertje G00 gram '_^ ^"» ' w
BIEZE AARDAPPELSALADE
MET PETERSELIE ,,,« 1 TO
beker 500 gram .-.•• ft69-l./Y

het verre oosten küelverse maaltijden

BAMI, NASI OF MACARONI o OQ
kilobak AASO.70
uit bediening

NOORDHOLLANDSE
OVERJAGIGE GOUDSE KAAS 70 r
500 gram &W .7J
SUDMILCH TOETJE MET ROOM
vanille of chocolade f\ CQ

•Vö beker 200 gram

CAMPINASCHENKROOMA 1 00
flesje 0,2 liter K I .^V
PERFEKT PINDAKAAS
pot 350 gtam

EASYSAUCIJZENBROODJES ^ OQ
6 x 75 gram

1.79
PERFEKT PINDAKAAS
MET STUKJES NOOT
pot 350 gram

ROASTI

VARKENS- OF KIPSATE
3 stokjes 0.89

1.79
nieuw
TOPTIENTJE VRUCHTENSAP
puur sap uit 10 vruchten 7 OQ
pak 75 cl -2729-1.7 7

FRUTTIS HOUDBARE
MAGERE VRUCHTENYOGHURT
AARDBEI/KERS
4 X 125 GRAM 1.49

EXPORT BIER
krat 8 x 50 cl *os6.95

BOEREN BRAADHAM
100 gram 3t98 j

ELZASSER CERVELAAT '

100 gram fc98-

,2.49

1.59
BAVAR1A MALT BIER

blik 33 cl «r&e'0.69
DOMMELSCH BOK BIER a OQ
6 flesjes * «84.7Ö

KIPPEROLLADE ',Y
paklA.dr' Ozuurstofarm verpa

100 gram 19

129.-$

i flesjes

AMSTEL BIER
krat24x3ocl

SAUV1GN0N BLANC
droge wil
fles 75 cl

SCHOUDERKARBONADE O QC
(varkensvlees) 500 gram-6r2SO. / Q

Ü| 16.35 RIBKARBONADE a qcm (varkensvlees) 500 gram 7r95*».7J

95,-
ItUXE BRAUN
! POCKET SHAVER

;' SnoerloosBraurischeerapp.

, niet blokkeringssysteem.

PHILIPS ^
STAAFMIXER ^
Pureren, mengen, hakken.

BRAUN
EXACT ^/
BAARDTRIMMER
Instelbaar op 5 baardlengtes

+tondeuse. Adviesprijs *95.-

i PHILIPS BEAUTY-SET

diverse hulpstukken voor
pedicure,- manicure en
huidmassage. In luxe op-I

I

LUXE HANDMIXER
3 snelheden handmixer +
garden en deeghaken. .

GRILL x

I Kontakt-grill.ultheembaregrillr

platen.thermostaat.Adv.*169.-

prijsMBKt'

- I - 5,*"'"

droge witte Bulgaarse wijn i nn
" — " T5-7rj4.7Ö

CABERNETSAUV1GNON1988
fruitige rode Bulgaarse wijn A CiQ
fles 75 cl a SJ&+.VO

HAASKARBONADE c qc
(varkensvlees) 500 gram 7r£5"J» / w
KIPFILET

100 gram

LIEBFRAUMILCH
lichtzoete

Duitse Rijnwijn

fles 1 liter

Wl.50

BAMI
±330 gram

*fc^*~-£7 1.59

3.99

1BRAUN LADYSHAVE
]|ii0/120Volt.Adviesprijs*79.-

j BRAUN SILKEPIL V
j Eplleerapp. bekend van de

j B^Adviesprijs. *.1 80.T

THERMOS STUNT
110-kops koffiezetter+ther-

ROWENTA THERMOS

NOVA*
FRITEUSE 2800.10

Groot, rechthoekig model +
filtêr.Zeergoed getest. *211.-|^[-|

109.-
FRIET-FONDUE SET
NOVA. Inkl. fondue vorken.

IemI .•'. 89. "I*

inkl. fondue mogelijkheid.

TEFAL FRITEUSE
('HliliM'1'llHhÉfc^F

fi

* Si. R

§#-
- V^
"* 'ff -

BONDUELLE — JS.

DOPERWTJES ZEER FIJN <Ö* i 1Q
blik 0,5 liter k3» I . I 7
DELMONTE FRUITINI

3 blikjes ananas,
fruitcocktail of perzik

VOORGEBRADEN
CHAMPIGNON SCHNITZEL
100 gram

2.89

VOORGEBRADEN 1_
CORDON BLEU
100 gram

1.59

t9*1.59

LUPACK COCKTAIL WORSTJES
blik 400 gram fcw]
PERFEKT KROKANTJES
800 gram &9B

1.69

AARDEWERK VAAS
18 cm hoog 7.95
PALMOLIVE SHAMPOO i on
400 ml 3r29-I.Ö7

12.69 KERSTMAN

met gratis viledazeem -*ppc

CALGON EU
WATERONTHARDER «c nn
koffer 3 kilo 89rr0-Zj.UU

D1XAN
VLOEIBAAR WASMIDDEL ' 70 r
navulpak 1.5 liter &65-/ .7J

KAARS
2 stuks

ca
3.75

KUNSTKERSTBOOM MET KLUIT,

30 cm hoog 4.95

OMO MICRO PLUS

WASPOEDER
koffer 3 kilo

2*29"

16.95
GEMBERKOEK
600 gram

4 MELKBOLLEN
verpakt

ROMANTICA DINERKAARSEN o OQ
14 stuks 4r25>J.70

JACQUARD BADDOEK MET
INGEWEVEN BAND
60 x 110 keuze uit

diverse kleuren 12.95
445-1.99

te?-1.00

BIJPASSENDE ^k-r J

UNI BADDOEK Y*"
60X110 12.95

IGLOVISSCHNITZELS
4 x 75 gTam 3r75-.2.98

UNI WASHANDJE
2.50

BRIE FERME DE MEAUX 60%
punt 200 gram 3rr& i 2.98

THEEDOEK OF KEUKENDOEK MET
NOPDESSIN o QO
keuze uitmïnt-Hla en rosé Ut//

69.-*

HOMANN
GARNALENSALADE
bakje 2O0 gram L53.98

PHILIPS 1300 WATT

Ë^ 69^95|||^ 288-

\\ PHILIPS II

] GEZICHTS-
Ij SOLARIUM
|feüVA-TL-buizen.*i35.-

LUXE HAARDROGER I

1200WAH+DIFFUSORI

19.95

AEG lOOOWAH (400.3)

Inkl.opbergruimtevooracces-IJf
soires en traploze elektro-' ' '

nische regelbare zuigkracht.

MANNEQUIN
MAGERE FRANSE KWARK,
beker 450 gram

FAVOR1TA MINI FRITES

baal 1 kilo

1.89

1.19

SPANIA MANDARIJNEN
clementines kilo

BROCCOLI
500 gram

KIWI FRUIT
6 stuks

2.49

1.49

1.25

prijsJniLftLt»

HD5176; koffiezetter.
*65--|lhmW fcÖÖ ™

JMIELE StOFZUiGEfi
«« . . ... „«--„- . «r. j|S248i +TURBO-BORSTEL,
BRAUN KOFFIE APP. II1400 W. super stofzuiger.

koffiezetapparaatinéén. *319.-

215.-

SIEMENS 1100 WATT !•*

258.-*
PHILIPS HR6500 IT
11 00 W. draaitop. Adv*360.-

198,-*

188.-$

85.-

"MOULINEX^
5 OVEN ^

RIBBEN RADIATOREN
Leverbaar in alle maten

V.A.

PHILIPS DEKENS

BCC^
PR/JSi

INVENTUM DEKENS
220 Volt + zwakstroom.

Zelfreinigende grill-bak-

oven + regelbare ther-

mostaat, inkl. lekbak en
rooster Adyiesprijs.*269.-

179.

IPANASONIC1000WATTI.2
Meganische krachtregeling|^
en 5 vbudige luchtfittering t"K

178-
IPHILIPS HR6183

138.-I*
:f91 !>:•!: 121

118^-

PHILIPS MINI OVEN
Toaster oven + tijdklok.

SUPER KOOKPLAAT

^99- w 198;
ATAG KOOKPLAAT I

+ gratis vonkontsteker!

358.-

i LPR/JSi

HTM imu i

45.

TEFAL STOOMBOUT
Type 1405; Geschikt voor
leidingwater door.' uniekl
^ïllC^lKJ^tjMir^WiJjirMjlj

ROWENTASTOOMBOUTl
I Drinkt gewoon uit de kraan. I

lÉ^ 39.95

PELGRIM WASEMKAPIs

108.-
SEMKAP
tanden. '280.-

158.-

ATAG WASEMKAP
|WH1 55; 3 standen. '280.-

EEN STER VOOR
DE DONKERE DAGEN
KERSTSTER

mei in aiia miaiön vernrijgoaHr

AanbrSdlngen zl|n geldig van 2 dec l/m 8 doe 1992 Groenlo-en Injliaanbr9dlngenvan2dec. t/m 5 dec. 1992.

Prt|swi]zlngen en uitverkocht voorbehouden. No. 49-"92.

DekaMarkt.
- DE VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN

Met filialen in: Andijk, Amsterdam, Beverwijk, Egmond-Binnen, Enkhuizen, Grootebroek, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Hillegom, Hoorn, Koog a.d. Zaan, Krommenie, Lelystad,

Lutjebroek, Leiden, Lisse, Santpoort, Middenmeer, Purmerend, Uitgeest, Velsen-Noord, Wormer, Wormerveer, Umuiden, Zaandam, Zandvoort.

& SINT NICOLAAS KOOPAVONDEN 19.00 - 21 .00 uur :|*
,uonderdag 26 november; alle filialen, behalve Badhoevedorp en Maarssenbroek. "I^x.
• Vrijdag 27 november; alleen In Badhoevedorp en Maarssenbroek. !l"
• Woensdag 2, Donderdag 3, Vrijdag 4 december; alle filialen Jl-Jt-

c
• •••• •••••

Caf&rinq-ó&dri^

"Hom& 3w&&f HomeA
Wilt u uw partner verwennen, bel de

Surprise-ontbijtlijn. Wij verzorgen

uw surprise-ontbijt met champagne,

broodjes, verse jus d'orange, koffie,

thee, en nog meer lekkere dingen.

Ook voor feesten, partijen en

bruiloften kunt u ons bellen. En als

opsteker voor Oud en Nieuw, lekkere

warme oliebollen, appelflappen en

ananasflappen naar grootmoeders

recept.

ld. ömr-ï5WO
ÜC. 0250T-Ï9V9

PS. wij bezorgen alles met een vriendelijke

glimlach op elk gewenst tijdstip bij u thuis.

DIRK VAN DEN BROEK
DezQ ondemoming behoort tot de Samenwerkende Dirk van den Broek
Bedrijven en exploiteert eon 21-tal supermarkten in de regio Amsterdam,
maar ook daarbuiten zoals Hoofddorp. Nieuw Vennep, Oostzaan, Volcndam,
Zandvoort en Zwanenburg terwijl nieuwe uitbreidingsplannen gereed liggen.

Voor ons filiaal in Zandvoort vragen wij:

SCHOLIEREN m/v
(leeftijd vanaf 16 jaar)

die van 16.00 fot 19.00 uur winkelwerkzaamheden willen verrichten.

Belangstelling?

Stuur dan onderstaande bon op, een postzegel is niet nodig.

Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

BON Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V.

Antwoordnummer 15570
1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr. W.E. Kool

Ik ben geïnteresseerd in de funktie van
O (middag)hulpkracht

Naam: m/V
Adres:

Plaats/Code:,

Telefoon:

Geb. datum:

Zandvoort
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Zorgen voor later begint nu
bij de Verenigde Spaarbank

7Uw pensioen is niet van later zorg!
Om later te kunnen genieten van uw oudedag moet er wel een goed in-

komen zijn. Met alleen AOW (of wat er in de toekomst van over blijft)

komt u er niet. En ookuw pensioen- ofVUT-inkomen kan nogal tegenval-

len. In het gunstigste gevalkuntuhopen op zo'n 70%van het laatstgenoten

inkomen. Is dat niet het geval, dan wordt het nü tijd langs te gaan bij de

Verenigde Spaarbank. Dan weet u zeker datu alle Nj
mogelijkheden benut die de fiscus biedt.

Met bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering met
aftrekbare premie, of ons ABC Spaarplan waar-

mee u bijna ongemerkt een belastingvrij kapitaal

Voor later vergaart. Kom daarom snel bij ons langs.

Dan zettenwe alle mogelijkheden eens op een rij.

Zodat u op tijd kunt gaan zorgen voor een zorge-

loze oudedag.

Mevrouw J.M.M. Broertjes-Kriek, Cliëntenadvisgur

Zandvoort, Grote Krocht 38, te!. (02507) 13039.

De Verenigde Spaarbank doet meer.

Ook in verzekerd sparen. verenigde
spaarbank

zenden mensemin Am- '.
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Weekmedia, Wlbautstraat 131, 1091 C,l Amsterdam.
Postadres: postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.
U'lefoon: 020-562.91.il. Fax: 020-6683099.

AUTO'S & MOTOREN
Vanaf 1 januari brengt

Weekmedia in alle edities de
redactionele pagina

AUTO'S & MOTOREN
Wilt u meer informatie over

advertentiemogelijkheden, bel dan

Weekmedia - Amsterdam,
tel. 020-562.2618

Weekmedia - Amstelveen,
tel. 020-647.5393

Centrale verwarming
Sanitaire installaties

Dakbedekkingen

Tel. 02507-14600

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

MM4MM4M44èM44
Nu niet alleen

patat frites en
kroketten bij

"Snackbar De Zilvermeeuw"

maar óók

Kerstbomen

vanaf 7 december

hoek

van Lennepweg/
Tollensstraat

4i44M444444444444444i

Uw advertentietekst

vanaf de grotere post-

kantoren naar onze fax,

dat is communiceren

zonder misverstanden .

.

het faxnummer is

020-5626283

—WEEB3MMI1-

•.(**->•

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal
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Vertrouwensbreuk met raadsfracties van CDA enD66

Van Caspel stelt wethouderszetel beschikbaar

Van Caspel: „Ik ga verder als

raadslid." (Archieffoto)

ZANDVOORT - De VVD-wet-
houder voor Ruimtelijke Orde-
ning, Frits van Caspel, stapt op.
Gisteren heeft hij burgemeester
Van der Heijden op de hoogte
gebracht van zijn beslissing.
Aanleiding daartoe is de vertrou-
wensbreuk die is opgetreden
tussen de wethouder en de frac-

ties van D66 en CDA. Op hun
verzoek wordt vrijdag om 17.30
uur een extra raadsvergadering
gehouden.
Aanvankelijk was het de bedoe-
ling daar een motie van wantrou-
wen in te dienen, maar door de
beslissing van Van Caspel is dat
niet meer nodig.

„Ik constateer dat er een breuk is

tussen mij en het CDA plus D66 en ik

verwacht dat ik geen meerderheid
meer krijg in de gemeenteraad. Daar-
om kap ik ermee. Maar ik ga met fris-

se moed weer verder als raadslid. Ik
heb zeven turbulente jaren meege-
maakt als wethouder. Daarin is veel

tot stand gebracht, en ik kijk er dan
ook met plezier op terug." Door zelf op
te stappen, redt hij de wethoudersze-
tel voor de VVD. Deze was anders
overgegaan naar een van de oppositie-

partijen GBZ en PvdA. Maar wie zijn

opvolger wordt als wethouder, weet
hij nog niet.

Directe aanleiding tot deze situatie

is de kostenoverschrijding bij de reno-

vatie van de rug-aan-rug woningen aan

de Prinsesseweg en Koningstraat. Met
amper een jaar geleden het financiële
debacle rond de woningbouw Zand-
voortmeeuwenterrein, is de maat nu
vol, aldus de raadsfracties van D66 en
CDA. „Het politieke vertrouwen om in
de toekomst samen te werken, is er
niet meer," verklaart D66-fractievoor-
zitter Klaas Annema. „De wethouder
heeft een hoop kwaliteiten, maar één
ontbreekt: een goede communicatie
met zowel gemeenteraad als ambtena-
ren. Hij trekt zijn eigen plan,- maar dat
kan niet altijd."

Geloofwaardigheid

Op 24 maart van dit jaar al werd op
het raadhuis een brief bezorgd met de

mededeling dat de renovatie honderd-
duizend gulden duurder uit zou val-

len.

Het college van burgemeester en
wethouders werd echter pas op 23 no-
vember op de hoogte gesteld van een
tekort. Dat zei CDA-wethouder Ing-

wersen, Financiën, maandagavond.
Het tekort was toen al opgelopen tot

203 duizend gulden. „Ik heb er met
stomme verbazing kennis van geno-
men," zegt Ingwersen. „Het is een
kwalijke zaak, midden in een tijd

waarin we zo hard op de centjes moe-
ten letten."

Volgens hem komt de geloofwaar-
digheid van het gemeentebestuur hier-

mee in het geding. „Het straalt af op
iedereen. Ik verdedig dit tekort niet
meer, daar heb ik grote moeite mee."
Een motie van wantrouwen, inge-

diend door CDA en D66, zou vrijwel
zeker de meerderheid in de raad ge-

kregen hebben. Gemeente Belangen
Zandvoort heeft vorig jaar al het ver-

trouwen in de VVD-wethouder opge-
zegd en de PvdA heeft in het verleden
veelvuldig kritiek geuit op het beleid
van Van Caspel. Raadslid Kuijken
stelde zich maandag in de commissie
voor financiën nog voorzichtig op.

„Voor de zorgvuldigheid wilden we
nu eerst weten of de wethouder al eer-

der op de hoogte was," aldus Kuijken.
Zie ook pagina 'i

Eurotel moet bij watertoren

garage en woningen bouwen
ZANDVOORT - Op het

'Watertorenplein' moet
een parkeergarage voor
zo'n 300 auto's gebouwd
worden, plus ongeveer vijf-

tig koopwoningen voor se-

nioren. Alleen op die voor-
waarde mag het interna-
tionale bedrijf Eurotel een
hoteltoren bouwen op het
Badhuisplein, naast het
casino. Daarnaast stelt het
college van Burgemeester
en Wethouders nog een
aantal hoge eisen. Enkele
raadsleden vinden die hou-
ding 'arrogant'. •

Het toekomstige hotel naast
het casino aan het Badhuis-
plein, tussen de 60 en 75 meter
hoog, moet in de eigen parkeer-
behoefte voorzien. Een par-
keerkelder zo vlak achter de

Ballon landt

in Duitsland
ZANDVOORT - Stepha-

nie Trouvé is winnares ge-
worden van de ballonnen-
wedstrijd, die bij de in-

tocht van Sint Nicolaas
werd gehouden. Haar bal-
lon landde in Duitsland.

Op het Raadhuis lieten die
middag 250 kinderen een ballon
de lucht in gaan. Aan 92 ballon-
nen was een kaartje bevestigd
met de naam van de 'afzender'.
Daarvan is een aantal gevonden
en teruggestuurd. Dé kaartjes
komen uit totaal verschillende
windrichtingen. De meest
dichtbij is IJmuiden. Verder
kwamen er kaartjes uit Klaren-
beek, Gorsel en Laren (Gelder-
land), maar ook uit Lengenich
en Velen/Borken, beide in
Duitsland. De ballon van Step-
hanie Trouvé, dr. Gerkestraat
107, kwam het verst: die had
zo'n 850 kilometer overbrugd.

Haar kaartje werd terugge-

stuurd uit Regensburg, even-
eens in Duitsland. Stephanie
kan haar prijs, beschikbaar ge-

steld door Ondernemers Vere-
niging Zandvoort, zaterdag 12

december komen afhalen bij

Wisselkantoor Henk Oonk,
Grote Krocht 20.

Oranjestraat

ZANDVOORT - Het éénrich-

tingsverkeer in de Oranje-
straat, dat tijdens de bouw-
werkzaamheden van de Deka-
markt en de woningen was in-

gesteld, zal worden opgeheven.

Zodra gestart wordt met de
bouwwerkzaamheden met be-
trekking tot de ABN/AMRO-
bank, zal wederom het éénrich-
tingsverkeer worden ingesteld.
Voor verdere informatie kan
gebeld worden naar Sector Ei-
gendommen, afdeling Civiel-
techniek en Bouwkunde, tel.

61555.

Waterstanden 1
Datum
10 dec
11 dec
12 dec
13 dec
14 dec
15 dec
16 dec
17 dec
18 dec

HW
03.21

04.02
04.46 00.44

05.29 01.04
06.18 01.45
07.08 02.36

LW HW LW
11.30 15.37 --.--

00.10 16.1612.04
16.5712.55
17.4213.36
18.2914.04
19.2615.00

08.06 03.14 20.2515.45
09.05 04.15 21.3616.56
10.06 05.25 22.3918.05

Maanstand:
LK woensd. 16 dec. 19.15 u.

Doodtij 18 dec. .10.06
NAP+85cm

kust, in de zeereep, is echter
niet toegestaan. Daarom ver-

wijzen burgemeester en wet-
houders Eurotel voor het par-

keren naar het terrein aan de
voet van de watertoren, tussen
de Westerparkstraat en de
Thorbeckestraat. Maar dan
moet daar een ondergrondse
parkeergarage van drie verdie-

pingen gebouwd worden, voor
zo'n 300 auto's, zegt het college.

Minimaal twee verdiepingen
moeten onder de grond komen.

Kwaliteit

De grond levert de gemeente-
kas nu jaarlijks ruim 52000 gul-

den aan pachtgeld op. Die in-

komsten zullen vervallen, in
verband daarmee is de grond-
prijs berekend op 657.000 gul-

den.
Verder verlangt het college

dat er een wezenlijke kwali-
teitsverbetering tot stand komt
op dit plein: bovenop de garage
moeten ongeveer vijftig 3-ka-

merwoningen voor senioren
komen, en wel koopwoningen
in de vrije sector.

Plein

De bebouwing op het 'Water-
torenplein', maximaal drie
bouwlagen hoog, moet aan de
westzijde begrensd worden
door een openbaar plein. De in-

ternationale hotelketen Euro-
tel, oftewel ES Hotel Holding
A.G. Eurotel-Managementge-
sellschaft uit Zürich Zwitser-
land, heeft al een architect:

Eriksen& Marlow A/S Arkitek-
ter uit Oslo. Het gemeentebe-
stuur wil echter meebeslissen
over de Nederlandse projectar-
chitect en het uiteindelijke ont-

werp. Alle kosten zijn voor re-

kening van Eurotel.

Behalve voor het project op
het Watertorenplein geldt dat
ook voor de hoteltoren op het
Badhuisplein. Die moet tegen
het casino aangebouwd wor-
den, en mag er niet voor of ach-
ter uitsteken. De noordgevel
komt ongeveer in het verlengde
van het noordelijke trottoir van
de Kerkstraat.
De begane grond van de ho-

teltoren op het Badhuisplein
moet 'publiekgerichte functies'

bevatten: aan west- en oostzijde
horecagelegenheden, aan de
noordzijde winkeltjes. Alle
moeten ook vanaf de buitenzij-

de toegankelijk zijn. De onder-
bouw van het hotel mag mini-
maal 8 en maximaal 12 meter
hoog worden. De toren zelf

moet 'schijfvormig' worden, er
is een hoogte tussen 60 en 75
meter toegestaan. Voor het ho-
tel wordt een 'hoogwaardige ar-

chitectonische vormgeving' ge-

ëist. Het huidige Badhuisplein
moet 'zeer hoogwaardig (her-

ingericht worden o.* het karak-
ter krijgen van een chic
vrplein', aldus het college.

Schadeclaims
Voor eventuele schadeclaims

ten gevolge van de noodzakelij-
ke bestemmingsplan wijziging
en/of vrijstellingen heeft het ge-

meentebestuur zich al inge-

dekt. Als aan een belangheb-
bende een schadevergoeding
moet worden toegekend, moet
Eurotel dit terstond vergoeden.
Van de brief waarin het college
een en ander aan de projectont-
wikkelaar wordt duidelijk ge-

maakt, is in de commissie voor
Ruimtelijke Ordening met ge-

mengde gevoelens kennis geno-
men. Deze getuigt van arrogan-
tie, aldus een aantal commis-
sieleden.
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Afbraak
Een slopers-
bedrijf is be-
gonnen met
de afbraak
van het vuil-

laadstation
aan de Van
Lennepweg.
Dit was na
een beschadi-
ging door een
vuilniswagen
al enige tijd

niet meer in
gebruik. Het
station zou
anders vol-

gend jaar ook
buiten ge-
bruik raken,
vanwege een
nieuwe wijze
van afvoer
van het - ge-
scheiden - af-

val. De grond
zal uiteinde-
lijk beschik-
baar komen
voor woning-
bouw. Daar-
vóór is echter
nog wel een
bodemonder-
zoek nodig.
Foto Bram Stijnen

Ongeruste kampeerders bereiden zich voor op verplaatsing

'Te vergelijken met een defensief legertje'
ZANDVOORT - Bij

Kampeerdersvereniging
De Duinrand heerst grote
onzekerheid over de toe-

komst van de camping.
Waarschijnlijk zal die ver-
plaatst moeten worden, als
het nieuwe circuit wordt
aangelegd. „Veel van onze
mensen zijn verontrust,"
zegt voorzitter Leo van
Maurik. Als er geen goed

overleg is, zullen zij zich
'met alle middelen teweer-
stellen'. „We zijn te verge-
lijken met een defensief le-

gertje: we zijn zwaar 'bewa-
pend' maar hopen dat we
er geen gebruik van hoe-
ven te maken."

Camping De Duinrand ligt in
de duinen ten oosten van de
noordboulevard, ter hoogte van

Grondprijs Paviljoen Zuid is een fooi
ZANDVOORT - Het

raadsvoorstel om een deel
van het parkeerterrein
rond Paviljoen Zuid voor
150 duizend gulden plus
een strandafgang te verko-
pen, is in de raadscommis-
sies op commentaar ge-

stuit. De fractie van D66
gaat niet akkoord met de
koopsom, volgens voorzit-
ter Annema een 'fooi'. De
overige fracties verlangen
nader onderzoek naar de
vorm en de kosten van de
nieuwe strandafgang.

Volgens het raadsvoorstel
komt de grondprijs op 258 gul-

den per vierkante meter, al is

de economische waarde waar-
schijnlijk ongeveer 800 gulden
per meter.
„In stuk staat dat het 'onder-
handelingsresultaat zeer accep-
tabel' is. Maar ik vind het vol-

strekt onacceptabel," aldus
D66-fractievoorzitter Klaas An-
nema. „Als je gaat onderhande-
len met een projectontwikke-
laar moet je het onderste uit de
kan halen, dat doet de project-
ontwikkelaar ook. Als je je te-

genover je burgers zakelijk op-
stelt, moet je niet zo'n makke-

lijke houding aannemen tegen-

over een projectontwikkelaar."

Fooi
Volgenshem is het genoemde

bedrag een 'fooi' en een 'schijn-

tje'. „Door gewoon een keer
goed te onderhandelen zou je.

drie ton kunnen verdienen. En
dat geld zouden we wel eens
heel hard nodig kunnen hebben
in de toekomst. Daarom is deze
prijs voor D66 volstrekt onac-
ceptabel."
Flieringa (GBZ), Bosman

(CDA) en Kuijken, namens de
PvdA-fractie, hebben aange-
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Omwonenden zijn een actie gestart tegen het appartementengebouw, gepland op de plaats van
Paviljoen Zuid, aan het eind van de zuidboulevard.
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drongen op een onderzoek naar
de zuivere verkoopsom. Daar-
voor moet berekend worden
hoeveel de nieuwe - door de pro-
jectontwikkelaar te bouwen -

strandafgang gaat kosten. Per-
soonlijk is Kuijken tegen de ge-

noemde verkoopsom. „Dit on-
derhandelingsresultaat is veel

te mager."
VVD-er Methorst ging akkoord
met de verkoopsom, ook om de
aanleg van de nieuwe strandaf-
gang. „Die ontsluit het zuid-

strand," aldus Methorst. Hij
verwacht voor 'een enorme in-

vestering' dat de afgang zo ste-

vig wordt dat het bevoorra-
dingsverkeer voor het naakt-
strand hieroverheen kan rij-

den. Plus de redboot voor het
geval deze richting Noordwijk
moet uitvaren.
Door omwonenden is een ac-

tie gestart tegen het bouwwerk,
omdat het met zijn hoogte
(twee keer zo hoog als de nabij-

gelegen woningen) teveel beeld-
bepalend wordt. Zij willen met
zoveel mogelijk mensen schrif-

telijk bezwaar indienen tegen
de voorgenomen bouwvergun-
ning, wat voor 17 december
moet gebeuren. Zie daarvoor
ook de rubriek meningen
(pag.3).

Bouwvergunning
Annema verbaasde zich over

het voornemen van het college
om een bouwvergunning te ver-

lenen: als die wordt verleend,

betekent dat ook dat de project-

ontwikkelaar zondermeer de
grond in handen moet krijgen.

Anders kan hij nog niet bou-
wen. Een ander bezwaar is, dat
bij eerdere voorstellen over dit

plan geen enkele keer is aange-
geven dat er grondtransacties
zouden plaatsvinden. Boven-
dien is het volgens Annema 'on-

juist' dat aan alle bezwaren van
omwonenden tegemoet zou
zijn gekomen.

Bad Riche. Dit terrein moet
waarschijnlijk weer natuurge-
bied worden, als het nieuwe cir-

cuit wordt aangelegd. Ter 'com-
pensatie' van de natuur die

door het circuit verloren gaat.

Dit is mogelijk, als de stacara-
vans worden verplaatst naar
het zuidelijker gelegen duinge-
bied tussen de hoofdtribune
van de racebaan en de noord-
boulevard.

Trucendoos
De bijna 270 kampeerdersfa-

milies zijn bereid te verhuizen,
maar eisen dat de zaken goed
geregeld worden. Twee jaar ge-

leden hebben zij zich verenigd
tot een officiële vereniging.
„Om als rechtspersoon de be-
langen van de kampeerders te

verdedigen," verklaart Van
Maurik. „Met datzelfde doel
hebben we ons collectief verze-

kerd van rechtsbijstand." Dat
is niet op de laatste plaats voor
het geval de gebeente bij de
verhuizing een 'trucendoos'
zou openen. Met dergelijke ter-

men wordt nog terugverwezen
naar het optreden van de ge-

meente, bij het verhuizen - eni-

ge jaren geleden - van camping
De Zeereep. Een van de groot-
ste bezwaren van de kampeer-
ders is, dat zij tot op heden nog
geen duidelijkheid hebben ge-

kregen over de verhuizing. „We
krijgen wel antwoord op onze
brieven, maar daar staat verder
niets concreets in. Moeten we
nog investeren in onze huidige
staanplaats? Heeft het bijvoor-

beeld nog zin om de bollen in de
grond te stoppen? En: hoe
wordt alles financieel geregeld?
Die onzekerheid zit veel men-
sen dwars."

Verhuiskosten

De vereniging gaat ervan uit

dat de gemeente minstens de
verhuiskosten voor haar reke-

ning neemt. „Er wordt over
onze hoofden heen beslist. Dan
is het een goed gebruik datje de
mensen schadeloos stelt. En er

is nog een potje voor van zes
ton voor." Van Maurik verwijst
naar de verkoop van een stuk
duinterrein aan de Gemeente

Jantje Beton
ZANDVOORT - De collecte

voor het Nationaal Jeugdfonds
Jantje Beton heeft in Zand-
voort 6671,52 gulden opge-
bracht. Het geld is vorige
maand ingezameld door de
scoutinggroepen Stella Maris-
St. Willibrordus en de Buffa-
lo's.

Waterleidingen Amsterdam
voor een dergelijk bedrag. „In
het raadsvoorstel is gezegd dat_

het gereserveerd zou worden
voor het verplaatsen van de
camping."

Coöperatief

„We stellen ons op dit ogen-
blik niet op als actiegroep of als

'de lastige Amsterdammer',"
zegt Van Maurik. „We hopen
ook niet dat dat nodig is, want
een positieve ontwikkeling
voor Zandvoort willen we niet

tegenhouden. We zitten hier al

44 jaar, de meesten van ons voe-
len zich half Zandvoorter en
daadoor erg betrokken bij de
gemeente. We stellen ons juist

coöperatief op: we willen best
meewerken aan een verhuizing.
Maar dan moet het een en an-
der wel goed geregeld zijn en in

goed overleg gebeuren."
„Wij doen gewoon mee in het

belang van Zandvoort. Maar
dan moet de gemeente ons be-

lang niet uit het oog verliezen.

We gaan ervan uit dat het ge-

meentebestuur te goeder trouw
is. Als dat niet zo is, zijn we niet

'het lieve jongetje uit de klas'."

ÏDEZEWEEK
Algen
A|gencrême, dat wordt *\
waarschijnlijk een van O
de hulpmiddeltjes waardoor
de zee terug te vinden is in

hotel Hoogland. De nieuwe ei-

genaar, Floris Faber, lijkt voor

Zandvoort een nieuwe trend

aan te geven.

Problemen
Het ElyséeBeach Hotel Q
is in financiële proble- O
men geraakt, er is surséance
van betaling aangevraagd.

Serieus
Regisseur Ed Fransen £?
van toneelvereniging O
Wim Hildering is echt regelma-
tig serieus, ook al gelooft ken-

nelijk niet iedereen dat. Deze
week in de rubriek Achter de
Schermen.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur ... . tel. 17166
Advertenties: tel. 17166
Redactie: tel. 18648

Hoofdagent krijgt

klap op z'n gezicht
ZANDVOORT - Een

38-jarige hoofdagent van
politie uit Zandvoort heeft
afgelopen zondag een zo-

danige klap op zijn gezicht
gehad, dat zijn neus is ge-

broken.

De hoofdagent reed zondag-
middag over de Zandvoortse-
laan naar zijn werk, toen hij

werd ingehaald door een 33-ja-

rige Amsterdammer. Deze zette

zijn auto dwars op de weg, stap-

te uit en liep naar de auto van
de hoofdagent.

Bij het naar beneden draaien
van het raampje kreeg de poli-

tieman te horen dat zijn rijge-

drag de man niet aanstond. Hij

doelde daarmee op het mo-
ment, even daarvoor, dat de
agent de Zandvoortselaan was
opgereden. Meteen na deze me-
dedeling kreeg de hoofdagent
een klap in zijn gezicht. Hij be-

sloot zich niet als politieman
bekend te maken, om de zaak
niet te laten escaleren, maar
nam wel het kentekennummer
van de auto op.

Op het politiebureau heeft hij

vervolgens aangifte gedaan van
mishandeling. De Amsterdam-
mer heeft zich diezelfde avond
echter gemeld bij de politie in

zijn eigen woonplaats. Hij zal

nader worden verhoord. De po-
litie zou graag in contact ko-
men met getuigen van het voor-
val. Zij kunnen bellen met
tel.nr: 02507-13043.

Verzamelbeurs van
Postzegel Club
ZANDVOORT - De Zand-

voortse Postzegel Club houdt
op zaterdag 12 december een
postzegelverzamelbeurs in het
Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat in Zand-
voort. Van twaalf uur tot vijf

uur kan iedereen terecht voor
postzegels, poststukken, brie-

ven en verder alles wat met
postzegels te maken heeft.

Het Gemeenschapshuis is be-
reikbaar met het openbaar ver-

voer (eindpunt bus 80 of 81), en
is goed toegankelijk voor rol-

stoelgebruikers. Tevens is er
ruime parkeergelegenheid.
Voor inlichtingen, en reserve-
ringen kan gebeld worden naar
02507-16061 of 02507-16456.

Natuurlijk, die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil welen wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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FAMILIEBERICHTEN

De hele maand november van dit jaar,

was een groot feest voor ons het „Robijnen" paar.

Mam, kinderen, kleinkinderen (het zgn. collectief),

familie en vrienden, bedankt lieve mensen voor jullie

prachtige kado, de bloemen en de goede wensen.

Wij hebben deze maand, dank zij jullie,

genoten voor tien.

't Is onvergetelijk.

Nogmaals dank allemaal.

Jaap en Sien

t
Na een moedig, geduldig gedragen lijden is van
ons heengegaan onze lieve moeder en oma

Johanna Maria Suykerbuyk-van Beers
weduwe van Adrianus Johannes Suykerbuyk

op de leeftijd van 77 jaar.

Zandvoort:

Rina Suykerbuyk
Karol Grothuis

Rochester U.S.A.:

Dick Suykerbuyk

Zandvoort:

Petra Donselaar-Suykerbuyk
Tijmen Donselaar

Kleinkinderen
en achterkleinkind

4 december 1992

Correspondentieadres:
Dr. de Visserstraat 40
2042 BZ Zandvoort

De bijzetting in het familiegraf heeft dinsdag 8
december plaatsgevonden op de Algemene Be-
graafplaats te Zandvoort.

„Veflig in Jezus' armen"

Diep bedroefd hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder
en onze lieve oma

Lijsje Willemina Rovers-van Zanten
Lies

op de leeftijd van 69 jaar.

Zandvoort:
Frits Rovers

Zandvoort:
Ruud en Nellie Rovers
Martijn, Sjoerd, Wiebe

Zandvoort:
Frits en José Rovers
Simone

Bennebroek:
Walter John en Edith Rovers
Frits, Rodrigo

5 december 1992.

Swaluestraat 39,

2042 KA Zandvoort.

De begrafenis heeft op woensdag 9 december
plaatsgevonden.

Tante Lies

Wij missen u nu al.

Henny en Diana

„Welzalig allen die bij Hem schuilen"
Psalm 2 : 12

De Kerkeraad van de Hervormde Gemeente van
Zandvoort nam met leedwezen kennis van het
overlijden van zijn kerkeraadslid

Liesbeth Rovers-van Zanten
In dankbaarheid gedenken wij haar grote inzet
en liefde voor al het werk dat zij voor de Her-
vormde Gemeente heeft gedaan.
Wij wensen haar echtgenoot en kinderen Gods
troost toe.

Namens de Kerkeraad:
W. T. Hellemans, praeses
M. G. Ravenhorst-Broertjes, scriba

Zandvoort, 8 december 1992.

„Sterven doe je niet ineens,
het is elke dag een klein beetje,

maar het komt toch onverwachts."

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, geven wij U kennis, dat op 4
december 1992, van ons is heengegaan onze lieve

schoonzuster, tante en oudtante

Antje Kerkman-Visser
weduwe van Evert Kerkman

op de leeftijd van 79 jaar.

Voor de liefdevolle verzorging in het „Huis in het
Kostverloren" te Zandvoort, zijn wij zeer dank-
baar.

Namens ons allen:

E. C. Wiltenburg-Kemp
C. Wiltenburg
Martijn, Tim

Zandvoort, 9 december 1992
„Huis in het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan 1

Correspondentieadres:
Dr. Kuyperstraat 12, 2042 BX Zandvoort

De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium „Velsen" te Driehuis - Westerveld.

Je was een
goed mens.
Rust zacht.

Lieve Buurvrouw
heel fijne buurvrouw en een zeer

Ria Halderman

In memoriam

12 december 1991 - 12 december 1992

Anna F. J. Hubert-Drayer

„you're still the wind
beneath my wing"

Carla

ADVERTENTIES

Hierbij bedank ik

cateringbedrijf
Home Sweet Home voor
het fantastische koud
buffet bij

Café Kerkhoven.

HET WAS PERFECT.

WEEKENDAANBIEDING

1/2 pond _ _c
roomboterkransjes 0,/D

Kerststaaf

Proefstolletje

met spijs

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

6,95

4,75

jSMcHOLlAN I

'^nfASINOl
TV—

•

ZANDVOORT

sim ZANDVOORT
'm T/Ieeuwen

*> HANDBAL

organiseert op

zaterdag 12 december a.s.

EEN GRANDIOZE
KLAVERJASAVOND

Aanvang 20.00 uur
in het clubhuis, binnencircuit.

Deelname staat open voor koppels
en individuele spelers.

Inschrijfgeld per koppel 5 gulden, in-

dividueel 2,50.

Begrafeüïsserï
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste

taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:

inschrijvingen
;

Uitvaartverzekering

NIVP-PÖLIS

éen Natura-
uitvaartovereenkqrnst

Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel 02507-13278

Zandvoorts Nieuwsblad
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MENINGEN

Torenflat'

op zeereep
Ongemerkt krijgen we er een

torenflat bij, gesitueerd in het
uiterste zuiden van Zandvoort.
In prachtig natuurgebied tus-

sen duin en strand. Dit is een
zaak die elke burger aangaat.
Een dergelijke bebouwing zal

de niets vermoedende Zand-
voorter straks, bij zijn wande-
ling over de boulevard, het
strand of in de waterleidingdui-
nen op onaangename wijze ver-

rassen.
Helaas legt het gemeentebe-

stuur onze vele protesten naast
zich neer. Democratie is kenne-
lijk nog een lastig woord om te

hanteren. Degenen die hun pro-

test kenbaar willen maken,
kunnen een protestbrief ont-

vangen die zij kunnen aanvul-
len danwei ondertekenen. Voor
informatie kan men terecht bij

ondergetekende, Brederode-
straat 160, tel. 13629.

Emmy Stobbelaar-de Vlieger
Zandvoort

Burgerlijke stand B
Gehuwd:
Groot, Siebren en Van Duijn,
Johanna Hendrica
Geboren:
Jonneke Evelien, dochter van:
Van Dooren, Robert Johan
Mattheus en Gebhard, Tanja
Jasper, zoon van: Arnoldt, Ro-
nald en Franken, Cornelia Mar-
tina Kimberley Stephanie,
dochter van: ter Cock, Renéné
Andr en Bahadoorsingh, Gree-
se Viyantie
Overleden:
Gieske, Maria Johanna, oud 88
jaar. Bakker, Jacob, oud 75 jaar
Rovers geb. Van Zanten, Lijsje

Willemina, oud 69 jaar
Suijkerbuijk geb. Van Beers,
Johanna Maria, oud 77 jaar
Kerkman geb. Visser, Antje,

oud 79 jaar

Floris Faber opent deze week zijn hotel-restaurant nieuwe stijl

'Zandvoort moet in alles terug te vinden zijn'
ZANDVOORT - Het café-

/hotel-restaurant nieuwe
stijl lijkt zijn intrede te

doen in Zandvoort. Een
sfeervol café met open
haard en klassieke mu-
ziek, op zondagmiddag
high tea met drie gangen of
een Grande Heur tussen 5

en 7 uur. Dat zijn enkele
van de plannen van de
nieuwe eigenaar van Hotel
Hoogland, Westerpark-
straat nummer 5, Floris
Faber. Een aantal wordt
aanstaande zondag al ten
uitvoer gebracht.
In 1987 nog schreef hij in op-

dracht van Horeca Nederland
het rapport 'Zandvoort als je

even op adem wil komen'. Het
'strategisch plan voor toerisme
en recreatie in Zandvoort' dat
destijds in Hotel Bouwes werd
gepresenteerd. Het bevatte tal

van aanbevelingen om het toe-

risme naar de kustplaats te be-

vorderen. Faber stelde onder
andere voor, de lokale VVV te

laten samensmelten met de an-

dere VVV's uit de regio. Dat is

inmiddels met veel succes uit-

gevoerd. Wat het horecagedeel-
te betreft, kan hij nu zijn eigen
ideeën ten uitvoer brengen in

hotel Hoogland aan de Wester-
parkstraat. Vorige week heeft
hij dat overgenomen van Jan en
Lied Lammers van Tooren-
burg. Hun dochterWendy blijft

als bedrijfsleidster en 'rechter-

hand' in het hotel werkzaam.

Directeur

Floris Faber, zoon van de vo-

rig jaar overleden Bep Faber,
heeft grootse plannen. En dat is

niet verwonderlijk. Behalve dat
hij zelf enorm creatief is, heeft
hij 17 jaar als directeur van het
Nationaal Reserverings Cen-
trum op veel plaatsen zijn licht

op kunnen steken. E en ander
voordeel van dat werk is, dat hij

nu in het buitenland een groot
aantal connecties heeft. Daar-
door staan bijvoorbeeld Hoog-
land en Zandvoort komend jaar
halve pagina groot in een Ita-

liaanse reisbrochure met een
oplage van 80.000 stuks.
Faber (43) is blij dat hij na 25

jaar weer terugkeert naar Zand-
voort. Maar het meest enthou-
siast is hij over zijn hotel. „Ik
heb altijd al een hotel willen
hebben. En bovendien kan ik

hier al mijn hobby's in kwijt."
Naast zelf gemaakte schilderij-

en zijn de eerste veranderingen
al waar te nemen. Onder andere
de Zandvoortse kleuren blauw
en geel die hun intrede hebben
gedaan. Zij maken deel uit van
een nieuwe huisstijl, net als bij-

voorbeeld het briefpapier dat
een zandkleur krijgt. „Zand-
voort moet in alles terug te vin-

den zijn," zegt Faber. „We den-
ken er bijvoorbeeld ook over
om een algencrême in de bad-
kamers neer te leggen."

Sfeermensen
Een van zijn plannen is een

sfeervol Grand Café. Want:
'Kreeften, zoals ik, zijn sfeer-

mensen.' De naam die Faber er-

voor bedacht heeft, spreekt al

boekdelen: 'Het gedicht van de
zee'. Het moet een plek worden

| Weekenddiensten ]
Weekend:
12/13 december 1992
POLITIE: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.

13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info over-

dag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen) , Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken-
nemerland.
DIERENAMBULANCE (Die-

renbescherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza-
menlijke waarnemingsrege-
ling: J. Anderson, B.van Ber-
gen, C. Jagtenberg, <S. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blü-
me, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, èn
tijdens feestdagen via telefoon-

nummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een af-

spraak is niet nodig. Inlichtin-

gen omtrent de diensten van
dokter Flieringa worden ver-

strekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

Apotheek: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel.

13185. Openingstijden (alléén

voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00. Buiten de openings-
tijden: informatie over de rege-

ling via tel.nr.: 13185.

Wijkverpleging: Voor spoedge-
vallen is het Kruiswerk Zuid-
-Kennemerland 's avonds, 's

nachts en in het weekend te be-
reiken via de doktersinforma-
tiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Eliza-
beth de Boer:Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Koch-
straat 6A, Zandvoort, tel.

0250744437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt

op donderdag in Zandvoort, Bentveld

en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing
Hoofd commercie: J.F Sas.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zand-
voort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
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kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Joan Kurpers-
hoek.
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Hendal.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 02507-
30497. Kantoor geopend maandag
13-16 u; dinsdag 10-13, 14-16 u.;

woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12
en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u.

Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Posta-
dres. Postbus 51, 1180 AB Amstel-
veen. Faxnummer: 020-6475449. Mi-
cro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.

"Abonnementsprijzen: ƒ 16, per
kwartaal;
."ƒ.29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.

Losse nummers ƒ 1 ,75.

Opgave abonnementen, verhuizin-

gen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-

6 68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
in 1941.

Thorbeckestraat 17 te Zand-
voort, tel. 15847.

Dieren: (Overige diensten) Ver-
eniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings-
dienst 023-383361, Asiel Zand-
voort (tevens pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulp-
verlening: Voor informatie, ad-
vies en hulp tel. 17373, op alle

werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.'
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dien-
stencentrum) Koninginneweg
1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus:Omvan de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te

voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00

en 17.00 uur. De kosten per per-

soon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,-

voor een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.

13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder vol-

gens afspraak. Deze hulpverle-
ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gra-

tis.

Telef. Meldpunt Sexueel Ge-
weld: tel. 023-329393 op werkda-
gen 12.00-14.00 uur en ma.a-
vond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00

uur: 19783. Schriftelijk: Post-
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Be-
stuurlijk spreekuur: iedere eer-

ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' we-
ken op woensdag 10-12 uur, in

Gemeenschapshuis, L. Davids-
straat 17. Inl. 023-152152.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel.

61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinses-
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.

14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

IKerk 1
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, gemeensch. Ger-
./Herv. dienst.

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, gemeensch. Ger-
./Herv. dienst in Gereformeer-
de Kerk.
Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.

Meer ^
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag geen viering
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W.
Duijves en Cl. v. Polvliet m.m.v.
alle koren
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00-19.00 uur
en maandag 19.00-21.00 uur.
Inl.: R. van Rongen, L. Meesz-
straat 14, Haarlem. tel.

023-244553.

Floris Faber (tweede van rechts) schreef eens het rapport 'Zandvoort als je even op adem wilt

komen'. Nu, vijfjaar later, openen hij en zijn medewerkers in hun Hotel Hoogland een café met
de naam 'Het gedicht van de Zee'.

f Foto Br.im Stijncn

voor de liefhebber van open-
-haardvuur, kaarslicht en klas-

sieke muziek. Niet alleen 's

avonds, maar vooral ook op de
zaterdag- en zondagmiddag.
Komend weekend gaat hij al

van start met een zogenaamd
Grande Heur op de zondagmid-
dag, tussen 5 en 7 uur. Op een
leestafel komen kranten te lig-

gen uit vier verschillende lan-

den. Op den duur wordt het ca-

fégedeelte uitgebreid, maar dat
plan blijft nog even liggen tot

begin volgend jaar.

De bezoekers kunnen in het
café een hapje eten, maar daar-
naast is ook het restaurant elke

zomer- en winterdag geopend,
zij het met een beperkte kaart.

Maar met een bijzonder nage-
recht, belooft Faber: „Ik geloof
in de filosofie van mooie nage-
rechten."

Kerst
Ook voor de komende oude-

jaarsavond zijn al voorberei-
dingen getroffen, evenals voor
het Kerstdiner. „Het program-
ma voor oudejaarsavond blijft

nog even een verrassing," aldus
Faber die tevens belooft in het
voorjaar 'leuke dingen' te gaan
doen. De medewerkers van
Hoogland staan voor de volle

honderd procent achter hun
nieuwe werkgever: „Zij zijn

voor 140 procent enthousiast,"
verklaart hij zelf. Daarnaast
heeft hij zijn eigen personal
computer ingeschakeld om de
gasten ten dienste te zijn. „Zij

worden ontvangen met een per-

soonlijk ontvangstbnefje met
allerlei informatie. Daarnaast
kan ik bijvoorbeeld ook zo een
uitdraai maken van de vertrek-

tijden van de trein, plus alle

aansluitingen."

Alles is er - zoals verwacht
mag worden - op gericht de gas-

ten in de watten te leggen. „Niet
alleen omdat het leuk is, het is

ook verstandig. Het zijn im-
mers je gasten!"

ZANDVOORT - Het Ely-
see Beach Hotel aan de
Boulevard Barnaart ver-
keert in ernstige financiële
moeilijkheden. Bij de ban-
ken is surseance van beta-
ling aangevraagd. Banken
en aandeelhouders zijn
momenteel nog in overleg,
op zoek naar een oplos-
sing.

De zaak ligt momenteel bij de
rechtbank in Rotterdam. De si-

tuatie voor het personeel is on-
zeker. „Het personeel is op de
hoogte gesteld en we hebben te-

gen hen gezegd dat het salaris

gegarandeerd wordt," zegt een
woordvoerder. „Zowel aandeel-
houders als directie zullen als

eerste de zekerheden voor het

Elysée Beach Hotel in financiële problemen
personeel vastleggen. Maar
overigens krijgt iedereen mo-
menteel gewoon zijn geld."

Volgens hem is er een groot
aantal schuldeisers, onder an-
dere leveranciers van het hotel.

Particulieren

Inmiddels is mr. G.A.P. de
Kort van advocatenkantoor
Smithuysen Vermeulen &
Karskens als 'bewindvoerder'
aangesteld. Die moet mogelijk-
heden onderzoeken om voort-
gang van de exploitatie van het
hotel te garanderen.
Het hotel is ruim drie jaar

geleden in opdracht van het ar-

chitectenbureau Van Nierop-
/Van de Hoeve gebouwd. Dit
bureau is er in januari van dit

jaar uitgestapt. Sindsdien zijn

er twee particuliere aandeel-
houders over. Verder heeft het
hotel nog te maken met een
aantal eigenaars van apparte-
menten. Van de 236 hotelsuites
zijn er in totaal 136 indertijd

aan particulieren verkocht.
Deze worden voor hen ver-

huurd en zelf mogen zij er vier

weken per jaar gebruik van ma-
ken.
Voor de huidige problemen

worden twee mogelijke oorza-
ken genoemd. Enerzijds is een

Vervolg van voorpagina
De overschrijding van de re-

novatiekosten weegt zo zwaar
omdat er vorig jaar september
ook al een tekort viel te melden.
De bebouwing van de voormali-
ge Zandvoortmeeuwenvelden,
inclusief het bouwrijpmaken
van de velden bij het station,

plus.de bouw van het nieuwe
sportterrein in Zandvoort-
-Nieuwnoord gingen drie mil-

joen gulden meer kosten dan
was geraamd. Voor Gemeente
Belangen Voorzitter Jan Jongs-
ma was dat toen de druppel die
de emmer liet overlopen. „Als
ik in het college had gezeten,
was ik opgestapt," zei hij inder-
tijd. Omdat hij aan de situatie

niets kon veranderen, stapte
Jongsma zelf op. Het 'stopje

was doorgebrand, de accu was
op.'

„Het is een cumulatie van
factoren," bevestigt CDA-frac-
tievoorzitter Marijke Bosman.

'Vertrouwen is

er niet meer'
„Aan de basis lagen de tekorten
rond de voetbalvelden. We heb-
ben toen gezegd: we moeten nu
garanties hebben dat dit niet
meer voorkomt. De werkwijze
moet veranderd worden. Maar
daarna volgde nog een over-
schrijding van de kosten van de
structuurschets, en nu dit."

„We hebben indertijd afspra-
ken gemaakt om dergelijke din-

gen in het vervolg te kunnen
voorkomen," zegt D66-voorzit-
ter Klaas Annema. „Daar heeft
Van Caspel zich niet aan gehou-
den, of er zit iets fout in de
communicatie. Het resultaat is

in ieder geval, dat we er niet

meer van op aan kunnen. Het
politieke vertrouwen om in de
toekomst te kunnen samenwer-
ken, is er niet meer. Hij heeft
een emmer gekregen, en die is

nu overgelopen." Stappen te-

gen de wethouder zijn onver-
mijdelijk volgens hem, 'indien

je je gevoel voor eigenwaarde
wilt behouden.'

Een andere kwestie die op de
achtergrond meespeelt, is het
feit dat Van Caspel onlangs uit

de Kennemerraad van het Ge-
west is gestapt. Het Gewest
neemt een aantal gemeen-
schappelijke taken van de re-

giogemeentes voor haar reke-
ning. Volgens Van Caspel had
hij een meningsverschil met de
rest van de Kennemerraad (het

dagelijks bestuur van het ge-

west). Dat maakte hij donder-
dag in de .commissie voor
Ruimtelijke Ordening bekend.
In een rapport van het Gewest
wordt hem echter 'onvoldoen-
de collegialiteit en solidariteit'

verweten. Ook zou hij te weinig
leiding en sturing hebben ge-

toond, in de richting van de
ambtenaren.

Rotary houdt actie voor Joegoslaven
ZANDVOORT - Rotary

Zandvoort houdt ook dit

jaar een kleding- en voed-
selactie voor de bewoners
van voormalig Joegosla-
vië. Rotary vreest dat de
vluchtelingen in het noor-

delijke gebied bij de groot-

'

scheepse internationale
acties vergeten worden. De
hulp vanuit Zandvoort is

dan ook op deze groep ge-
richt.

Gevraagd worden voedsel.

Kampioen bij Boucherie

Boucherie Culinaire aan de Grote Krocht heeft een kampioen in

huis. Ilct is een koe die als beste uit de bus kwam, tijdens de
Kerstwedstrijd van Buchan Meat producers in Turriff, Schotland.
Drieduizend boeren hadden voor deze jaarlijkse wedstrijd hun
beste vee ingeleverd. De koe is ingekocht door de Heemsteedse
Adèle Tekens, die zelf deel uitmaakt van de jury. Daarvoor wordt
zij jaarlijks gevraagd.
Schots rundvlees is befaamd torn - ondermeer - zijn zachte, fijne

smaak. Bedrijfsleider Marcel Horneman (foto) van Boucherie Culi-

naire is dan ook trots zijn 'side' van de kampioenskoe, zoais de helft

van het rund wordt genoemd. Afgelopen dinsdag hingen de achter-
en voorvoet van de kampioen in de koelcel klaar om uitgebeend te

worden. Het vlees ligt deze dagen in de vitrine ondermeer als

biefstuk, entrecote of stooflapjes te koop.

dekens, schoeisel en kleding.

Dat laatste uiteraard schoon en
in goede staat. De spullen kun-
nen aanstaande zaterdag tus-

sen 10 en 4 uur ingeleverd wor-
den bij de ingang van de Agat-

hakerk. Daar staan onder ande-
re zeven ex-Joegoslaven klaar
om alles in ontvangst te nemen.
Maar een en ander kan ook bij

de voordeur afgegeven worden.
Zaterdag gaan namelijk ook en-

kele Rotaryleden met een ge-

luidswagen de straten door, om
spulletjes op te halen.

De kleding, schoenen en de-

kens kunnen het best in een
plastic zak worden gestopt. Na
de inzameling worden deze
spullen gesorteerd en verpakt
in dozen, omdat dat makkelij-
ker te stouwen is.

De actie wordt gecoördineerd
door voormalig Joegoslaaf
Zvonko Steiner, die tegenwoor-
dig in Zandvoort woont. Samen
met enkele andere leden heeft

hij al twee keer eerder een der-

gelijke actie van Rotary Zand-
voort- opgezet. Destijds hebben
zijn zoon en dochter elk een
transport met hulpmiddelen
begeleid. Net als toen heeft ook
nu een transportbedrijf een
grote vrachtwagen beschikbaar
gesteld, het zal ook alle andere
kosten van het vervoer voor
zijn rekening nemen.

Charitas

Het transport moet op 20 de-

cember vertrekken naar Bos-
nië-Herzegovina en passeert
naar verwachting twee dagen
later bij Umag de - voormalig -

Joegoslavische grens. Vandaar
uit wordt geprobeerd zo dicht

mogelijk bij de vluchtelingen in

het noorden te komen. Rotary
vreest namelijk dat zij niet be-

reikt worden bij de grote inter-

nationale hulpacties, die vanuit
het zuiden worden gevoerd. De
verdeling van de goederen
wordt geregeld door de Rotary
Zagreb in samenwerking met
de stichting Charitas.

Britse touroperator in gebreke
te blijven door een rekening
van vier ton niet te betalen.

Daarnaast is de exploitatie van
het hotel tot nu toe ver achter
gebleven bij de verwachtingen.
Na een paar maanden werd al

duidelijk dat die verwachtingen
te hoog gespannen waren. De
toeloop op het hotel kwam
maar langzaam op gang. Vol-

gens de woordvoerder zit het
hotel nog steeds in zijn 'aan-

looptijd': „We hebben er wel re-

kening mee gehouden dat het
zo zou kunnen lopen."

Bezetting

Toch is de bezetting volgens
hem zomers goed te noemen: in

de periode van 15 maart tot 15

september is meer dan 80 pro-

cent van het hotel bezet. In de
winterperiode, waarin vooral
gerekend wordt op de vergader-
markt, ligt de bezetting rond de
40 a 50 procent. „Maar bezet-

ting en omzet bevinden zich in

stijgende lijn." Volgens de
woordvoerder zijn aandeelhou-
ders en banken met elkaar in

overleg. „Er wordt hard aan ge-

werkt om uit de surseance te

komen."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Commentaar

Controlesysteem
Wethouder Van Caspel krijgt

het vuur morgen na aan de
schenen gelegd. Al weer een
tekort bij een project van de
gemeente, dit keer de renovatie

van de rug-aan-rug woningen.
En dat alles ondanks afspraken
die vorig jaar zijn gemaakt, na
het financiële debacle rond de
nieuwbouw op de Zandvoort-
meeuwenvelden. Allemaal ge-

meenschapsgelden.
Kennelijk is het controlesys-

teem binnen onze gemeente
nog lang niet wat het wezen
moet. Op goed vertrouwen van
'meer controle op de uitgaven
van zijn sector' mocht Van Cas-
pel vorig jaar doorgaan als

wethouder. Ook het college

mocht doorgaan. Dat vertrou-

wen lijkt nu tevergeefs.

Maar dat maakt ook duidelijk

dat slechts 'vertrouwen' geen
goed middel is bij het bewaken
van de gemeente uitgaven. Er

moet een sluitend systeem ko-

men, waardoor aDe activiteiten

die geld kosten, nauwlettend in

de gaten worden gehouden.
Om welke wethouder het ook
gaat. Dat kan geëist worden
van een gemeente die op aller-

lei manieren moet proberen, de
benodigde financiële middelen
bij elkaar te krijgen. Het zal

even wennen zijn aan een der-

gelijk controle-apparaat, maar
als het er eenmaal is, zal het op
den duur ook geaccepteerd
worden. Zo lang zo'n systeem
er niet is, heeft wijzen naar één
wethouder niet zo veel zin. Hij

moet wel op zijn verantwoorde-
lijkheid worden aangesproken,
maar in feite blijft het hele colle-

ge van Burgemeester en Wet-
houders verantwoordelijk.

Mededeling aan de abonnees
De stijgende kosten maken voor de Nederlandse nieuwsbladen een
aanpassing van de abonnementstarieven noodzakelijk. In verband
hiermee zijn onze abonnementsprijzen per 1 januari 1993 als volgt
vastgesteld:

ƒ 17,00 per kwartaal
ƒ31,00 per halfjaar

ƒ 54,00 per jaar

Wilt u bij het overmaken van uw abonnementsgeld via giro of
bank gebruik maken van het acceptgiroformulier, dat u wordt
toegestuurd? De nieuwe abonnementsprijs is daarop ingevuld.

Indien u ons een machtiging heeft verstrekt voor automatische
overschrijving van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag
aan dat met de eerstvolgende overschrijving de nieuwe abonne-
mentsprijs kan worden toegepast. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.

Hoofd commercie
Weekmedia
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Bioscoopprogrammering van 10 t/m 16 December

A.L

Za/Zo/Wo om;

13.30 en 15.30

A.L.

Do/Vr/Ma/Di

13.30 u.

Dagelijks

19.00 u.

12 Jaar

Do/Vr/Ma/Di

15.30 u.

Dagelijks

21.30 u.

KINDERFEESTJE ?? VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
Je wordt ontvangen met Limonade , daarna ga je naar

de Kinderfilm waar je in de pauze een ijsje krijgt.

Dan ga je spelletjes doen in Familyland en daar krijg

je ook drinken en een zakje chips en als je naar huis

gaat nog een verrassing. Dit alles voor ƒ 12,50 per kind

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

A
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Zaterdag 19 december, aanvang 10.00 uur

KINDEREN VAN ZANDVOORT
schrijf je DEZE WEEK in

met je huisdier

De formulieren zijn op
school aanwezig
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4
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S4C/C 70 THE
SIXTIES

SOC. DE
A.s. za. wederom een grandioos
dansfeest m.m.v. The Dakota's.

DJ Rob Z met de laatste hits en
zanger/entertainer Ed McCain.

Uitsl. ongeb. mensen v.a. 25 jr.

Corr. gekleed.

Entree ƒ15,- INFO 16023

FRANSE
MAAKT

ï
WAAR

Vv
ajvMnjfcL

\*

jJe, (jutte, j-oine

Beide Kerstdagen geopend
a la carte

reserveren gewenst

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Ga juist nu eens
naar binnen bij

Franse
Vloerbedekking,

gordijnen;

wooncomfort, want
dié geeft elk

seizoen een nieuwe
aanblikt

Franse Woon idee

vloerbedekking,

gordijnen, meubelen

Amsterdamstraat 70
Haarlem, tel. 023-355086

lid ver. woningstoffeerders

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

RUCKERT
RUITERSPORTCENTRUM
Heimansstraat 25. Tel. 12885

Ook in 1993 verhogen
wij onze prijzen NIET.

les senioren 75,- p.m.

junioren
t/m 16 jaar 65,- p.m.

pension stalling

paarden 450,- p.m.
pony 425 - p.m.

eigen instructeur/trice toegestaan

DE NIEUWE

Z0MERBR0CHURES

1993 ZIJN VANAF HALF

DECEMBER WEER

GRATIS VERKRIJGBAAR

BIJ ONS REISBURO.
De snelle beslissers geven wij dit

keer per boeking een prachtig

heuptasje kado.

PtTOERKOOP Reisburo

Grote Krocht 20
Zandvoort

smt-s^m

WeekMedia Reizen

&

Weekmedia

organiseren ...

(strikt besloten) .

BLAGK AND WHITE
OLÖANDNEW

óp 1 januari 1993

om 01.00 uur

inclusief:

„ *Ghampagne Cocktail

'

:

';
: ;'

:

.//.--.;
;

:.Koud- Buffet',

Suprisc Band
'",."'.*** .-.

Gast optreden van::

DJ... SOF & TÖBY

Zwart en Witte kleding verplicht .

.
(dus geen spijkerbroeken, enz.)

' Dé'direktie behoud het.recht :;

,op weigeren van personen.

Toegang alleen op vertoon, van kaart.

Dorpsplein 2 te Zandvoort

F 20,00

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Verniwuingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Noord-Brabant

N.Br. Dongen: landhuis 8

pers. voll. inger., door omst.

nog vrij rond kerst en Nieuw
Jaar, 04160-33488, 18-19 uur.

WEESMMM geeft u meeri

WEEKENDTRIP MAASTRICHT
In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon Maastricht

biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in de
periode van 1 december 1992 t/m 15 februari 1993 te

genieten van een 3-daags arrangement.
Maastricht is een gezellige stad met veel historische gebou-
wen, de Maas en haar bruggen en Duitsland en België op
een steenworp afstand. Veel Nederlanders ervaren Maas-
tricht als een stukje buitenland in eigen land.

U verblijft in Golden Tulip Barbizon Maastricht, waar alle

kamers voorzien zijn van radio, föhn, kleurentelevisie, zit-

hoek, minibar, telefoon en volledig ingerichte badkamer.
Het hotel beschikt over een bar, een restaurant, een sauna
en is goed te bereiken en biedt ruime parkeergelegenheid.

Dit 3-daags arrangement bestaat uit: •

- aankomst op vrijdag of zaterdag
- 2 x overnachting in luxe hotelkamer
- 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 gangen diner in Restaurant Barbizon
- koffie met vlaai op het Vrijthof

- 3V2 uurskaart voor Thermae 2000, een centrum in Valken-

burg voor ontspanningsrecratie met sauna's, Romeins
bad, Turksbad, diverse verwarmde bassins en sportfacili-

teiten.

- entreekaartjes voor het casino in Valkenburg
- Limburgse verrassing bij vertrek
- informatiemap over de stad Maastricht en omgeving.

De kosten voor dit arrangement bedragen ƒ 290,- p.p. op
basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een 1

persoonskamer bedraagt ƒ 50,- per nacht.

Voor nadere informatie: Golden Tulip Barbizon Maastricht,

Forum 110, Maastricht, tel. 043-838281.

Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:

Secretariaat weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit 3-daagse arrangement naar Maastricht is

alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde

bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Aantal personen:

Woonplaats:

Keuze data:

Uitgaan

Gezellig tafelen: El Rancho

,f^£i&

Dinner for Tzvo

Rliapsody

De Gelaarsde Kat

De Gouden Reael

HIER HOEFT U NIET LANG OVER NA TE DENKEN
- speciaal voor de lezers van Weekmedia -

Met zijn tweeën uit eten en één
gratis maaltijd . .

.

Dat kan nu ook in Amsterdam!
Al meer dan 50 restaurants in

Amsterdam en omgeving zijn

aangesloten bij For Two Inter-

national. Voor de lezers van de
Weekmedia bladen worden de
aktie- en de jaarkaarten nu zeer

voordelig aangeboden:

DE AKTIEKAART VAN
ƒ82,50, de lezers van Weekme-
dia betalen: ƒ72,50
DE JAARKAARTEN VAN
ƒ145,-, de lezers van Weekme-
dia betalen: ƒ125,-

De aktiekaart biedt u de moge-
lijkheid om veertigmaal naar
believen gebruik te maken van
zowel het Dinner als het Club
for Two-aanbod. De aktiekaart

is een half jaar geldig.

De set jaarkaarten (zie foto) be-

staat uit een Dinner en een
Club for Two-kaart. Beide
kaarten kunnen veertig maal
gebruikt worden.

Kennismaking met de bij For
Two International aangesloten

zaken is een uiterst voordelige

zaak. Op basis van het "one for

two"-principe kunt u samen
genieten voor de prijs van één!

For Two International is met
10.000 aangesloten restau-

rants, hotels, sauna's, clubs,

theaters, bioskopen, kappers,

beautysalons en vele andere
zaken en meer dan 350.000
leden al in 33 landen een suc-

ces. Vanwege hun internatio-

nale geldigheid zijn de kaarten

ideaal voor uw vakantie of uw
zakenreis.

Voor het gebruik van de kaar-

ten gelden er de volgende re-

gels:

* Vooraf telefonisch reserve-

ren en aanmelden als For
Two-lid;

* Per restaurant of club kan
slechts éénmaal van de kaart

gebruik worden gemaakt.

Inderdaad. Hier hoeft u niet

lang over na te denken. Stuur
vandaag de bon nog in en u
bent straks één van de hon-
derdduizenden leden die ge-

bruik maken van het vele voor-

deel dat het For Two-
lidmaatschap u levert.

Voor informatie kunt u bellen:

070-3623515.

Allure Grand Café Gnllroom Raffle's

DINNER FOR TWO:
AMSTERDAM; ENTRE DEUX * ORIËNT VAN HAERLE * LA GAIETÉ •
THE MOVIES WILD KITCHEN • ANKARA • BAL1 * EL RANCHO * L.A.
I3AR * PADDY'S INN * OORANTIJN • SAWASDEE • DE GELAARSDE
KAT * IL GIARDINO • EL RANCHO * PORTUGALIA • MAYUR * DE
STADHOUDER * BRASSERIE NOBLESSE * DE DUVEL * INDONESIA *
IL SOLE DELLA RIVIERA • AT MANGO BAY • EL SOMBRERO * CHO-
P1N * APHRODITE * HAPPY DAY • KOEVOET • DE EENHOORN •
GOLDEN TEMPLE • CARANSA * EL RANCHO • DE GOUDEN REAEL
* IL FONTANONE * THESSALONIKI • MAJESTY * DE SERRE *
GRIET MANSHANDE * CHICANOS • DE GEPARKEERDE MOSSEL •
FELLINI * HET STUIVERTJE * RAFFLE'S * ORIËNT OVERTOOM •
ENTREDOK * RHAPSODY • ALEXANDER.
ZAANDAM: LE PAPILLON * THESSALONIKI.
HAARLEM: AAN DE PARADIJSPOORT * ANATOLIË • NAPOLI * CY-
PRUS • LES TROIS CHATS * DE WITTE ZWAAN * JACK/HOUSE •
GANDHI • ATALANTA * SPLIT •

CLUB FOR TWO:
AMSTERDAM: BRIGHTSIDE • SHINOBI-IRI * DICKY SQUASH • FAMI-
LY GYM * DOOR DIK EN DUN + KOAN FLOAT • JANSEN FITNESS EN
AEROBICS • REDERIJ NOORD ZUID • POOLCENTRUM BAVAR1A •
SNOOKERCENTRUM DE MUNT • SPLASH FITNESS CLUB * BEAUTY
PLANNING * SCHOONHEIDSSALON STUDIO SPAARNDAM • AF-
SLANKSTUDIO BODYQUEST • DON ALFONSO HAIRSTYL1NG FOR
MEN • HERENKAPSALON CHARLES * HA1RSTUDIO VIA VIA * PART-
NERS IN HAIR * FRANCISCO KAPPERS * DON PINO HAIRSTYLERS •
HB HAIRSTYLERS * N.S.V. SAUNA AMSTERDAM INT. * PHOENIX
PROGRAMMES * RAMADA RENAISSANCE HOTEL * HOTEL ATLAN-
TA * AMSTERDAM HILTON * ROYAL HOTEL KABUL * HOTEL SAN
FRANCISO • MARRIOT * PARKHOTEL * HILTON INTERNATIONAL
SCHIPHOL * HOTEL LANCASTER * VIDEOTHEEK CINEMA * HAAR-
LEMMER THEATER * THE MOVIES BIOSCOOP * KRITERION * VAN
DELDEN & ZN LIMOUSINE SERVICE •
HUIZEN: DE BUN
UITHOORN: QUEENS PUB
HAARLEM: SNOOKER F HAARLEM • N.S.V. SAUNA TOP 'O'BODY •
HOTEL AMADEUS • BODY FUTURE • SAUNA CENTRUM • DAMES-
SPORTSALON DELPHIS * 'T KEGELTJE * 'T KOETSHUIS * ABBEY
ROAD * REDERIJ NOORD ZUID *
PURMEREND: SPORTING'DE GORS

LIDMAATSCHAP VAN FOR TWO
INTERNATIONAL
For Two International biedt de lezers van de Weekmedia bladen
de mogelijkheid om de For Two-aktiekaart of de For
Two-jaarkaarten voor een gereduceerde prijs aan te schaffen.

De aktiekaart kost nu niet ƒ82,50 maar ƒ72,50, en de jaarkaarten

geen ƒ145 maar ƒ125,-.

Hiermee stellen wij u in staat om op nog aantrekkelijker wijze uit

eten te gaan, te ontspannen en te rekreèren: op basis van het "one
for two"-konsept, d.w.z. twee personen voor de prijs van één.

ONE FOR TWO INSCHRIJVINGSFORMULIER
Graag word ik lid van For Two International. Stuur mijn

lidmaatschapkaarten zo spoedig mogelijk naar:

Naam: Voorletter(s):

1 Adres:

Postkode: Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum: M/V

Beroep:

Mijn voorkeur gaat uit naar:

O de aktiekaart van ƒ72,50

O de set jaarkaarten van ƒ 125,-

Ik betaal de rekening die mij daarvoor wordt toegestuurd

Handtekening: Datum:

Deze aanmelding s.v.p. opsturen aan: For Two International

Nederland, Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam

Hfip.i éi

Club for Two

Voordelig genieten! For Two International

1_Li- *. V

''M
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Achter de schermen Ed Fransen

'Sommige mensen denken dat ik altijd toneel speel'

door Everhard Hebly

WAT ME ALTIJD weer
fascineert aan dit

werk, is dat je met
mensen te maken

lcrijgt die nooit geacteerd heb-
ben en na een paar jaar uit-

groeien tot iemand waar je een
heel toneelstuk aan kunt op-
hangen. Wie niet bang is om op
een podium en voor publiek
een rol te spelen, kan technisch
leren acteren. Maar het is nog
maar de vraag of je ooit een
artiest zult zijn, want de artiest

in de mens is aangeboren. Dat
heb je of je hebt het niet. Ik
maak daarom ook nooit onder-
scheid tussen amateur of pro-
fessioneel. Mijn zanglerares zei

ooit eens: 'Ed, je hebt geen bij-

zondere stem, maar je bent wel
een artiest'. En ja, wat is een
artiest? Ik denk iemand die met
weinig veel kan doen. Of dat nu
materieel of geestelijk is, je
hoeft er echt niet voor op het
toneel te staan."

Kerstman
„Sommige mensen denken

dat ik altijd toneel speel, maar
die mensen kennen me niet. Ik
speelde bijvoorbeeld op eigen

initiatief voor Kerstman, zoiets
doe ik voor kinderen en dat
vind ik volkomen normaal. En
ze zullen weleens denken dat ik
gek ben, nou, dan ben ik geluk-
kig goed gek. Geluk wordt be-

paald binnen de vier muren van
je huisgezin en ik ben er op tijd

achter gekomen dat het leven
meer is dan het presteren voor
de materie. Je moet allereerst

lekker in je vel zitten. Ik heb
twintig jaar geleefd om te wer-
ken, nu werk ik om te leven."

En dat leven is onder andere
het toneel. Ed Fransen (46)

stond zelf op zijn tiende voor
het eerst op de planken bij de
toenmalige • Kinderoperette.
Sinds die tijd is hij nauwelijks
weggeweest bij het toneel.

Speelde op zijn zestiende bij

Sandevoerde en toen dat ter
ziele ging bij Wim Hildering.
Zong mee in een vocalisten-en-
semble om bühne-ervaring op
te doen, werkte onder diverse
regisseurs van naam, was een
paar jaar regisseur van de Kin-
deroperette en doet dat nu voor
het Sinterklaastoneel en Hilde-
ring.

Observeren
Met het vocalisten-ensemble
trok hij door heel Noord-Hol-

Ed Fransen: „Een regisseur moet veranderingen durven aan-
brengen en daarom praat ik ook altijd met de acteurs"

Foto Bram Stijnen

land en verschillende van zijn

collega's zijn bij de hoofdstado-
perette terechtgekomen.
December is een drukke

maand voor Fransen. Het Sin-
terklaastoneel, uitvoeringen
van Hildering en hij speelt zelf

altijd 'die man met de grote
rode muts'. "Als een stuk
draait, moet je op anderen let-

ten en van ze leren. Dat heb ik
altijd gedaan. Van dit werk leer
je observeren en ik heb de in-

druk, dat men dat weleens be-
dreigend vindt. Iedereen die op
het toneel werkt, moet voor zijn

collega's de zon in het water
kunnen zien schijnen."

„Ik mag gelukkig vaststellen
dat we bij Hildering nooit enige
wanklank hebben over de rol-

bezetting, dat laten ze over aan
de regisseur. Daarnaast heeft
zowel de acteur als de regisseur
een gezonde dosis fantasie no-
dig. Een acteur mag wat mij
betreft alles vergeten wat cur-
sief gedrukt staat in het script.

Dat zijn de dingen die de schrij-

ver meegeeft. Ik laat vrij inter-

preteren, een speler moet iets

van zichzelf in het stuk kunnen
leggen. Uiteraard binnen be-
paalde grenzen, want de uitvoe-
ring moet wel harmonieus blij-

'ven."

Climax
„Een regisseur moet veran-

deringen durven aanbrengen
en daarom praat ik ook altijd

met de acteurs. Het is niet zo
dat ik me helemaal inleef in alle

rollen. Ik vorm me wel een
beeld van de types en kies daar
dan een acteur bij. Ik lees een
script niet zo heel strak. Nog-
maals, je moet kunnen veran-
deren. Zolang je dat maar niet
vijf dagen voor de premiere
doet. Je ziet acteurs groeien in
hun rol als ze iets van zichzelf
kwijt kunnen. Ze krijgen steeds
meer zelfvertrouwen en groei-

en naar de climax die ze in het
weekend moeten halen. Dat is

natuurlijk heel wat anders dan
bij de film, waar je een bepaalde
scène dertig keer speelt en ver-

volgens de beste uitkiest."

Komend weekend wordt het
volgens de regisseur 'ongecom-
pliceerd lachen zonder dat je er
wat achter hoeft te zoeken'.
„We merken dat de donateurs
van Hildering comedie en
klucht willen zien. In het dage-
lijks leven is er al genoeg ellen-

de om je heen en dan willen ze
weleens een avondje wat an-
ders."

In de rubriek Achter de Schermen gaat het Zandvoorts
Nieuwsblad op zoek naar de 'mens' achter bekende personen
uit deze gemeente. Deze week Ed Fransen, regisseur van
ToneelverenigingWim Hildering. De afgelopen weken zag hij

zijn acteurs groeien In de rol die ze vertolken in het stuk
'Potasch en Perlemoer' dat dit weekend wordt opgevoerd.

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!

Voor de week van 30-11- t/m 06-12 1992

Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

21

26
32
37
42
48
53
58
64
69
74
79
87
95

103
111
119
132
146
159
172

Totaal vanaf
1 november**

97
121
146
170
193
220
243
268
293
317
341
364
402
438
475
510
547
608
670
730
791

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

12,60
15,60
19,20
22,20
25,20
28,80
21,80
34,80
38,40
41,40
44,40
47,40
52,20
57,00
61,80
66,60
71,40
79,20
87,60
95,40

ƒ 103,20

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven

**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u

deze bij alle energiebedrijven aanvragen.

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Nee, nee en
nog eens nee.

Ik vertik het
om deze week
in deze ru-

briek over de
politiek te

schrijven. Wat
er nu op het
raadhuis ge-

beurt, is al erg
genoeg. El-

ders in deze
krant wordt
daar uitge-

breid aandacht aan besteed. De
kleine dorpse zaken verdienen
eveneens onze aandacht. Wat
dacht u van de Kerst. Over twee
weken is het weer zover. Nu al

zie ik mijn buren sjouwen met
kerstbomen. De ballen, pieken
en aanverwante artikelen zijn

al maanden te koop.
Het kerstfeest blijkt nog

steeds een familiefeest bij uit-

stek. Wij bereiden ons daar dan
ook terdege op voor. Vrede op
aarde! Was het maar waar. We
slaan elkaar nog steeds de her-

sens in. Zowel letterlijk als fi-

guurlijk. Kijk maar om u heen.
Of beter nog: volg de nieuwsbe-
richten via de radio of het jour-

naal op de tv. Het blijkt slecht
gesteld met de verdraagzaam-
heid in de wereld.
Ook in ons dorp lijkt de vrede

soms ver weg. Met het oog en
oor de badplaats door, merk je

vaak hoe slecht het soms met
onze tolerantie ten opzichte
van onze mede dorpsbewoners
gesteld is. We kankeren wat af

met z'n allen. Niets deugt, nie-

mand doet iets goed en alles

gaat verkeerd, denken wij. Den-
ken, ja. Als we evenwel goed om
ons heen kijken, blijkt er toch
een keerzijde aan de medaille.
Deze week werd ik opgebeld
door een ,al wat oudere dame.
Ze had gelezen dat dit jaar de
'Kerst In' weer doorgaat.
„Heerlijk," vertelde zij, „dat er
nog mensen zijn die iets over
hebben voor hun medemens."
Uit haar verhaal kon ik opma-
ken dat er nog steeds veel men-
sen zijn waarvoor de Kerst niet

die vreugde brengt, die het zou
moeten brengen. „TJ moet het
zich eens voorstellen. Je zult

maar alleen op deze wereld
staan. Zonder familie en zonder
vrienden. Ze zijn er. Zelfs meer
dan u denkt," liet zij weten.

Vrijwilligers

Ieder jaar weer word ik er
mee geconfronteerd. Mensen
bellen mij op om hun beklag te

doen over hun eenzaamheid.
Vooral rond deze tijd van het
jaar rinkelt mijn telefoon onop-
houdelijk. Het valt mij op dat
het vaak het zelfde slag volk is,

dat met dit probleem kampt.
Zij hebben vaak geen hobby's
en interesseren zich zelden
voor hetgeen rond hen gebeurd.

oog endoor

de -badplaats^doÖr
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips ol

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Vorig jaar schreef ik in mijn
kerstverhaal over een vrouw,
die zich ook eenzaam voelde.
Zij dacht van God en de hele
wereld verlaten te zijn. Nie-

mand gaf om haar, was haar
stellige overtuiging. Zij bleek
ongelijk te hebben. Zij merkte
dit pas, toen zij zich onder de
mensen begaf. In dit geval ging-

zij naar de nachtmis. Daar wer-
den haar ogen geopend. Tijdens
de samenzang besefte zij einde-
lijk dat zij niet alleen op de we-
reld stond. De moraal van het
verhaal was dan ook duidelijk.

Kijk eens om u heen. U merkt
dan al snel, dat er nog altijd

mensen zijn die wel om u ge-

ven.
Ik weet dat het soms moeilijk

is. Sommigen denken dat ze op-
dringerig zijn als ze bij een an-
der aankloppen voor de gezel-

ligheid. Het is maar hoe je het
bekijkt. Mijn ervaring is: doe
gewoon en toon ook eens be-

grip voor een ander. Help el-

kaar als dat nodig is en geef een
ander eens een vriendelijk
woord. Laatst las ik een adver-
tentie. In het Plantinghuis aan
de Kostverlorenstraat vragen

ze iemand die
klusjes wil

doen. Ook zit

men daar
dringend ver-

legen om vrij-

willigers die
de kinderen
van en naar
school willen
brengen. Ik
ken het Plan-
tinghuis goed.
De kinderen
die daar ver-

blijven zitten daar niet voor
hun lol. Vele hebben in hun jon-
ge leven al heel wat narigheid
meegemaakt. Zij worden daar
liefdevol verzorgd. Maar ook
daar heeft men te kampen met
bezuinigingen.
Wat dacht u verder van onze

bejaardenhuizen. Ook die kun-
nen best wat hulp gebruiken. Al
was het maar alleen om de kof-
fie of het eten rond te brengen.
Of om zomaar eens een praatje
te maken met de bewoners.
Ook zij voelen zich soms een-
zaam. Het probleem voor hen is

evenwel, dat zij niet meer in

staat zijn er op uit te trekken
om hun sociale contakten te

leggen. Ik reik het u slechts
aan. Neem eens de telefoon of
ga er eens langs en vraag of ze
nog hulp kunnen gebruiken. TJ

zult zien dat het vrijwilligers-

werk veel bevrediging kan ge-

ven. Het mes snijdt zo aan twee
kanten. U hoeft zich niet meer
eenzaam te voelen en zij wor-
den geholpen.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de vol-

gende week.
BRAM STIJNEN

(ADVERTENTIE)

WELTERUSTEN

lü^"*
%

hetWesten
De Slaapvooriichter voor Groot-Amsterdam

Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-61698 13/6854891
:^««CT

Uw nieuwjaarsgroet
in het

Zandvoorts Nieuwsblad
van 30 december 1 992

B

ƒ 40,- excl. 6% btw

inzenden
uiterlijk

14 december
1992
aan:

Weekmedia
Postbus 51

1180 AB Amstelveen

I

Tel.:

Fax:
020-6475393
020-6475449

ƒ 80,- excl. 6% btw

Ik kies model:

Naam:

Adres:—
Postcode:

Plaats: —
Handtekening:

^

1

Postcode Loterij naar de Eindejaarsprijs toe

Laatste kans op twee
miljoen
Over bijna drie weken trekt

de Postcode Loterij de
Eindejaarsprijs. Wij durven
te wedden dat een heleboel

van u de uitslag gespannen
afwachten. Want het gaat
om niet minder dan twee
mil

j
oen gulden, zo'n beetje

het grootste kerstcadeau van
Nederland!

Er komt nog meer, want ook
de honderdduizend gulden
gaat eruit! En al die duizenden

andere prijzen, inclusief de

PostcodeStraatprijs van 3.000

gulden voor alle deelnemers in

de straat waar de meeste post-

'codeprijzen zijn gevallen.

Natuurlijk gaat Hitbingo ook
gewoon door. Want de deelne-

mers aan de Postcode Loterij

doen uiteraard gratis mee aan

Hitbingo. Met elke week kan-

sen op 25.000 gulden. Geen
Hitbingo gevangen? Dan kunt

u doorspelen en kans maken
op een uitnodiging voor de
volgende opname van Hit-

bingo. Waarbij u al meteen

aan de zaal 250 gulden knjgt

uitgereikt. Met natuurlijk de
kans op de Zaalbingo van nóg
eens 25.000 gulden. En het

Pingospel voor, alwéér, maxi-

maal 25.000 gulden.

Nü opsturen
En voor dit alles hoeft u alleen

maar mee te doen met de
Nationale Postcode Loterij.

Voor slechts één tientje per

maand. Als u de W1N-TWEE-

Carohne Tensen, presentatnci \an

Hitbingo: 'Nü de WIN-TWEE-
MIUOEN-BON invullen; straks

al meteen tweevoudig miljonair'/'

MILJOEN-BON nü instuurt,

bent u nog nét op tijd voor de

trekking van de Eindejaars-

prijs van twee miljoen gulden.

Want de kans om in het nieu-

we jaar in één klap een dubbe-

le miljonair te worden Iaat u

toch niet lopen'?! EÜ

Spelregels: Zotira u op uw rckeningalschrilt van Dank of giro een afschrijving heb! ontvangen Den! u deelne-

mer aan de Iclerij. Deelname impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 99 loten per postcoOe. Als u

het met een afschrijving niet eens Den', dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te Doe-

ken. Opzeggen kan ieder moment. Hiervoor kunt u zich per briel wenden tot het secretariaat van de Nationale

Postcode Loterij. Van Eeghcnstraat 81. 1071 EX Amsterdam. Trekking is iedere maand en wordt verricht dooi

Notaris mr. P.J.rJ. van Os te Amsterdam. Trekkingslijsten en reglement zijn verkrijgbaar bi| het secretariaat

Prijzen worden automatisch op uw bank- ol girorekening gestort. Prijzen Doven de 1000 gulden worden belas;

met 25% kansspelbelasting. De loterij is goedgekeurd door de staatsecretaris van Justitie onder nummer L0
890'098/1 77,89 dd 20-10-1989. Zcllouten voorbehouden.

Sinterklaas

op bezoek
Natuurlijk was Sinter-

klaas ook even op bezoek

bij de opname van Hit-

bingo, waar hij aan de
zaal de prijzen van ƒ 250
uitreikte. Per slot wilde

Nederlands' bekendste
gever zelf wel eens zien

hoe leuk Nederlands' gul-

ste loterij is! Men zegt

dat de Sint toen zelf ook
direct een WIN-TWEE-
MILJOEN-BON heelt

opgestuurd.

5*8-

De winnende
Thuisbingo-
nummers van
1 december:
3 11 22 27 36
5 15 23 28 37
7 16 24 29 38

8 20 25 32 43
9 21 26 34 45

wiiiWiM^
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op eén van de vele prijzen.

.g Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van

r onderstaande rekening af te schrijven. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding

van het reglement. Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij.

loten (a ƒ 10,-) per maandJ Hot (ƒ 10,-) per maand J
DiilnH'nwoKl.imooi iliiiMiiit.niilfii !t.'(ieli|' mum!

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:

Adres:

J dhr. J mevr.

Postcode: i i i-i J Plaats:
150.92.12

Postbanknummer: Banknummer: <cl

Datum: Handtekening:

:

'

|
NATIONALE

! LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel! naar:

Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13503, 2501 ZV Den Haag

m>
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SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Fint en Square Black Trini-

tron beeldbuis, euroscart,

stereo, teletekst en afstand-

bediening Adviespnis'2000 •

299.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1249.-
PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

1299.-
SONY63CMKVX25TD
STEREO TELETEKST

SONY70CMKVX2921
STEREO TELETEKST

1749.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

1H1099--
JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

IPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, in-lme, quikstart beeld

buis, stereo, teletekst en
afstandbediening. Adv.'2075.-

M1395.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

^1295.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.m 1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

1095.-
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKSTm 885.-
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTVW 485.-
37 CM KLEUREN-TV

365 -

JU

'J'S

r
u

'e*

BB

H

h
W

¥,

tuft;

pis

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV971 7; Adviespnjs'2275.

^1398.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

S£«IOa B

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

§ 998.-
BLAUPUNKT 55 CM
STUNTSUPERTELETEKST

948.-
ARISTONA TELETEKST

GRUNDIG51CMTEKSTm 778.-
ARISTONA'51 CMm 698.-
BLAUPUNKT PM3741

498.-

SONY CAMCORDER
F455, Topper' 3 lux, 8xzoom,
Hi-Fi, autolocus, afstandbe

diend.var sluitertijd '2550

^1599.-
SONYTRAVELLER
TR50, Lichtgewicht camcorder,

8x zoom, hifi, autofucus '2550-

^1499.-
CAMCORDER

F60, CCD, 6x motorzoom, Su-

perimpose, hi-fi Adv "2299

^1349.
HI-8TRAVELLER
TR705, Topklasse beeldkwaliteit,

HiFi stereo Adviespnjs'3330.

iü2399,-
SONY CAMCORDER
F375,8x motorzoom, hi-fi, fa-

der, afstandbediend '2220-

^1299,
PANASONIC NVG1
VHS videocamera '1895

^1299.-
JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom,

Low Lux, autofocus. '2099 -

Ü1299.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi stereo. ' 1 599 -m 899.-
SHARP HI-FI VIDEO
VCH80, VHS-HO, mkl af-

standbediening. Adv. ' 1 299 -m 849.-
JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' '1899.-

1099.-
BLAUPUNKT VHS HI-FI

750; 4 koppen, 8 uur '2095.

^1199.-
PANASONIC VHS HI-FI

F65;4 koppen, VHS-HQ. *1894.-

h*M299.
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen,

8 uur, shuttle, ab *1990.-

1399.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HO Super Vision, -t

TELETEKST+PDO-1409.-I

749.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO I

312; 3 koppen, perfekt beeld,
j

LCD-afstandbediening. *11 45.-m 649.-
PHILIPS VHS-HQVIDEOl
VR200; Afstandbediend. *825.-

539.-
ARISTONA VHS VIDEO
SB01;HQ,afst.bed.Adv."995.-m 499.-!
JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20, Afstandbed -879.-m 579.-
STUNT! VHS-HQVIDEOl
Inkl. afstandbediening 1m 449.

SONY3 KOPPENVIDEO
I

V31 5; VHS-HQ, prefekt beeldi

LCD-afstandbediening. *1 220.-m 849.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 2; afstandbediend, *

1 000.-

1

m 699.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, Long-Play,

4 koppen, afstandbed. '1 695.-
[

Ui 849.-
PANASONIC VIDEO
J30,VHS-HQ,3koppen.'1157.-m 699.-
AKAI 3 KOPPEN VIDEO

|

perfek: beeld, afst bed. '988.-m 649.-
AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend '768-m 549.'

S WINKEL
MATCHLINE KLEUREN-TV

70cm 1 QQO

.

28pv7976 1 OJISIh
63CWI
25pv7966

TOPMERK KONDENSDROGER
Super kondensdroger voor een unieke prijs '

Kapacileit 5kg droog wasgoed, speciale toets voor

tere weefsels, signaallampje als aanduiding dat filter

moet worden schoongemaakt, ventilatie

programma, reverserende trommel, simpele
bediening en formica bovenblad. Adviesprijs" 11 99-

CCMfM! GEÖWVP"
~ra tr\_,f

TECHNICS MINI

HI-FI SYSTEEM
INKLCD-SPELER
EN BOXEN
SCCH7; Slechts 21,5cm
breed. Losse komponen-
ten: variabele opstellmgs-

mogelijkheden' 50 Watt
versterker met bi-amp 4-

drive systeem, 9 bands
equalizer met sound-
control, quartz synthesi-

zer tuner, 28 voorkeuze-

zenders, dubbel autore-

verse-cassettedeck,
dolby B + C, CD-speler
programmeerbaar, bi-

wired 2-weg basreflex-

boxen. Afstandbediening.

Adviespnjs'1992.- 99.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEORECORDER
MET 3 KOPPEN EN SPINNER DIAL
VR312; Superieure beeldkwaliteit 1 Stilstaand- en super vertraagd beeld als

een dia 1 Elektronische zenderafstemming, 42 voorkeuzezenders, Timer voor

6 programma's, automatische koppenremiger, Spinner Dial voor eenvoudige

bediening, Easy Logic afstandbediening met LCD-display. Adviesprijs" 11 45.-

om een zaak te vin**^^

vtien
,
deSs w«£n thuisbezorgd- _*«

steeds grau*»

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs "2199.-

WKMcs
SIEMENS1000 TOEREN
1 000 toeren. Adviespnjs*1 878,

1395.-
WAS/DROOGKOMBINATIE
PHIL C0104 RVS 1000T
Tegen meerprijs wast en
droogt u in één machine:

1445.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen' Wat zegt u

van deze AEG/BCC st-

untaanbieding? Advies-
pnjs*1 549.-

1195.-
PHILIPS /WHIRLPOOLW 865.-
BAUKNECHTWA6500

795.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centnfugegang
1200trn/min., rvs trommel,

zeer zuinig. Adviesprijs*1 299.-

949.
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. "1199.-

899.-
HOLL. 1000 TOEREN

799.-
IZANUSSIWASAUTOM.

699.-
STUNT! 550 TOERENm 599.

ROMOTIE
dviesprijs.*79

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs.*799.-

Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met

REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

| stuurd, eco-knop. *1 495.-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deu rs koelkast maar

een echte 280 liter 2-deurs

koel/vries kombinatie. Koel-

ruimte op "ooghoogte"Adv. "979,

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

719.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

829.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/Vm 859.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs '848.-

445.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv."899.-m 495.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.-
PHILIPS /WHIRLPOO

MAGNETRON OVEN
'

Snel ontdooien en verwarmen.m 199.-
SAMSUNG RE570

219.
MOULINEX FM1115

239.-
SAMSUNG DIGITAAL

269.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. "769.-

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILLm 399.-
BROTHER ER7341 -.•

29 liter, digitale bediening 'en

draaiplateau. Adviesprijs"899.-W 499.-
KOMBI MAGNETRON
STUNTP3in 1 ii Magnetron
+ hete-lucht oven + grillm 549.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL
32 liter inhoud, 850 Watt, geschikt

om 2 borden in te plaatsen. '1095.-

599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau.

649.-
PANASONIC NN8550

SHARP KOMBI R7V10

699.-
KOMB1 MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.m 899.

3§ 595.-'nm
BAUKNECHT 2304W 695.
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260

liter inhoud. Adviesprijs*1 1 99.-

SIEMENS KS2648

895-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD50;Adviesprijs'649.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering met formica bo-

venblad. Officiële garantiem 265.
160 LTR. KOELKAST
160 liter, 2-sterren vriesvak.

Mm 365.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel,

krasvast bovenblad, vriesvak.

ëset 395.-
ZANUSS1 140 LITERm 445,
PHILIPS 160 LITER

495.-
BOSCH KTF1540m 575.'
BAUKNECHT 160 LTR
Adviespnjs*869.-

595.-

BAUKN./BOSCH/AEG

(m a 599.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

549.-
CONDENSDROGER

799.-
SIEMENS CONDENS

^1299.-
MIELE DROGERm 1199.-
MERKCENTRIFUGEm 169.

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar
altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. '595.-

348.
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv."665.-

498.-

ETNA FORNUIS 14.00

NDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1 049.-

688.-
ETNA FORNUIS
1 440jasmijn. Adviespnjs'1 225.-

758.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
4101V; Gas-elektro fornuis.

Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviespnjs*1425.-

968.-
ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A; Elektrische - INFRA - oven,

inkl. grill en kookwekker. "1510.-

mms.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtov.en,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs*1 735.-

1348.-

BAUKNECHT LUXE

548.
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1311, Adv. "848.

598.
STUNT!! VRIESKIST!!

348.-

INDESIT
D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviespnjs'1 099.-

699.
BAUKNECHT VW3PR

799.-
BOSCH VWPS21 00

769.
MIELE VWG521

1479.

DAT IS ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD E=ëS^:=r;ss-
•:•».»•. .--. ^_, ,-._.. - _ • l . I

-
.

' I - - s I zaterdag ... :.........9 tot 5. uur.KOOPAVOND:
ij BCC kunt uelectronlwhbttalin met! HAARLEM I BEVERWIJK AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETERWOUDE I «Adviesprijs slechts referentie Badhóevedorp vrijdag ..........:... 7 tot 9 uur

:

)l«l.iK^fSl^f
n

Jli
w
r*'lS^

g,rop
A* 'I VWinkelcentrum Schalkwijk I Winkelcentrum De Beverhof BADHÓEVEDORP I LEIDSCHENDAM I zoals aangegeven door officiële Maarssenbrpek vrijdag, .......... 7 tot 9 uur

donder extra koïtenl. BCC fltmikt iRjvJèradreef 37 | Beverhof 16(alleen witgoed) I HILVERSUM -
| MAARSENBROEK I importeur of fabrikant overige filialen donderdag ...... 7 tpt 9 uur

tk
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OPLAAD-

^

BARE

BHILISHAVE \
HS800; Oplaadbaar scheer-

ieheertech nlek. Adv. *21 0.-

eSêt 109-
PHILIPS SHAVER
Inkl. tondeuse en wand-

iltibuder. Advlesprljs*99.-

TEFAL GOURMET
jGourmettén.raclettenengrll"

Super luxe, elektronlsche|| leren.lnkl.8pannet|es.*195.-;

keukenmachine, 500Watt,H»^^^ --a^,mt::]

Inkl.sapcentrlfuge, cltrus-

BRAUN MICRON 2005

j
fjatina veredeld micron

' ècheerblad+tondeuse. *1 54.-

95.-
ÏËUXE BRAUN
JPPCKETSHAVER
\
SnoerloosBraunscheerapp

; riièt blokkeringssysteem.

res. Adviesprijs. *300.-

159.-I
SUPER BRAUN
KEUKENMACHINEmd
Kompakte alleskunner.

PHILIPS
STAAFMIXER, ^
Pureren, mengen, hakken.

wm
WTPïïïïïïaaTTënT

+ 8 PERS. GOURMET
Inkl.recepten en spatels.

129.-

Kontakt-grill, uitnèèmbaregrill-

platen,thermostaat.Adv. *1G9.-

PRIJSJBUMt

NOVA^
FRITEUSE 2800.10

Groot, rechthoekig model
filter.Zeergoed getest. '211 .- 1 -^

BRAUN
I EXACT ~
3 BAARDTRIMMER

jjj
Instelbaar op 5 baardlengtes

: +tondeuse. Adviesprijs *95.-

LUXE HANDMIXER
3 snelheden handmlxer +
garden en deeghaken.

IFRIET-FONDUESET
NOVA: Inkl. fondue vorken.

25^

109>*
MfllIC CCT I ^ I

B
MOULINEX FRITEUSE I*
|lnkl. fondue mogelijkheid.! 7

79.^
ITEFAL FRITEUSE

THERMOS STUNT
PHILIPS BEAUTY-SETU 10"koPs koffiezetter +ther-

diverse hulpstukken voor
pedicure,, manicure en
huidmassage. ln

:

luXe_op-||ROWENTATHERMOS

Bcc^-Tiwr
PRIJS k

BRAUN LADYSHAVË
jlÓ/1 20Volt. Adviespri|s*79.-

49.-
BpAUN SILKEPIL

"

Eplleerapp. bekend van de
TV. Adviesprijs, M 80.-

PHILIPS Hu

GEZICHTS-
SOLARIUM =
4;UVA-TL-buizen.M35.-

GARMEN KRULSET
17 rollers in 3 maten. In-

Idüsief clips. Adviesprijs*99-

LUXE HAARDROGER I

1200WATT+DIFFUSORI
BCC^

PRIJSA*

10-KOPS
HD51 76; koffiezetter. *6S.

BCC^*IiWi]H

\y^j^j^^tui»in*mimau^a

69.-*

PHILIPS 1300 WAH
HR6540; Super draaitop én

BCC%Jl«Ii,
PRIJSW4*lt

278.-I*
1400 WAH LUXE i^
Inkl.opbergruimtevooracces-1^mmmm

268.
««..,». „«,--- .,,,, JS2481 + TURBO-BORSTEL,
BRAUN KOFFIE APP.||i400W. super stofzuiger.

54.95 rMl£W/J^ $-•—-
IlSIEMENSilOO WATT *

258.^ |a PHILIPS HR6500 I

11 00 W. draaitop. Adv*360.-

KRUPS ESPRESSO-

koffiezetapparaat in één. "31 9/

215.-

198.-*

188^- 1
IPANASONIC1000WATT £__ ilMegahlschë krachtregeling ffDC M ||en5voüdigeluchtfilterlng y^öö
!

nTO
178.

IIPHILIPS HR6183

138.-1*1

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

02507-1 76 19 of 165 00

VERZORGT HET HELE JAAR UW VISSCHOTELS
De schotels worden op de dag van consumptie vers gemaakt en gratis

bezorgd. Ook op zon- en feestdagen.

Luxe salade

ƒ 27,50 p.p.
met krab-, of zalm- of tonijnsalade,

gerookte zalm, gevuld ei, haring, paling,

holl. garnalen en krabvlees

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Gerookte visschotel

ƒ 27,50 p.p.
met zalm, heilbot, makreel, forel, paling

en brado

salade ƒ 17,50 p.p.
met zoute haring, zure haring, Noorse

garnalen, makreel, gevuld ei,

sardientjes en krabvlees

Gebakken visschotel

ƒ 15,- p.p.
met mosselen, nuggets, visfriet, scampi,

kuit, kibbeling, inktvis en 4 sausjes
'

4444444444444444444444444444444444444444444

PRUSi 19.95
I

Zelfreinigende grill-bak-

oven + regelbare ther-

mostaat, inkl. lekbak en
rooster Adviesprijs.*269.-

Sibben radiatoren
J-everbaar in alle maten

. _ ttA. iOm m
\

PHILIPS DEKENS

179.- SUPER KOOKPLAAT I*
PHILIPS MINI OVEN ||4-pits gaskookplaat'298.-1

Toaster oven> tijdklok.

=99-

l??0 Vo]t + zwakstroom. Ilprinktgewoon uit de kraan.||WH155; 3 standen. *280.-

45.» 34.95
;? EXTRA KERST KOOPAVONDEN
;! . 19.00 - 21.00 uur. ALLE FILIALEN
,;.'

.

"I Maandag 21 dec, Dinsdag 22 dec. en woensdag 23 dec.cjeopend

;<jifi,'''
Donderdag 24 dec. na 17.00 uur gesloten.

• # • •••*•'• • ^

TEFAL STOOMBOUT

anti-kalk staafje. Adv'99.-||WA15; Adyiesprijs'245.-

ièMéèi

STUDEREN OP
ZATERDAGOCHTEND
|V| l|S| l|e| ZATERDAGACADEMIE
De Zaterdagacademie is

erkend door de Minister

van Onderwijs en Weten-

schappen op grond van

de Wet op de erkende

ondenvfjsinsteflingen.

De (mondelinge) lessen

worden gegeven op zater-

dagochtend van 9 tot 12 uur.

Leslokaties: Amsterdam,

Arnhem, Den Bosch, Den

Haag, Leeuwarden, Rotter-

dam, Utrecht, Zaandam en

Zwolle.

Staridata:

vanaf 16 januari 1993

Introductie PC-gehruik. Werken mei MS-POS

Tekstverwerken met WordPerlecl

PDI modules MG I. AMBTi7mJulcs~HE.() cnTÜO"

Basiscursus public rehilions. Public relations. NGPR-A

Public relations. NGPR-B tulhiii in \m\itnlam HnmiJmnn I linlnl

Praktijkdiploma marketing. Marketing NIMA-A

Marketing NIMA-B Itilhtiuii \m\teiilum Kninitlamin l'iitilii)

Managemenl-assistenKel

Management middenkader I en II

Logistiek management

Basiskennis boekhouden

Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)

Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)

Praktijkdiploma loonadministratie

Basisdipl. belastingrecht lulleen m \m\ienhim KniiiiJumtnLiieilin

Toerisme/recreatie. SEPR I

ctpt T^rvnc3/~, tt^<d
5> 1 UJÜJLKOJJPo

In open envelop, zonder

postzegel, lenden aan
ZATERDAGACADEMIE
antwoordnummer 234
82öOVBïely«tad
tet 63200 -26« 95

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93

dhr/mw

straat

postcode/plaats

telefoon

Mijn interesse gaat uit naar

4711

DEIWONTE MANGO/ANANAS
OF PAPAYA/ANANAS -i 00
blik 425 ml 3^39-1 .77
sterke koffie in een slap pakkie

JACOBS CARTENOIR o cq
pak 250 gram OiJ7
BAIANCE VOOR DE KOFFIE n -rQ
pak 500 gram iH 3t62- 1 ./ V
PUNICA
KINDERFRISDRANK
keuze uit 3 smaken
literfles

1.99

voordelig per fles, voordeliger per zes!

ORVIETO CAVAUERE DOCG 1991
fris droge Italiaanse witte wijn
fles 75 cl 5.95OH f\(\
doos a zes flessen 357Te-QV«V/V/

PERFEKT P^
CAFEÏNEVRIJE KOFFIE
pak 250 gram |

ZEMELPAN
heel brood 44?1.99

&89

2.59

UN1EKAAS EXTRA BELEGEN GOUDSE
vacuüm verpakt "^^A O "ï

PERFEKT PERZIKEN
VI blik

JU68-

EXPORT BIER ONE WAY
6 flesjes a 25 cl 2.98

OMO MICRO PLUS

WASPOEDER
koffer 3 kilo

1.79

500 gram

ALMHOF BIOGARDE
VRUCHTENYOGHURT
beker 500 gram

ROOM-,
ARDENNER- OF PEPERPATE
vacuüm verpakt 1 OQ
plak 150 gram A35-I .70
SLAGERS SCHOUDERHAM i mq
100 gram 4^7»! ,*+7

GEBRADEN FRICANDEAU
100 gram

2 TRANSPARANT
PANTALONKOUSJES
diverse kleuren 5450-1.99

2.19

44»1.69
JOHMA KIP-KERRIESALADE
100 gram 1.49

3 PAAR HERENSOKKEN
diverse kleuren en dessins 7 nc
maten 39 t/m46 -<* *9f/ .7Jc/

SPAANSE
HANDSINAASAPPELEN
2 kilo

SPRUITJES
500 gram

CHAMPIGNONS
250 gram

2.99

0.49

1.49

DANOONTJE KINDERKWARK

33:29-1 6.95
6 x 50 gram 499" b2.69

FANTA, COCA COLA .

OF COCA COLA LIGHT[
6 blikjes 3.99

SUN PROGRESS
MACHINEAFWASMIDDEL
1.1 kilo «WlO.OO kuip 250 gram

ELMER BOTERMELANGE
een melange van roomboter en 4459-

plantaardige oliën

GEROOKT ONTBIJTSPEK
vacuüm verpakt
100 gram fc49-1.29

Aarfciodlngon zi|n goldig van 9 dec t/m 15 dec 1002 Groonie- enIrultaanbtedlngonvan9dec l/m 12 doe 1992

Prt|swf)zlngon on ultvorkocW voortwhoudon Na 50-'92

S 1 -39
KALFSLAPPEN
500 gram ^-3 i4^sS.95

DekaMarkl
DE VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN

Met filialen in: Andijk?Amsterdam, Beverwijk, Egmond-Binnen, Enkhuizen, Grootebroek, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Hillegom, Hoorn, Koog a.d. Zaan, Krommenie, Lelystad,

Lutjebroek, Lelden, Lisse, Santpoort, Middenmeer, Purmerend, Uitgeest, Velsen-Noord, Wormer, Wormerveer, Umuiden, Zaandam, Zandvoort.
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DE GAPER DRUGSTORE BOTTLE PARTY
Voor de eerste 100 snelle knippers organiseert

OSCAR DE LA RENTA „De Signature Bottle Party"
Op vertoon van de waardecheque vullen wij voor u een proefflacon met
Signature eau de Toilette van Oscar de la Renta

Geldig t/m zaterdag 19 december a s r 7

Maximaal 1 flacon per klant spn L^'f ^

DRUGSTORE fr^^^Rkd S<jT ï,

ROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT - TEL.02507 12513 4j£WW

V*

techniek
• ]•pen dagen
lange opleidingen (mbo) en korte opleidingen (kmbo)

BOUWKUNDE/WEG- EN WATERBOUWKUNDE/WERKTUIGBOUWKUNDE
FIJNMECHANISCHE TECHNIEK/ INSTALLATIETECHNIEK

ORIËNTATIE EN SCHAKELEN/MOTORVOERTUIGENTECHNIEK

locatie hendnck de keyserschool, krelis louwenstraat 1,

amsterdam, tel 020 - 68 43 017

open dagen woensdag 27 januari 1993 van 18 30-21 00 uur

donderdag 25 februari 1993 van 18 30-21 00 uur

dinsdag 25 mei 1993 van 18 30-21 00 uur

ENERGIETECHNIEK/ELEKTRONICA
ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEK

locatie electrotechnische school korte ouderkerkerdijk 5,

amsterdam tel 020 66 50 338

open dagen donderdag
woensdag

10 december 1992 van 09 30-16 30 uur

10 februari 1993 van 18 30 21 30 uur

LABORATORIUMONDERWIJS
CHEMISCH / MEDISCH

locatie laboratoriumonderwijs, generaal vetterstraat 76,

amsterdam, tel 020 - 61 57 825

open dagen vrijdag

zaterdag

19 februari

20 februari

1993 van 15 00-17 30 uur

1993 van 10 00-13 00 uur

rc
X
X
X

TECHNISCH COLLEGE AMSTERDAM, POSTBUS 8227, 1005 AE AMSTERDAM

Drogisterij "BOUWMAN"
B Hamminga/G Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel 1 2327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

EXTRA RAADSVERGADERING

Op verzoek van de frakties D66
en CDA zal een extra

raadsvergadering worden
gehouden op vrijdag 11

december 1992 om 17.30 uur in

het Raadhuis van Zandvoort.
Nadere info: Bureau Voorlichting

tel. 02507-61492

AART VEER
groente en fruit speciaalzaak

vraagt

MEDEWERKER
vanaf jan '93

Inl tel 14404,
na 18 00 u 12888

Auto- en Motorrijschool

Bert Hoogendijk
gaat per 1 januari 1993 weer
voor zichzelf beginnen.

Lesprijs:

auto
motor

ƒ45,-
ƒ45,-

per uur
per uur

Tollensstr. 35
Tel. 02507-14946
Floresstr. 46, Haarlem
Tel. 023-251933

Kiekado
Antiek & Kunst

Kerkstraat 22,
Zandvoort
Tel 18855

Kunst
wand-
kerstboom

95,-
Onze zaak is uitgebreid Wij hebben
daarom nog meer ruimte voor al onze
exclusieve Kerstdekorahes

Interlanden sprelgraep
Huis aan huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van-

Zandvoorts W
d Nieuwsblad

zoeken wij een

bezorg(st)er
voor een kleine wijk in Bentveld

Telefoon: 02507 -17166

Café Sam Sam
Dorpsplein 2

organiseert

KARAOKE
AVOND

vrijdag 11 december

You don't have to be a pro
to steal the show

aanvang ±21.00 uur

HANDWERKBOETIEK
CHARLOTTE
Bilderdijkstraat 2

2041 NK Zandvoort

Tel 02507-16544 •

Speciaal voor de komende feestdagen

STYROPOR vormen
• Grote sortering kerststof
• Ringen, ballen, kerstklokjes
• Kegels, hoeden, hartjes enz

(al verkrijgbaar vanaf 0,95)

Om zelf naar eigen keuze te bekleden
Ook stof bij ons verkrijgbaar

Grote sortering wol voor hand- en machine-breien

Wij hebben nog veel meer hobbyartikelen
Dus kom zelf eens kijken 1

Openingstijden di t/m vrij 10 00-17 00 uur en
op zat 12 en 19 dec

Voor hetnieuwe uit de directe woonomgeving geven 65%
van de Amsterdammers en 50% van de mensen uit de wijde omtrek de
voorkeur aan dé kranten yanjWeekmedia. Aldus het NIPO appreciatie
onderzoek 1992. Een aanbeveling voor doeltreffend adverteren in de

, spreekbuis van Amsterdam én omgeving. Bel voor uitgebreide informa-
tiemetRudyPost (020-562.2441) ofbel Willem Duivis (020-562.2446).

Elke week het dagelijks nieuws!

AmMcrdams Stadsblad Dkmcr Courant de Nieuwe Wjlnur Nlcuwhblad Guaspirdum
RullcnvcIdrrtM. Courant Amstcltecns Weekblad Aalsmeerder Courant
l IHmornscfourant de Rondt Vener de Nieuwe. Wcct.ru r 7-andvoorl» Nieuwsblad

4W *" Ifr-A

GEFINEERDE PANELEN
De mooiste met edelhout gefineerde panelen

vindt u bij De Graat Juweeltjes in o a Essen

Eiken Anegre Mahonie Beuken en Kersen

Naturel getint ol in dekkende kleur gelakt Met

ronde of rechte kanten In diverse breedtes

waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

GflAfcLUX
>

$ GRAfal_ON )-
—~<

KAMERBREDE PANELEN
Met kamerbrede panelen kan vrijwel elk plaford

zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf

biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar

liefst 5 50 m In verschillende breedtes en

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen) Met

rechte of ronde kanten In vele tinten

ALUMINIUM PLAFONDS
Kies uit meer dan 70 kleuren Koel warm fel ol

dromerig met het fantastische Luxalon

programma kunt u alle kanten uit De aluminium

lamellen (in verschillende breedtes en profielen)

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang

Dus praktisch altijd kamerbreed

ONGEKENDE KEUZE IN
PLAFOND WANDEN!

Ga voor exclusieve plafonds of

wanden meteen naar de grootste

speciaalzaak van Nederland.

Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

de Graaf iJDlafcorp^
Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel 020-

6134775 Open ma t/m vrij 9 -17 u en zat 10 -16 u

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg

probleem met ZEDKA vouw en schuifwanden

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek

modern en hyper modern In legio afwerkingen

spiegel houtstructuur in tinten en kleuren Naar

keuze met of zonder praktische kastinter eurs

Of uit eenzaamheid?

"Ergens in de loop der jaren ben ik de balans

kwijtgeraakt

de balans tussen m'n werk en m'n privelevtn

het werk slokte me op

en het grotere luns en de tweede auto gebruikte

ik als excuus

weet je hoe het dan voelt als je vrouw en kinderen

je vertellen dat ze liever op een flatje wonen als ze

mij daar weer mee terugkrijgen

op zo'n moment ga je eigenlijk pas nadenken over

de zin van het leven

of beter de zin om te leven"

Wil k lil si nlls 1 III Ji lil i II

VlHH Jl lll|t I l>l'l Jl Kil k

DcSlcttngKo Hlwlgr nq niluvc d i r Ho OJO J3I 335 Mmjn
lul I | t/ 1 v | Inq 09 00 17 00 i 19 OO ui 2? 30 uur ij|Mfc

cli if-tnlL rtjifltblnd i owprknq 11 Slclt q IlI Rt.c _«^b.mm.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA (V

|SLNGER
NAAIMACHINES ZANDVOORT

PRINSENHOFSTRAAT 7 « 02507-20072
t/o garage Versteege Maandags gesloten

_ RITSEN
^^] GARENS
r\ f NAALDEN

SCHAREN

i r-LmlpH BIASBAND
^ UMIN^HKJ FOURNITUREN

^ P E ivi Stokman KNOPEN
4 reparatie alle merken KLEDINGREPARATIETTTVTTV

Hoebespaart
u ruimte,tijden

geld opuw
krantenarchief?

Weekmedia op microfiche.

Bel nu voor een abonnement of nadere

informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant

Wibautstraat 131, 1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485
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Succesvol weekend voor

BC Lotus badmintonteams
ZANDVOORT - Met nog

vier competitieweken voor
de boeg lijkt BC Lotus dit
jaar weer helemaal terug
te zijn. Alle vijf competitie
teams kwamen dit week-
end weer met een overwin-
ning van de baan en blijven
daardoor meedraaien om
het kampioenschap

Door een royale 7 1 overwin
ning in de sleutelwedstrijd te

gen Nieuw Vennep lijkt Lotus 5

binnenkort als eerste over de
eindstreep te komen Dit jeug
dige team bestaande uit Kanita
Schultz, Paddy Glebbeek, Gijs
bert Hoogendijk en Rob Ver
burg heeft de konkurrentie in
middels op 5 punten achter
stand gezet Lotus 4 doet door

Minimale zeges ZHC-teams
ZANDVOORT - De ZHC

hockeyteams besloten de
eerste helft van de compe-
titie met nipte maar be-
langrijke 1-0 overwinnin-
gen De dames zegevierden
over Catwijck terwijl de
heren de spannende derby
tegen Haarlem naar zich
toe trokken

Een sterker ZHC damesteam
heeft het betere hockey niet uit
gedrukt in een ruimere over
winning Het middenveld was
in Zandvoortse handen, doch
het overwicht werd niet omge
zet in echt uitgespeelde kansen
Eenmaal was ZHC dicht bij een
treffer, maar de ingeslagen
strafcorner werd net voor de
doellijn weggewerkt Aan de an
dere kant kreeg Catwijck een
goede mogelijkheid ZHC doel
vrouw Henny Janssen redde
echter bekwaam

Lindeman en Dambrink
aan kop in

decembertoernooi

ZANDVOORT - Vorige
week donderdagavond is

voor de leden van de Zand-
voortse Schaak Club, het
decembertoernooi van
start gegaan Lindeman en
Dambrink toonden zich na
de eerste ronde van zes
partijen de besten en gaan
voorlopig aan kop
Met een score van vijf punten

uit zes partijen scoorden Linde
man en Dambrink ruim vol
doende om de leiding te nemen
in dit toernooi Hans Jansen is

een goede derde met 4,5 punt
terwijl Edward Geerts, Mare
Kok en Rob den Drijver met
vier punten ook nog met uitge
schakeld zijn

In de interne competitie staat
vanavond de twaalfde ronde op
het programma Leider is nog
steeds Edward Geerts

In de tweede helft trok ZHC
met veel inzet het initiatief

naar zich toe Met goede combi
naties op het middenveld werd
Catwijck teruggedrongen in de
verdediging Zo'n vijf minuten
voor het einde werd de inzet
beloond met de beslissende
treffer Na goed doorzetten van
Monique van der Staak, slaag
de Miranda Schilpzand erin de
bal in het doel te werken, 1

"We hebben hard voor deze
overwinning gewerkt", meende
coach André van Marie "Het is

lekker om met een overwinning
de winterstop in te gaan De
vierde plaats, die we nu bezet
ten had echter hoger kunnen
zijn"

Heren
De derby tussen ZHC en

Haarlem staat altijd borg voor
veel spanning Ook in deze afle

vering tussen de beide kempha
nen werd niets toegegeven In
deze goede partij hockey ontlie

pen de teams elkaar mets In de
eerste helft kreeg Haarlem een
unieke gelegenheid om de sco
re te openen De toegekende
strafpush werd echter uitste

kend door doelman Plons Goe
zinne uit het doel gewerkt

Beide teams zochten m de
tweede helft verwoed naar een
opening in de defensies Die de
fensies gaven echter weinig
ruimte Toch ontstonden er
hier en daar, over en weer kans
jes op een treffer De Zandvoor
ters forceerden na twintig mi
nuten spelen een strafcorner,
waaruit Mare Meijer de bevrij

dende treffer scoorde, 1 In
het restant van de wedstrijd
heeft ZHC de strijd gecontro
leerd en de voorsprong be
kwaam vastgehouden
"We konden deze overwin

ning prima gebruiken", stelde
coach Gijs Sterrenburg "We
staan nu m de middenmoot,
waar het overigens erg druk is

Tegen Haarlem is het altijd een
spannende pot en ik ben blij dat
het gelukt is om ze te pakken"

(ADVERTENTIE)
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"U kunt nu CD's bestellen per telefoon
Voor een prijs die lager ligt dan in de winkel 1

Bij CD DIRECT kunt u 24 uur per dag kiezen uit de
beste Pop, House of klassieke CD's "

BACK TO FRONT
ƒ36 95

- Bel 06-350 330 30
- Luister naar fragmenten
- Spreek uw keuze in
- Koop met korting
- Gratis thuisbezorgd
- Geen koopverplichting

Elton John

THE ONE
ƒ36 95

ƒ29 95
naar

traflttier^n
beste\

te

'Luister oP^vonete C° nat »s
n»ei ^ en heeU u

en

geen aan'

Tsgeen^

Koopje

cd-d!B§!S

een misstap van leider Johez
ook weer mee in de kampioens
race mede dank zij een zwaar
bevochten 5 3 overwinning op
Nieuw Vennep 5

De eerste drie teams boekten
de maximale winst tegen rela
tief zwakkere tegenstanders (8

0) en gaan hierdoor nog steeds
ongeslagen aan de leiding Het
eerste team had het deze week
wel erg makkelijk Doordat een
van de heren van Meerenwiek
in het enkelspel een kniebles
sure opliep en hierna de pijp
aan maarten moest geven hoef-
den er na de singles nog maar
twee partijen te worden ge
speeld De overmacht van Lo
tus bleek bovendien in de wed
strijd dermate groot dat het
team van captain Rene van
Roode voor het eerst m dit sei

zoen zelfs geen enkele set uit

handen hoefde te geven Met
deze grote overwinning is Lo
tus de konkurrentie qua wed
strijd saldo weer voorbij gelo-

pen, hetgeen aan het eind van
deze unieke kompetitie wel
eens erg belangrijk zou kunnen
zijn

Jeugd
Bij de jeugd kwam het B

team tot een zeer verrassend
gelijkspel tegen het op de twee-
de plaats staande team van Vel
sen, terwijl het C2 team met m
aktie hoefde te komen omdat
Sportschool v Zijderveld het
volledig liet afweten

Uitslagen
Lotus 1 Merenwiek 3 8 0, Lo
tus 2 Ko Flyers 2 8 0, Lotus 3

Nw Vennep 8 8 0, Lotus 4

Nw Vennep 5 5-3, Lotus 5 Nw
Vennep 10 7 1 Jeugd Lotus Al
Nw Vennep Al 8, Lotus BI
Velsen B2 4 4, Lotus C 1 Velsen
Cl 1 7, Lotus C2 v Zijderveld
Cl 8

»**-****. **3£V

Trainer Peter Keur: „We hebben het volledig aan ons zelf te wijten dat we verloren." foto Bnm fatiini n

ZVM mist opgelegde kansen
ZANDVOORT - Aangezien Koning Winter nog even
verstek liet gaan moest Zandvoortmeeuwen afgelopen
zondag de wei m Gezien het resultaat had de vorige
week reeds door trainer Pieter Keur gewenste winter in
kunnen vallen De 2-3 nederlaag wa s echter geheel onno
dig Door het missen van vele opgelegde kansen deed
Zandvoortmeeuwen zichzelf veel te kort en ging WH
met de winst strijken
Het team van Zandvoort

meeuwen kende nog een aantal
blessures Alleen Charles Das
was weer terug op het midden
veld, wat meer kracht gaf in het
Zandvoortse team Beide teams
moesten winnen om de aanslui
ting met de koplopers niet te

verliezen Het werd daardoor

Van Brakel koploper

bij Chess Society
ZANDVOORT - In de in-

terne competitie van Café
Neuf/Chess Society is

Hans van Brakel koploper
geworden Van Brakel won
met de zwarte stukken van
concurrent Dennis van der
Meijden, waardoor hem
voorlopig weinig meer kan
gebeuren

Voor de interne competitie
speelt de schaakvereniging
Chess Society iedere vrijdag
avond De strijd vindt hoofdza
keiijk plaats tussen de spelers
en reserves van het tweede
team Van Brakel kwam door
de overwinning alleen op kop
en staat nu theoretisch een
punt voor op zijn achtervolgers
Van der Meijden en anderhalf
punt op Kees Koper De 38 jan
ge secretaris van de vereniging,
die ook al drie snelschaakavon
den op zijn naam schreef, stond
tot nu toe alleen een halfje af
aan de zeer goed m vorm zijnde
Kees Koper
Afgelopen vrijdag liet Kees

Koper wederom zien aan

spraak te maken op de titel

Met wit gaf Koper Ton Marque
me geen enkele kans en schreef
weer een punt bij zijn totaal De
onderlinge confrontaties tus
sen Van Brakel, Koper en Van
der Meijden beloven in de twee
de helft van het seizoen zeer
spannend te worden
De grote verrassing van de af

gelopen week was de overwin
ning van Nico Handgraaf op
Hans Drost Voorzitter Drost
verloor hierdoor de aansluiting
met de top drie, terwijl Hand
graaf aantoonde zeer goed mee
te kunnen komen Ook de da
mes Carohen Stam de Jonge en
Hetty Sandbergen blazen in

middels een leuk partijtje mee
bij Chess Stam de Jonge voeg
de een half punt aan haar totaal
toe door remise te spelen tegen
Alexander Enthoven
Ondanks hun felle strijd in de

onderlinge competitie kwam
deze zeer enthousiaste groep
afgelopen dinsdag achter de
borden voor de strijd tegen het
vijfde team van Bloemendaal
De uitslag was bij het ter perse
gaan nog niet bekend

Bootviskampioenschap

voor Peer Warmerdam
ZANDVOORT - De derde

en laatste bootviswed-
strijd op de Noordzee van
de Zeevis Vereniging
Zandvoort ging eindelijk,

na zes maanden door De
twee voorgaande wedstrij-
den waren door het slechte
weer vervallen Tijdens
deze laatste wedstrijd
werd er overigens uitste-

kend gevangen

Dat elke visser op scherp
stond na het gedwongen thuis
zitten bleek wel door het grote
aantal gullen dat gevangen
werd Meer dan 150 vissen wer
den er van de wrakken gehaald
Waarschijnlijk hebben de vis

sen gewacht op de mannen van
de Zeevis Vereniging Zand
voort
Doordat Peer Warmerdam

vierde werd, samen met kop
pelgenoot Wim Krijnen, wist
hij beslag te leggen op het club
kampioenschap Ton van Hoek
zag het kampioenschap aan
zijn neus voorbij gaan door de

laatste wedstrijd niet te vissen
Daardoor kon Van Hoek zijn

koppositie niet verdedigen, ter

wijl Tim Goossens, die voor de
wedstrijd op de tweede plaats
stond, met pech te kampen
had De pech bestond uit het
feit dat koppelgenoot Patnck
Haak de gehele wedstrijd met
zeeziekte te maken had en wel
zodanig dat geen vis gevangen
werd Hierdoor kwam Tim
Goossens niet hoger dan een
13e plaats, met tot gevolg dat
hij cte derde plaats met Leo
Haak moet delen

Doordat Tom Goossens sa
men met koppelgenoot Hans
Mortier in de laatste wedstrijd
won, pakte hij een tweede
plaats in dit kampioenschap
Ondanks het feit dat de groot
ste vis die dit koppel ving werd
gediskwalificeerd, omdat de vis
met in de bek was gehaakt
maar aan de zijkant, kwam de
tweede plaats niet in gevaar
De einduitslag
1 Peer Warmerdam 20 punten
2 Ton Goossens 22 punten
i Leo Haak ii punten
Tim Goossens ii punten

5 Henk Bluijs 28 punten

Het meten'van een Griet door de leden van de Zeevis Vereni-
ging Zandvoort

een spannende, felle en te har
de wedstrijd
In de eerste helft was Zand

voortmeeuwen constant op de
helft van WH te vinden Er
werd in dit eerste gedeelte met
twee doelpunten afstand geno
men doch er had aanzienlijk
meer ingezeten Rick de Haan
begon met een schot hoog over
en Ruud van Laere kogelde een
vrije trap op de vuisten van deWH doelman Halverwege de
eerste helft leek Zandvoort
meeuwen een voorsprong te ne
men Na een duel tussen deWH doelman en Rick de Haan
viel de bal voor de voeten van
Ruud van Laere Zijn lob be
landde echter tegen de doel
paal
De Zandvoorters hadden het

betere van het spel en waren
veel sterker Na ruim een half
uur voetballen namen de Zand
voorters een voorsprong Rick
de Haan kwam in bal bezit en
met een knap schot kwam
Zandvoortmeeuwen op 1 De
gastheren probeerden door te

drukken en kregen op slag van
rust de beloning in een tweede
treffer Na een zeer onoverzich
telijk situatie, waarbij vele spe
Iers als kegels omvielen, was

het Freek van der Mije die de
bal in het net schoot, 2

Rood
In het tumult dat daarna ont

stond, ontstond een handge
meen tussen de WH doelman
en Ruud van Laere, die beiden
de rode kaart kregen voorge
schoteld In de tweede helft een
wat slap en ongeconcentreerd
voetballend Zandvoortmeeu
wen Daardoor kon WH vat
krijgen op de strijd Het duurde
slechts vijf minuten of Zand
voortmeeuwen kreeg de reke
nmg gepresenteerd Er was on
voldoende dekking en al kwam
doelman Ron Eerhart nog wel
zijn doel uit hij werd kansloos
gepasseerd, 2 1 WH bleef aan
dirngen maar de beste moge
lijkheid was voor Zandvoort
meeuwen Freek van der Mije
had aan alle onzekerheid een
einde kunnnen brengen Op en
kele meters en voor open doel,

de doelman van WH was al

gepasseerd, schoot Van der
Mije de bal over in plaats van in
het doel In plaats van 3 1 werd
het een paar minuten later 2 2

De zeer zwak leidende
scheidsrechter hielp WH een
handje Een ongevaarlijk schot
kwam zeer oniortuinlijk tegen
de arm van Marcel Schoorl De
scheidsrechter besloot maar
een strafschop te geven, die be
nut werd, 2 2 Trainer Pieter
Keur die volledig op winst
speelde paste twee wissels toe

Jos van der Mei] en Michel
Schraal kwamen in het veld
voor Mark Lamers en Freek
van der Mije
Het had voor Zandvoort

meeuwen alles kunnen worden
maar het werd uiteindelijk he
lemaal niets Rick de Haan
kreeg tweemaal een opgelegde
mogelijkheid om de Zandvoor
ters in veilige haven te schieten
maar faalde Een puntendehng
was het meest voor de hand lig

gend, maar in blessui etijd sloegWH alsnog toe Een Haarlem
se voorwaarts kon vrij opruk
ken en zijn lob kwam boven op
de lat Het zat de Zandvoorters
toch al niet mee, maar nu viel

de bal met achter het doel maar
het vooi het doel en werd mge
kopt
Trainer Pieter Keur was na

afloop zeer teleurgesteld ' Ik
ben er goed ziek van We heb
ben het volledig aan ons zelf te

wijten dat we verloren Kijk, we
kregen in de tweede helft wel
alles tegen, maar als je de kan
sen benut dan heb je zo'n vent
niet nodig We hebben het ge
woon uit handen gegeven Het
is de vierde keer dat we een 2

voorsprong uit handen geven
Ik denk dat we er dan veel te

gemakkelijk over denken, con
centratie gebrek We doen in

deze competitie voor memand
onder Alleen vorige week had
den we geen kans tegen Heem
stede, maar als we tachtig pro
cent van de kansen hadden be
nut dan hadden we nu boven
aan gestaan

'

Sandevoerde houdt autorit
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Er kan ingeschreven worden op de avond van de jubileumrit vanaf half acht in de Beach Bar van
het Palace Hotel aan het Burg van Fenemaplem

ZANDVOORT Aan
staande zaterdagavond
start Autosportvereniging
Sandevoerde het nieuwe
seizoen en het oude sei

zoen wordt afgesloten met
de Toyota De Groot Jubi-
leumrit Behalve dat deze
rit meetelt voor het kampi-
oenschap van 1993 worden
tevens op gepaste wijze de
kampioenen van het sei

zoen 1992 gehuldigd

De rit die gei eden wordt, is

een routebeschrijvingsrit, uit

gezet door de heren Eggeraat
en Van Leeuwen, heeft een
lengte van ongeveer 25 kilome
ter Zoals gebruikelijk zal de rit

geheel worden verreden in de
gemeente Zandvoort De in

schrijvingskosten bedragen
twaalf gulden per deelnemende
auto ongeacht het aantal inzit

tenden Leden van de ASV San
devoerde genieten een korting
van twee gulden per persoon
Er kan ingeschreven worden
op de avond van de ut vanaf
half acht in de Beach Bar van
het Palace Hotel aan het Burg
van Fenemaplem Inschrijven
kan in de A , B en C klasse (be
gmners) De equipes zullen
vanaf ongeveer acht uur om de
minuut van start gaan voor hun
rit welke ongeveer twee uur in

beslag neemt

De prijswinnaars worden na
afloop in het Palace Hotel be
loond met fraaie bekers De
equipes met het minste aantal
fouten, ongeacht de klasse,
krijgt bovendien de fraaie R-ob
Slotemaker wisselbeker uitge
reikt Deze beker is vele jaren
geleden beschikbaar gesteld
door de bekende plaatsgenoot
Jan Lammers die helaas geen
gelegenheid heeft om de prijs

uitreiking te verzorgen
Het afgelopen jaar is voor

ASV Sandevoerde, na het 25 ja

rig bestaan in 1991, een goede
stap op weg gebleken voor de
volgende 25 jaar De opkomst
bij de ritten zit duidelijk in de
lift en met name het aantal
deelnemende equipes bij de
laatste rit was opmerkeliik
groot In het Palace Hotel heeft
ASV Sandevoerde een geschik
te lokatie gevonden waardoor
het sociale aspect een belangi ij

ke rol speelt binnen de verem
ging
Gezien deze positieve ontwik

kehngen en het gezegde dat i e

geren vooruitzien is zijn ei

plannen om in de nabije toe

komst een rit buiten Zandvoort
te organiseren In de regio

Haarlem zijn verder geen vere
mgingen, die de nttenspoi t be
oefenen, zodat Sandevoei de
ook probeert als vereniging een
soort regiofunctie uit te gaan
oefenen Dit alles natuurlijk in

goed overleg met de plaatselij

ke autoriteiten, die vooi deze
georganiseerde ritten veigun
mngen af moeten geven
Overigens ligt het geenszins

in de bedoeling van het bestuui
om er een al te omvangrijk ge
beuren van te maken en zullen

de ritten in Zandvoort do bo
ventoon blijven voeren Wie in

het bezit is van een aan alle

eisen van de wet voldoende per
sonenauto en een rijbewijs be
zit is welkom bij de Autosport
vereniging Sandevoerde

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT KORT

TZB
ZANDVOORT - In een slech

te wedsti ijd leken TZB en Ovei
bos op weg naar een record uit

slag Binnen een kwaitier spe
len was de stand 2 2 Uiteinde
lijk duurde het tot het laatste

kwartier toen Overbos twee
maal scoorde en met 4 2 won
De Zandvooiters waren niet de
mindere en kregen goede moge
lijkheden Overbos nam echter
een 1 voorsprong Door doel
punten van Daan Herweg en
Jos van Houten kwamen de
Zandvoorters op een 1 2 voor
sprong De voorsprong was van
korte duur want een minuut la

ter scoorde Overbos de gelijk

maker Zoals vermeld won
Overbos uiteindelijk met 4 2

ZVM-ZATERDAG
ZANDVOORT - Een vanuit

de defensie spelend Zandvoort
meeuwen slaagde er met in

HBC volledig te verrassen De
1 1 eindstand was al bij de mst
bereikt De betere kansen wa
ren voor Zandvoortmeeuwen
De verdiende voorsprong liet

toch ruim en half uur op zich
wachten Een goede aanval
ovei rechts werd voortgezet
met een zuivere voorzet waarna
Rob van de Bergh fraai inkogel
de, 1 Nog voor de pauze
kwam HBC op gelijk hoogte
toen een hoekschop werd mge
kopt In de tweede helft een
hardwerkend Meeuwenteam
dat uiteindelijk de winst dankte
aan doelman Mario Schrader
Deze zorgde met een katachtige
reactie, vlak voor het einde, dat
het ene punt m Zandvoort
bleef Er begint lijn in te ko
men ', zegt Teun Vastenhouw
"Als we de training meer ko
men bezoeken dan komen we
er nog beter in'

HANDBAL
ZANDVOORT - De Holland

Casino ZVM handbalteams
werden afgelopen zondag naar
grote nederlagen gespeeld De
Zandvoortse dames waren to

taal niet opgewassen tegen Tor
nado Na een 10 3 ruststand
werd Holland/Casino ZVM ge
heel overklast en verloor met
22 5 "Tot halverwege de eerste

helft konden we aardig bijbhj

ven , stelde coach Geert Dijk
stra "Daarna was Tornado op
alle fronten de betere"

De heren bleven tot een kwar
tier voor het einde kansrijk Tot
dat tijdstip was er sprake van
weinig of geen krachtsverschil
In de eerste helft hebben de
Zandvoorters lang de leiding

gehad De 7 9 voorsprong werd
echter vlak voor de thee omge
zet door Tonegido in een 119
achterstand voor Holland/Casi
no ZVM In de tweede helft ble

ven de Zandvoorters het sterke
Tonegido goed volgen Na twin
tig minuten was de stand 18 14

voor Tonegido Toen was het
echter gedaan met het Zand
voortse verweer en liep Tonegi
do uit naar een geflatteerde 28
18 overwinning "In de slotfase

sneed Tonegido er doorheen ,

volgens coach Joost Berkhout
' Daarvoor hebben we goed par
tij gegeven en waren er moge
lijkheden

NIHOT/JAAP
BLOEM
ZANDVOORT - In de zaal

voetbalcompetitie het Nihot
/Jaap Bloem Sport een punt lig

gen tegen Brezan 3 3 Na een
helft voetbal leek Nihot/Jaap
Bloem Sport op weg naar een
grote overwinning, maar de
mannen van coach Guus Mar
celle konden de strijd met af

maken Nadat Brezan de ope
nmgstreffer voor zijn rekening
nam kwamen de Zandvoorters
langszij door een treffer van
Robin Castien De badgasten
combineerden in hoog tempo
en brachten met goed voetbal
de stand op 3 1 door twee tref

fers van Wim de Jong In de
tweede helft een meer aanval
lend Brezan dat terugkwam tot

32
In de slotfase ïuilde Brezan de
doelman vooi een extra veld
speler Toen hadden de Zand
voorters de strijd kunnen be
slissen Edwin Ariesen kieeg
een leeg doel vooi zijn neus
doch plaatste de bal naast dat
doel
De daarop volgende aanval van
Brezan betekende de gehjkma
ker Doelman Jaap Bloem was
kansloos op een van lichting
verandei d schot 3 3

Topscorers
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Onroerend goed
te koop aangeboden

T h aangeboden representatieve KANTOORRUIMTE te Am
stelveen opp 60 m 2

incl meubilair en tel centrale Prijs ƒ 235
ex BTW per m ? p j Informatie 020 6479717 of 03480 33053

GARAGE te koop v Fenema
plein ƒ15 000 kk Tel

02507 17380

Oproepen
Mededelingen

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEil/E makelaars o.g. L|J

Tel 02507-12614 NVM

Kunst en antiek

• Veilinggebouw Amstelveen •
veilt weer

Veel echte inboedels o a veel antieke Biedermeier

meubelen pendules tafelklokken schilderijen oude Perzen

veel klemgoed enz enz

Op maandag 1 4 en dinsdag 1 5 december aanvang 1 9 30 uur

Kijkdagen zaterdag 12 en zondag 13 december van 10 16 u

Frans Halslaan 33 Amstelveen 020 6473004

Opheffingsverk Antiekmarkt
Dorpsplein 2 zondags ge
opend Zandvoort tel 16551

• Rubrieksadvertentie'' Zie

voor adres en/of telefoonnr

de colofon in deze krant

Schoonheid en verzorging

schoonheidssalon
MOERENBURG

Behandeling volgens afspr met alle exclusieve merken
tevens speciale herenbeh o a met Aramis Davidoff

Tel 02507 16123

PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en voetmas
sage Behandeling bij u aan
huis is mogelijk 02507 12698

Wees verstandig en maak
vroegtijdig uw afspraak rond

om de feestdagen bij Henk
v d Feer Haarverzorging

Tel 02507 13874

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile

Huur prijs ƒ 100 pw
Gratis bezorgd en gehaald

Bel voor reservering en
inlichtingen 02507 30183

DAGJE UIT

VERGADERING
RECEPTIE

BEGRAFENIS

belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u

thuisbezorgd BROODJE
BURGER Tel 02507 18789

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket 1 Geen
adres7 Dat hebben wij voor u 1

Inl tel 02907 5235

Jonge vrouw 31 jr zoekt

vriendin om af en toe eens
gezellig uit te gaan (niet

lesbisch) Tel 02507 19639

Overigens mijnheer de voor

zitter zijn wij van mening dat

de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken

SINGER
NAAIMACHINES

reparatie alle merken
PEM STOKMAN

Prmsenhofstr 7 Zandvoort
Tel 02507 20072

• Toonkunstkoor Z concert

t g v 25 jarig bestaan Herv
kerk zondagmiddag 13 dec
aanv 14 30u m m v orkest en
solisten algl Fr Bleekemolen

Verkeerde deur in laadbak
gezet 1 Tegenover Kostverlo

renstraat 35 Zandvoort Mag
ik hem a u b terug U krijgt 2
andere of iets anders Tel

02502 48026

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel 13529

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam

Verloren en
gevonden

• GEVONDEN bij fietstun

reltje in Noord tam konijn wit/

lichtbruine vacht m donker

bruine oren Inl 02507 18418

Divers personeel
gevraagd

Fotomodellen/figur v mode/
reel /tv leeft en erv niet be
langrijk ook studentes Stuur

duidelijke foto s (retour) naar

Pb 17166 1001 JD Adam

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel 13529

* Te k zwaar eiken bar pa
nelen front blad 2 50 lang Pr

ƒ275 Tel 02507 16551

* T k bureaustoel velours

bekl ] 75 Singer trapnaaima
chine/125 Tel 02507 16551

• T k oud plantentafeltje

oma s tijd ƒ 75 Vloerkleed 2
bij 3 mtr ƒ25 02507 16551

• Witte salontafel (bamboe)
met 4 glasplaatjes ƒ250
Tel 02507 19071 na 18 uur

• Rubrieksadvertentie'' Zie

voor adres en/of telefoonnr

de colofon in deze krant

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1 75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

• Bang & Olufsen mst piek

up radio cass deck ineen +
CD aansl perfect geluid

ƒ300 Tel 02507 17353

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO S worden

geplaatst onder de

na\olgende \oorvvaarden

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • \erloren/ge\onden •
weg/aan komen lopen/\ liegen • maximaal 5

tegels • alleen \ooi particuhei gebiuik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uv\ tekst de coupon

en v )oi ïedeie lettei punt komma of cijfei éen

\ak|t Laat na ïedei wooid punt of komma een

vakje vnj Schii|f pei tegel hele woorden of

lettei gt epen

Indien uw adveitentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(gno)betaalclieque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptguokaatt

Wij zijn niet aanspiakeh|k voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift

Wij behouden ons het lecht vooi zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres urterlijK

maandag tot 16 00 uur Betaalde Micro's moeten worden mgeleverd aan de balie van ons kantoor
uiterlrjk tot dinsdag 14 00 uur

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient ei rekening mee te houden dat bi) uw
opgave de regel Bi o nr bui v d blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt)

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12

2041 JM Zandvooit

Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22
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DIT NAJAAR heeft de KLM een
ingrijpende aanpassing van
haar dienstregeling afgerond
Niet alleen wil de KLM meer

bestemmingen vaker bedienen, maar
ook, ter beperking van de kosten, een
intensiever gebruik maken van de
vloot Het KLM-werkpaard voor het
Europese net is de Boeing 737, waar
van de KLM 26 exemplaren in ge-
bruik heeft en er drie huurt van
Transavia Maar wat doet de KLM nu
zoal met zo'n 73T> Hoe gaat de vluch-
tuitvoering in zijn werk? Om daar
achter te komen maak ik dagje mee
uit het leven van een Boeing 737

door Renc de Leeuw

Voor onze 737 300, de PH BDE Abel Tas
man, ziet het vluchtschema voor die dag er
als volgt uit Hamburg Schiphol Stock
holm Schiphol Boedapest Schiphol Barce
lona Een zware dag waarop meer dan ne
genduizend kilometer gevlogen moet wor
den Het wordt een dag vol hindernissen,
waardoor de Abel Tasman telkens vertra
ging oploopt Eerst laat de computer van de
luchtverkeersleiding op Schiphol het afwe
ten en later maakt een zware storm het
vertrek enige tijd onmogelijk Het KLM toe
stel weet de vertragingen weer grotendeels
teniet te doen Totdat op de luchthaven van
Boedapest niemand minder dan Bons Jelt

sm het programma van de Abel Tasman
definitief in het honderd laat lopen De PH
BDG 'Michiel de Ruyter' neemt de vlucht
naar Barcelona over
Het is vroeg opstaan die dag Nog voor zes

uur moet ik mijn hotelbed in Hamburg uit

om op tijd op de luchthaven Fuhlsbuttel te

zrjn Samen met KLM voorlichter Hans
Leijte en een collega van het Haarlems Dag
blad ben ik de avond tevoren naar Hamburg
gevlogen, waar we tegen elf uur arriveerden
voor een korte overnachting De PH BDE
'Abel Tasman', bracht die nacht daar op het
platform door „Een onderdeel van de nieu
we KLM dienstregeling, die is gebaseerd op
het zogeheten blokkensysteem, is dat iedere
nacht zo'n 25 vliegtuigen een nachtstop ma
ken op luchthavens in Europa, zodat ze
daar 's ochtends vroeg weg kunnen en in de
loop van de ochtendspits al op Schiphol
arriveren," had Hans Leijte de avond tevo
ren al uitgelegd „Zo biedt de KLM de reizi

ger de keuze tussen een lange werkdag in

Amsterdam of overstappen op aansluitende
vluchten naar alle delen van de wereld Door
het blokkensysteem zijn de KLM-vluchten
geconcentreerd in drie spitspenoden, 's och
tends, rond de middag en in de namiddag,
zodat wij de reiziger drie keer per dag door
verbindingen kunnen aanbieden Vroeger
was die overstapmogelijkheid er eigenlijk

maar een keer per dag "

Troostrijk

Wanneer we om half zeven in de vertrek
hal van een donker Fuhlsbuttel arriveren,
blijken we niet de enigen Het is al druk bij

de KLM incheckbalies Het geeft het troost

rijke gevoel dat ik niet als enige zo vroeg uit

de veren moet Er zijn drie bussen nodig om
de 92 passagiers naar het vliegtuig te bren
gen en dat is met slecht voor een toestel met
111 stoelen Het taxiën begint om 7 16 uur,
zes minuten later dan de dienstregeling aan
geeft Purser mevrouw Dekkers heet ons
welkom en begint de veiligheidsinsti uctie
De stewardessen demonstreren de zuurstof
maskers en zwemvesten en wijzen waar de
nooduitgangen zich bevinden De aandacht
van de passagiers gaat echter meer uit naar
de kranten, die bij het instappen zijn uitge
reikt Om 7 23 uur klimt het toestel de grau
we wolken in
De vijf vrouw sterke cabine crew moet op

deze korte vlucht alle zeilen bijzetten om
alle passagiers van een ontbijt te voorzien en
alle vaatwerk bijtijds weer in te zamelen Ik
moet zelfs flink dooreten om broodjes,
vlees, kaas, kwark, melk en koffie verorberd
te hebben we hebben in het hotel niet

ontbeten voordat het dienblad met efficien

te bewegingen onder mijn neus vandaan
wordt gehaald door langsflitsende stewar
dessen
Gezagvoerder Brons heeft op Schiphol

een flink stuk van de Zwanenburgbaan no-
dig om de bijna volle Abel Tasman tot stil

stand te brengen De straalomkeerders op
de motoren, die het vliegtuig afremmen, bla
«211 gi ote plassen water opzij Het is donker,
somber en windel ïg hier en ei is storm op
komst
Purser Dekkers bedankt de passagieis

'for flymg KLM' Zodia de passagiers het
vliegtuig verlaten hebben, ontstaat er een
zenuwachtige drukte in de cabine De be
manning die ons naar Schiphol bracht,
wordt afgelost De stewardessen pakken
haastig hun koffers Zij hoeven pas de vol
gende morgen weer te vliegen Na een haas
tig afscheid komt de volgende oeio aan
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Boeing 737 Abel Tasman bij de afhandeling op de luchthaven Arlanda van Stockholm

KLM-werkpaard moet meer vliegen en minder stilstaan

Een dag vol hindernissen uit

het leven van een Boeing 737
boord Intussen is een groep schoonmakers
van Service Q het vliegtuig binnengekomen,
stevig ingepakt in jassen en truien Dat is

hard nodig, want bij het afhandelen staan
alle deuren van de 737 tegen elkaar open en
snijdt een koude tocht door het gangpad De
stewardessen rillen Hun blauwe pakjes zijn

meer berekend op het klimaat tijdens de
vlucht
Het vliegtuig is tijdens de vlucht uit Ham

burg niet al te vuil geworden „Die kleine
kisten op de korte vluchten gaan over het
algemeen wel," zegt een van de schoon
maaksters „Maai die grote, die een lange
vlucht hebben gemaakt " Ze kijkt veelbe
tekenend Maar ze moet weer verder Want
in het kader van het blokkensysteem zijn de
schoonmaakprocedures verkort, opdat de
vliegtuigen korter aan de grond hoeven te

staan

Zuurstof/lessen

De binnengekomen crew werkt aan de
hand van een checklist af of in de cabine
allesan orde is, inclusief de zuurstofflessen
die in geval van nood de passagiers van
zuurstof voorzien Bij de deuren is het een
drukte van belang Een catermgwagen,
waarvan de laadruimte op dezelfde hoogte
wordt gebracht als de vhegtuigdeur, haalt de
containers met de resten van het ontbijt op
en bezorgt de nieuwe maaltijden voor de
vlucht naar Stockholm Een medewerker
van de grondafhandehng meldt dat de wa
gen, die de brandstof vanuit het leidingen
stelsel bij de D pier het vliegtuig in moet
pompen, defect is Er wordt zenuwachtig op
horloges gekeken Door een cabineraam zie

ik dat er even later toch wordt getankt Maar
als om 9 15 uur, tien minuten na de officiële

vertrektijd, de passagiers hun plek hebben
ingenomen, meldt gezagvoerder Willem Jan
van Altena via de boordradio „Er is een
computerstoiing bij de verkeersleiding
Onze vlucht is als nummer achttien aan de
beurt Dat betekent dat we nog zo'n drie
kwartier zullen stilstaan " Namens de KLM
maakt hij excuses, al kan de KLM hier niets
aan doen De stewaï dessen delen alvast een
drankje uit

De veitiaging valt uiteindelijk mee Na
twintig minuten wordt het vliegtuig van de
pier weggeduwd en negen minuten later stij

gen we op vanaf de Aalsmeerbaan De sfeer

aan boord is ï listiger nu Er is alle tijd om de
maaltijden te serveren, ditmaal inclusief

een warme hap, en later komt ook het karre
tje met de taxfiee koopwaren langs Op
Stockholm is de achterstand op het schema
teruggebracht tot tien minuten Het vlieg

tuig wordt in een wazig Scandinavisch zon
netje afgehandeld De cabinebemanning
gaat van booid, de cockpitbemanning blijft

We nemen een kijkje rond het vliegtuig,

waar de afhandehngsvoertuigen omheen
krioelen Een grondwerktuigkundige con
tioleert de roeren, de motuien, het nnder
stel Alles is in orde
De nieuwe pui serW A Duineveld heet de

instappende passagiers welkom Hij laat mij
een lijst vol raadselachtige codes zien
„Hierop staat aangegeven welke passagiei s

op Schiphol een aansluiting moeten halen
Als de tijd erg kiap wordt, kunnen we dat
alvast doorgeven aan Schiphol, zodat ze
daar maatregelen kunnen nemen, bijvoor
beeld om groepen te begeleiden naar de aan
sluitende vlucht '

Om 12 uur stijgt de Abel Tasman op Ik

neem een kijkje in de cockpit bij gezagvoer
der Willem Jan van Altena en co piloot Men
no Kroon, ook al lopen we nog steeds achter
op schema De vliegers zien evenwel geen
reden om harder te gaan vliegen „Dat heeft
geen zin," zegt Menno Kroon „Je wint er
maar een paar minuten mee, maar het kost
veel extra brandstof Ieder vliegtuig heeft
namelijk een economische kruissnelheid,
waarbij het brandstofverbruik het kleinst is

Ga je harder vliegen, dan neemt het ver
bruik zeer snel toe Je kunt dus beter een
vertraging inlopen bij het omdraaien op
Schiphol

"

De vliegers vinden de 737 een plezierig
vliegtuig „Voorheen vloog ik op de DC 9

"

zegt Van Altena „De 737 300 is moderner,
ook al ïs'ie gebaseerd op een al wat oud
ontwerp Boeing heeft het vliegtuig sterk
verbeterd Het toestel heeft nieuwe motoren
gekregen en verder is de cockpit sterk gemo
dermseerd "

Hij wijst op de beeldschermen in het m
strumentenpaneel, waarop de vliegers de
vluchtgegevens aflezen Die schermen dui
den op een ver doorgevoerd gebruik van
computers „In de DC 9 zaten nog mechani
sche instrumenten," legt Van Altena uit

„We vlogen toen op de kaart Nu staat op de
beeldschermen aangegeven welke koers je
moet volgen Mochten de beeldschermen
uitvallen, dan schakelen we onmiddellijk
over op de kaart Die hebben we altijd bin
nen handbereik Maai zulke storingen ko
men hoogst zelden voor "

Motorstoring
Hetzelfde geldt voor motorstoringen, ver-

volgt Van Altena „In de zes jaar dat de 737
bij de KLM in dienst is, is dat twee of drie
keer voorgekomen In principe is er dan
geen enkel probleem Je schakelt de motor
uit en vliegt verder op de andere "

En als beide motoien uitvallen' „Dat
komt bijna helemaal niet voor," vult co
piloot Menno Kroon aan „Als er op de hoog
te waar we nu vliegen bijna 12 kilometer,
twee motoren uitvallen, dan heb je nog 165
kilometer te gaan voordat je op de grond
bent In die tijd kun je meestal wel een
Vliegveld vinden Bovendien heb je een mi
nuut of twintig de tijd om te proberen de
motoren te herstarten Op zulke noodsitua
ties zijn we getraind "

Bij het naderen van Schiphol blijken de

computerproblemen bij de veikeersleiding
nog niet opgelost Er moet een minuut of

twintig rondjes gediaaid worden boven het
IJsselmeei, alvorens we de landing mogen
inzetten

Bij de landing blijkt de computerstoring
niet het enige probleem te ^ïjn waar de na
tionale luchthaven mee kampt De aange
kondigde storm begint in volle hevigheid uit

het westen te waaien en er is dringend be
hoefte aan een oost west baan omdat vlieg

tuigen met de neus m de wind behoren te

landen De primaire oost west baan, de Bui
tenveldertbaan, is evenwel buiten gebruik
wegens onderhoud Schiphol past daarom
een kunstgreep toe De Abel Tasman wordt
naar de oude, korte baan op Schiphol Oost
gedirigeerd, die normaal alleen door kleine
zakenvliegtuigen wordt gebruikt Voor de
737 is de baan net lang genoeg, grote toestel
len kunnen hier met landen
Aan de pier herhaalt zich de zenuwachtige

drukte die hoort bij het afhandelen van een
vliegtuig Een bijzonderheid is het mbou
wen van een stretcher en het aandragen van
extra zuurstofflessen voor een zieke passa
gier, die in Boedapest aan boord zal komen
De leuningen van negen stoelen worden
naar beneden geklapt en er komt een gor
dijn om de privacy te waarborgen De be
manningen wisselen
Zodra alles klaar is voor vertrek meldt de

nieuwe gezagvoerder H Gooris slecht
nieuws „De windsnelheid is te hoog voor dit

type vliegtuig, zodat we niet kunnen opstij

gen We moeten wachten tot de wind is afge
nomen " In het stilstaande vliegtuig is goed
te merken dat de wind er stevig aan trekt
Het landen gaat intussen door Sommige
vliegtuigen van andere maatschappijen, zo
als een 737'300 van Lufthansa vei trekken
wel Later legt Gooris uit dat er niet recht
met de neus in de wind kon worden gestart
Er bleef steeds een forse zijwind (dwars
component) over , Bij ons is de limiet voor
de 737 25 knopen zijwind ofwel zo n 45 kilo

meter per uur bij een natte baan " Dat ande
re vliegtuigen wel vertrekken is, zo zecrt hij

de verantwoordelijkheid van de gezagvoer
der "

Buitenveldertbaan
Mee vijftig minuten veitragmg stijgen we

op vanaf de Zwanenburgbaan Vanuit het
vliegtuig zie ik dat Schiphol het onder
houdsweik aan de Buitenveldertbaan maar
even uit het hoofd heeft gezet Ei landen
weer vliegtuigen op
Tijdens de vlucht blijkt wind met altijd

nadelig „We hebben op deze vlucht een rug
wind van 75 knopen, zo n 135 kilometer per
uur " meldt Gooris „Daardooi kunnen we
iets van de vertraging inlopen "

We landen even na half zes op de luchtha
ven van Boedapest een half uui tje achter op
schema We parkeren naast een grote
vrachtmachine van de Russische Aeroflot
Er staan trouwens opvallend veel Russische
toestellen op het platfoim Het waarom
wordt al snel duidelijk De Russische presi

dent Bons Jeltsm is op bezoek Mmdei ple
zieng voor do dienstregelmaat van de KLM
is, dat hij juist op het punt staat te vei trek
ken en dat daarom de luchthaven doodleuk
een half uur gesloten wordt vooi alle vlieg

verkeei
De afhandeling geschiedt door dit alles

wat minder hectisch dan we inmiddels ge
wend zijn De bemanning die ook de terug
vlucht naar Amsterdam zal maken, heeft
alle tijd om zelf een maaltijd te nuttigen
Aan boord blijkt ook een observerend pur
ser aanwezig, G Nieuwenhuijse die de gang
van zaken aan booi d volgt en daar een rap
portje over zal schrijven , Het is geen beoor
deling,' zegt hij ,Meer een vorm van bege
leiding voor de purser Je dooi loopt bij het
cabinepersoneel een aantal ï angen, maar als

je eenmaal pursei bent dan is daarboven
mets meei Je valt dan als het waie in een

gat Je moet het dan allemaal zelf opknap
pen Daarom zijn wem september begonnen
voor iedere purser een keer per jaar een
collega purser als observator mee te sturen
Als er knelpunten worden gesignaleerd dan
bekijken we of er zaken verbeterd kunnen
worden Ook noteer ik op en aanmerkingen
op de service van passagiers

"

Nieuwenhuijse vindt het blokkensysteem
geslaagd , Vroeger eindigde m Europa een
dienst altijd op Schiphol Als gevolg van de
nachtstops blijven bemanningen nu vaak in

Europese steden en hebben zij tijd om zo'n
stad in te gaan Ikzelf vind dat plezierig

Maar er zijn ook collega s die na een aantal
jaren op intercontinentale diensten te heb
ben gevlogen liever Europa willen vliegen,

omdat ze dan vaker thuis kunnen zijn Zij

blijven dus veel van huis en ervaren het
blokkensysteem niet als een verbetering "

Er klinkt geloei van vliegtuigmotoren van
Russische makelij Jeltsins Ilyushin II 62
taxiet voorbij De veranderingen in zijn land
zijn van het regermgsvliegtuig af te lezen de
vroegere Aeroflot opschriften hebben
plaatsgemaakt voor trotse 'Rossia' titels en
op de staart is de rode Sovjet vlag vervangen
door het wit blauw rood van de Russische
republiek
Kort hierop verschijnen bussen met pas

sagiers Om 18 40 uur, vijftig minuten na
schematijd, stijgen we op Op de terugweg
werkt de wind, die we daarstraks mee had
den, in ons nadeel zodat het niet lukt wat
van de vertraging af te knabbelen De achter
stand heeft consequenties voor het vlucht
schema van de Abel Tasman We zullen om
20 40 arriveren, landend op de Buitenvel
dertbaan, en volgens de dienstregeling om
20 50 moeten vertrekken Op een zo snelle

omdraaitijd is Schiphol met berekend De
afdeling Operations, die het vluchtverloop
nauwlettend volgt, laat daarom een andere
737, de PHBDG 'Michiel de Ruyter' de
vlucht naar Barcelona overnemen De PH
BDE Abel Tasman' gaat later die avond
terug naar Hamburg Omdat er voor ons
journalistieke groepje al een en ander gere
geld is, kunnen wij op Schiphol snel over
stappen naar de Michiel de Ruyter, die aan
de pier slechts een 'slurf verderop gepar
keerd staat De passagiers zijn al ingestapt
De catering brengt nog even de laatste maal
tijden Achttien minuten na de landing van
de Abel Tasman wordt de Michiel de Ruyter
van de pier geduwd, dankzij de flexibiliteit

van het blokkensysteem slechts enkele mi
nuten na schematijd We stijgen op vanaf de
Kaagbaan, de enige baan die we vandaag nog
met hebben gebruikt

Cockpit

De landing bij Barcelona maak ik mee in

de cockpit bij gezagvoerderM Oosterbroek,
vastgebonden in een ingewikkeld stel veilig

heidsnemen In het donker, ver voor het
vliegtuig uit, vormen twee gele lijntjes, een
rode en een groene lijn een klem rechthoek
je, dat de landingsbaan blijkt te zijn Er
omheen is het donker Met het aanpassen
van de koers schuift het blokje wat heen en
weer en wordt het geleidelijk groter De vhe
gers zijn druk m de weer Ze onderhouden
contact met de verkeersleiding, turen afwis

selend naar buiten en op hun beeldscher
men en schakelen knoppen en hendeltjes
om
Het rechthoekje lijkt vanuit de lucht een

baantje van niks Pas vlak voor de landing
krijg je het gevoel van de grootte ei van
Oosterbroek vertelt later dat de baan nog
altijd meei dan 2800 meter lang is koiter
dan op Schiphol maar nog altijd heel be
hoorhjk Bij het taxiën schudt het vliegtuig

hevig , Dit beton ligt er pas een jaai,' mop
pert Oosterbi oek , Vanwege de Olympische
Spelen Maar er zitten nu al giote gaten in

het beton

'

Ook het imposante stationsgebouw is te

danken aan het vierjaarlijkse sportevene
ment Om elf uur, keung volgens schema
staan we daar stil De bemanning w ei kt de
checklist af Op het instrumentenpaneel
gaan de lampjes uit Een dag uit het leven
van een KLM werkpaaid is vooibij Morgen
vroeg vliegt het toestel weer naar Amster
dam

Een dag als vandaag weei spiegelt met de
normale gang van zaken Een computersto
nng een storm en Bons Jeltsm heb je met
ïedeie dag en zeker niet allemaal tegelijk

Hans Leijte meldt latei dat KLMOpeia
tions die dag 24 keer een ander toestel op
een vlucht heeft moeten inzetten Dertien
keer hepen vliegtuigen meei dan een half

uui vertraging op Twee toestellen weken
uit naar Brussel omdat er vanwege de
storm niet kon worden geland Een \ hegtuig
uit Londen keerde om dezelfde reden naai
Londen teiug De Abel Tasman (inclusief

invaller Michiel de Ruyter naai Baicelona)
vervoeide die dag 380 passagiers en enige
tonnen viacht waai onder computerondei
delen, bloemen, ki anten vliegtuig en auto
onderdelen enhonden In totaal legden wi]

9042 kilometei al

Zandvoorts
Nieuwsblad

Jubileumconcert

Toonkunstkoor
ZANDVOORT Het

Toonkunstkoor Zand
voort bestaat dit jaar een
kwart eeuw Het 25-jarig
jubileum is in november in
besloten kring geviel d
Het publiek is zondagmid-
dag 13 december aan de
beurt Dan geeft TOZ een
jubileumconcert in de
Hervormde Kerk, aanvang
14 30 uur
Het Toonkunstkoor Zand

voort is opgericht op 30 oktober
1967 Het oprichtingsbestuur
bestond uit de dames Van Hal
de Beer Coehoom Zwethoff,
Wijnbeek v d Molen en de he
ren C Kuijper P C van Hal,
R J Hobe A Hoekema en Joop
van Nes de huidige penning
meester In het eerste jaar
meldden zich al 79 werkende
leden en vijftig donateurs aan
Het eerste concert werd gege
ven in de nieuwe Pelhkaan
sporthal, onder leiding van Jan
Laarveld, de eerste dirigent van
TOZ
Tegenwoordig sinds onge

veer tien jaar, staat het koor
onder de muzikale leiding van
Frans Bleekemolen Het koort
telt momenteel zo'n zeventig Ie

den Toch kampt het net als

andere koren, nog met een te

kort aan mannenstemmen Ze
ker bij de tenoren is dringend
behoefte aan uitbreiding Des
ondanks komt het koor tot uit

stekende prestaties, waarbij
ook het orgel en pianospel van
Bleekemolen niet onvermeld
mogen blijven „Een tijdperk
van 25 aktieve jaren is afgeslo
ten ' concludeert voorzitter
Marijke Herben „Maar TOZ
gaat actief en voortvarend de
volgende 25 jaar tegemoet "

Aan de uitvoering van zondag
wordt onder andere meege
werkt door de solisten Elma
van den Dool, sopraan, Berna
dette Bouthoorn, alt/mez so, Si
mon Roberts, tenor, Hans de
Vries, bariton, Dick Koo nans,
orgel, plus het Amsterdams
Promenade orkest Het geheel
staat onder leiding van Frans
Bleekemolen Kaarten zijn ver
knjgbaar bij de leden van TOZ
en 's middags aan de kerk Na
afloop van het concert, rond
17 15 uur wordt er een receptie
gegeven in gebouw De Krocht,
de locatie waar het koor de af
gelopen 25 jaar gerepeteerd
heeft

Verzamelbeurs in

Gemeenschapshuis
ZANDVOORT - Verza-

melaars, plus liefhebbers
van snuffelen op een rom
melmarkt, kunnen zon-
dagmiddag 13 december
terecht op de maandelijk-
se Verzamelbeurs Zand-
voort Deze wordt gehou-
den m het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davids-
straat De toegang is gratis

Op de beurs zijn de bekende
maar ook minder bekende ver
zamelobjecten te vinden, zoals
postzegels, munten, speldjes,
spaarpotten, prentbnefkaar
ten, grammofoonplaten, boe
ken, poppen, oud handwerk, ge
reedschap, antiek, curiosa
Voor t'-'nenliefhebbers zijn er
locom jven wagons, rails en
andere toebehoren, van ver
schillende merken Treinen
trams en stations zijn ook terug
te vinden op prentbnefkaarten
die te koop worden aangebo
den
De bezoeker kan ook ruilen,

kopen en verkopen op de beurs
Voor enkele objecten zijn ex
perts aanwezig die gratis taxe
ren en/of bemiddelen bij aan of
verkoop
De verzamelbeurs, die ook

goed toegankelijk is voor rol
stoelgebruikers, is geopend van
10 tot 17 uur De toegang is gra
tis Het buffet is geopende voor
een hapje en een drankje Het
Gemeenschapshuis ligt tegen
over het busstation van deNZH
en is dus makkelijk te bereiken
met de buslijnen 80 en 81 Nade
re inlichtingen zijn te verknj
gen via de telefoonnummers
14234 en 12303

Laatste koffieconcert

dit jaar in

Orangerie Elswout
OVERVEEN - In de

Orangerie in Elswout
wordt zondag 13 december
het vierde en tevens laat
ste koffieconcert van dit
jaar gegeven Het concert
dat om 12 uur begint staat
dit keer in het teken van
het lied Begeleid dooi
harp en piano zingen mez
zo sopraan Carla Vermeer
en bas bariton Jan Peter
Versteege intieme luister

liedjes

De vocalisten worden zondag
begeleid dooi pianist Maai ten
Schenk en harpiste Anne Koe
ne Op het programma staan
ondei meer Italiaanse liedjes

Ierse ballades en liederen van
Wolf en Brahms Ook brengen
Vermeer en Versteege na de
pauze een selectie van populai
re liedjes uit de laatste vijftig

jaar
Bedrijfsleider Pim Aronson

van de Orangene wil ook vol
gend jaar doorgaan met het or
gamseren van koffieconcerten
en andere culturele evenemen
ten, zoals exposities De koffie
concerten in de uitspanning
zijn gratis Aronson adviseert
belangstellenden wel om op tijd

te komen want 'vol is vol'
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Autorubriek SHOWROOM verschi|nt elke week in alle

edities van Weekmedia t.w Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagblad), De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderporsl en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen!
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6ó58ó8ó Fax 020-665Ó321
Schriftelijk - Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Algeven kan ook Het Parool, Wibautstraal 131
Amsterdam

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstolstqn, laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp, Nieuwstraol 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12

Alle opdrachten Izowel telefonische als schnfteli|kel die

vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst on de volgende
week in olie Weekmediakranlen en in Onze Kronl
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en hel Witte
Weekblad.
Totale oplage 7ó 1.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1,50
mm-pri|s ƒ 5,91
mm-pri|s met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

BMW

ASMOCO B.V. te Rtngai|kstraat 39

BMW 316, 9/85, 4-drs , 5-bak
,

zwart met , in nw staat Nwe.
APK ƒ9950- Inr garantie.

Tel 020 6105478.

BMW 318 I, bj '81, rijdt met
gas met een injectie-syst , APK
5-'93, ug.st. Vraagpr. ƒ3300
Tel 020-6956927, na 18 uur

Citroen

OTO/ICI Citroen

Hogeweyselaan 21

1380 AG WEESP
Tel 02940-16661

TD Diesel

AX 10 E

AX 10 RE
AX 11 First

BX 14

BX 14 Cannes
BX 14 RE LPG
BX 16 RE
BX 19 TZI

BX Diesel

ZX Reflex

BX 1 6 Progess

3-12 maanden

91 / 19 950
87 ƒ 8 500
87 I 7 700
92 ƒ 17 850
86 ƒ 6 950
90/19 900
87 / 7 250
89 ƒ 17 900
91 ƒ28 950
90 ƒ 26 900
92 ƒ 24 900
92/29 900

garantie

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

Wegens samenwonen te koop
Citroen Visa, '83, kleur rood,

ƒ1000 Na 18 uur 075-706140

CITROEN BX 16RS, igst, bj

'84, 141000 km, APK 9 '93

vrpr,/3150 02990-49942.

DAF
Daf 44, bj '74, in red staat,

ƒ800 Voor info 020-6996886
(antw app

)

Adverteren in

„SHOWROOM-
FAX. 020 - 665.63 21

2 x C 15 E 87/90

va • • ƒ 5500

-

Autobedrijf J Walst
Tel 075-163008

2 x GSA '82 + '83

va . ƒ 1250.-

Autobedrijf J Walst
Tel 075-163008.

Citroen BX Biarntz 1 6, bj. 9-'89,

izgst, APK 5-'93. Prijs

/ 15 000 Tel 020-6996886

Citroen Visa '83, nw APK,
rood, i z g st ƒ 1450,-

Tel 020-6105478

HH h , tegen inruilpnjs

BX 16 RE break, Lpg, 3/89

ƒ12 500 BX16TGi,Lpg,stuur-
bekr, 10/90, ƒ14500- BX 16

TGi, Lpg-ob, 5/90, ƒ13 500
BX 16 RE, Lpg, 1/89, ƒ 11500.

BX 14 T, Lpg, 6/89, ƒ10 500
BX 19 Dsl , 4/86, ƒ7 250
Visa 11 E, 4/84, / 1.950

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777

XM20Lmj comfort, bj 5-
'90,

69 175 km, ANWB rapport aan-

wezig, 24 mnd. garantie mog.
Autobedrijf Wim van Aalst

02979-84866

Daihatsu

Cuore TS '90 d blauw, 57 000
km ƒ 1 1 880 - 1 jaar Bovag
garantie Tel 075-164692

Daihatsu Charade TS, ongin
'86, grijsmet , nw APK, i n st

ƒ5950,- Tel 020-6105478

Fiat

Rat Panda, '87, i.pr.st , nw
APK, ƒ3950. Inruil gar.

Den lip 55. Tel 02990-37825

Rat Panda, '87, i.pr st , nw.

APK, ƒ 3950 Inruil gar

Den lip 55, tel. 02990-37825.

Rat Panda Dance nov '89, wit

APK, nov. 1993 Tel 02972-

4616 na 16 00 uur

Fiat Uno 60 S, ongin. '87, nwe
apk, wit, i z.g st. ƒ 4750 -

Tel 020-6105478.

BMW 318i 7/'89, diam. zwart

4-d LPG sportv Onderhoud
aanw ƒ17 950 020-6108598

Austin

Austin Metro 1 3, 6/87,

57.000 km, 5-drs
,
groen met

,

AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel 02902-61697

Chevrolet

IMPORT USA CARS
Uit voorraad:

* Full Size Pick-Ups benz/dsl

* S10 Pick-Ups benzine

* Blazers, '92, geel/gr kent.

* Global Master, 5 pers

* CorsicaVBeretta

* Pontiac Trans Sport

Door inruil:

* Crysler Voyager LE 3 .

* Oldsmobile Cutl. Supr
* Ford Thunderbird . ...
* Citroen BX 1 6 alle opties . . .

Alle zeer mooie schadevrije wagens
Garantie en inruil mogelijk

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.

020-6670121.

'90.

'89.

'87.

'91.

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975-61212

(gratis halen en brengen)

FIAT VERMEY B V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel. 02975-62020.

Fionno Diesel, 1 4, '88, slechts

60 000 km (N A P -pas) wit,

ƒ6688,- ex.; Tel . 075-164692.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions Tel. 020-6470909

Panda 1000 IE Tachim, '90,

kleur carat, groene bekleding,

1 1 .000 km, als nieuw, ƒ 9.850,-

Tel.- 020-6132983

Te koop grijze Fiat Panda 1-12-

'87, 750 cl, ƒ 6500
Tel 02507-16271.

T.k. FIAT 127, bj '81, APK
jan. '93, in goede staat, ƒ 450,-

Tel 020-6958366

Ford

Mazda
MAZDA

VAN VLOTEN CAR
Tel 020-6320202

121 SED GLX 1.3i-16v . 91

323 SED Sport 13 . . 85
323 HB GLX 1 3 lpg 90
323 HB GLX 1 3 88
323 HB GLX 1 5 . .88

323 HB LX 1 3 5D ... 89
323 HB GLX 1 5 AUT . . . .86

323 SED GLX 1 5 AUT . . .86

323 SED Ensign 15.. 89
323 HB GLX 1 5 89
626 HB GLX 1.8 88
626 HB GLX 2 Oi lpg . . 90
626 SED GLX 2.0 . .88
626 CPE GLX 2 0-12V lpg .89

Toyota Cor 3-drs XL 1 3-12V89
Ford Escort 3-drs CL 1 14 .87

Slijperweg 18 Amsterdam-N
(bij Febo en Praxis)

Mazda 323 Sed 4-drs , m. '83,

grijsmet , nwe Apk., i z g st.

/ 2950 -Tel. 020-6105478.

Mitsubishi

Colt 16V GTI 10-'89.

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37,

OUDERKERK a/d AMSTEL.
02963-1767

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.- 020-6433733.

Mitsubishi Cordia 1600 SR, b.j.

'85, div.extra's, APK 10-'93, Pr

n o t.k Tel . 02982-6395.

SAPPORO, b.j. '88, autom.,

elec. ramen, abs en nog ande-
re extra's, 020-6362983.

Uitgebreide keuze in Colts,

Lancers, Wagons, L300 diesel

vindt u bij Mitsubishi dealer

Jorntsma, Wagenweg 10,

Purmerend, 02990-23741

• De advertentie-afdeling be-

houdt zich het recht voor ad-

vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige-

ren (Art.. 16 regelen voor het

advertentiewezen).

Nissan

HH hand , tegen inruilpnjs

Urvan 9-pers Minibus 11/90,

30.000 km ƒ20.500 Sunny 1.4

SLX, 4-drs, Lpg, lichte schade
8/89 ƒ 8950 BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Nissan Cherry 1 3 Lux, ongin.
'84, nwe APK, blauwmet

,

inst ƒ3450,- Tel 020-

6105478

Micra 1.2, Sail, '90, wit,

12 mnd. Bovag garantie

ƒ 14.880 - Tel. 075-164692.

Nissan Stanza 1.8 GL., aut.

1 1/84, 5 drs , nwe Apk. I.z.g.st.

ƒ3450- Tel. 020-6105478

Van part. Nissan cherry 1.3.

GL, '84, nwe. APK, met., in- en
uitwendig in nwe staat.

Tel.: 020-6681616

Opel

HH hand tegen inruilpnjs-

Vectra 1.8 GLS, 4 drs., Lpg
1/90, ƒ18 500 Kadett 1 6i GT
4/88 ƒ 13 500 Kadett 1 3 LS,

3-drs , Station, Lpg-ob, 4/89

ƒ12 500 Kadett 16 D, 3-drs,

9/88, ƒ9750 Kadett 1.2 LS,

5-drs, 11/84, m '85, ƒ5500
Autobedrijf BEREBEIT,

Amsteldijk 25, 020-6627777.

Opel Ascona 1 6S, ongin. '83,

4 drs, nw APK, rijdt perf.

ƒ2950. Tel 020-6105478.

Opel Kadett 1 6, D ,
5-drs

,

station , sunroof, roofrack,

9/87, ƒ 8950 -Tel 075-287733

Opel Corsa 1 2 S, 2 drs, kleur

rood, 1987, 115 000 km.

AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel. 02902-61697

Opel Manta HB, m. '84, 1.8 S,

APK, i.pr.st., ƒ 3950. Inruil mog.
Den lip 55, tel. 02990-37825.

Rekord 20S autom
, LPG '79,

APK 10-93, i pr.st. ƒ 1950.

Tel 02990-40076.

T.k. Opel Corsa 1 2 S 1987,

60.000 km, APK, vr.pr. ƒ7900.
Tel 020-6180540.

Wegens lease t.k. Kadett H.B.

1200, '87, 95.000 km.; APK 11-

'93; i.zg.st.; trekhaak, ƒ9.250.
Inl 020-6363738 na 18 00 uur:

020-6319926.

Opel Kadett 1 ,6i Sedan, autom.
LPG, blauw met., origin. '89,

stereo, in nieuw staat. Inruil, ga-

rantie mogelijk ƒ13.950.- Tel

020-6105478.

Resta 1 3 Cheers,
Fiesta 1 3 Courier

Escort 1.4 CL

1/92

5/92

7/91

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37,

OUDERKERK a/d AMSTEL.
02963-1767

Ford Escort 1.6 cl, 2-'87, RSZ-
gnjs, 3 drs, i.z.g.st. uniek,

ƒ11.850. Tel. 02526-75532.

Ford Resta, m '87, i pr.st

,

ƒ6950. Inruil gar Den lip 55, tel

02990-37825

HH. tegen mruilprijzen-

Scorpio 2.0 CL, 5-d. Lpg, 3/89

ƒ14 950. Scorpio 2.4i CL, 4-d.

1/91, ƒ22 500 Sierra 2 GL,
4-d. Lpg, zwart, 1/89, ƒ 13 500.

Sierra 2 Oi GL, 4-drs , Lpg grijs

met 10/89 ƒ 13 750-
BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777.

AUTOBEDRIJF JONGSMA
Resta, 3-drs 1.4. Ci .. . . 90
Resta, 3-drs 1 6 CL Dsl . 88
Sierra, 3-drs. 1 6 Laser . . .86

Sierra, 4-drs 20CLX ..91
Scorpio 2 5 CL, Diesel 89

Opel Ascona 1.6 S, 4-drs 85
Seat Ibiza 1.7 GLD,
Diesel, 3-drs 89

Off. Ford Comm Agent
Curiestraat 8-10

Zandvoort Nieuw Noord
02507 - 12424/13360

Sinds 1926

Directieauto, smetteloze!

SCORPIO automaat 2 01 CL, m
91, stuurbekr., cv., schuifdak,

ƒ 27.900. Tel : 020-6075224

Escort 1.6, nw. model '82,

iprst, Den lip 55, ƒ1950,
tel. 02990-37825.

Honda

Honda Civic 14, 16 V, bj '89,

kleur antraciet, APK gek. tot

'94, pr. ƒ 13.950 020-6881549

Hyundai

Over garantie gesproken '

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij

AUTOKROOY
T T Vasumweg 32

(a d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel 020-6310615.

Honda CIVIC VTEC 10-'91

23800 km + fietsenrek Nw
pr. ƒ 47.000 nu ƒ 39 000 i.nwst

Tel.' 020-6313434

Lancia

Lancia Thema 2 I.E Turbo,

ong '88, nwe APK, sportvlg. In

zeer goede staat ƒ 10 950 -

Tel 020-6101021.

Adverteren in

„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63 21

• „ SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
en omgeving. Oplage 750.000 ex. Tel 020-6658686

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte

205 XE ACCENT, wit ...
205 XE ACCENT, blauw met
205 XS 1 4i, grijs met . . .

205 XR 1.4, wit

309 XE 1 4, rood

309 GL Profil, rood met
309 Profil 1 4i, rood . . . .

405 GL 1 6, blauw ... .

405 GLi 1 6, beige met .

405 Ml 1 6, rood

405 GRD, beige met .

Overige gebruikt:

Peugeot's:
37.600 km.

42.300 km.
. 65 000 km.
. 52.000 km.

. . 56.600 km.
67.000 km.

.. 66 000 km.
. . . . 57.000 km.

. . 32.500 km.
. 86.000 km.

.... 90.000 km

Volvo 340 DL Aut groen
Rat Panda, groen

73.000 km.

26.000 km.

04/90

10/88

05/90

09/89

02/88

03/87

05/90

03/89

07/90

04/89

06/91

07/87

12/88
Toyota Corolla D bl. met 148.000 km. 02/88

Leeuwekeur Gebruikte

Auto's

zeker en beter
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul-

lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)

1183 JG Amstelveen
Tel 020 - 6455451

Halte Sneltram- „Zonnestein"

Peugeot 205 XA, grijs kent

2/91, rood, 35 000 km, trekhk

AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel. 02902-61697

Dezebon brengtdeloop inuw ' showroom'!

Of u nu zelf een showroom heeft of uw aueo blinkend voor de dbtar zet, met een advertentie- in

SHOWROOM zet u uw auto pas echt in de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale
s --

autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aan-huisbladerï*van Weekmedia in het gebied

Groot-Amsterdam, Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage van ca, 750.000 exemplaren
van Weesp tot Zandvoort. . - ,

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst |

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. |

Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
f

advertentie in,

yhnjf hu-r m hlokltttcrs

uv. ttksc. 1 letter per

hok)e Otters, leestekens

tti tussenruimten tellen

uior 1 letter Minstens

3 rtgels beschrijven

A.in de h nul san de d ïar-

n.ust gepl i.itste tarieven

kunt 'i /elt uitrekenen

u ït uss advertentie kust

205 Accent, 3-'92, 2800 km,
blauw met. Tel.: 02990-23741

COBUSSEN
AMSTERDAM

Sinds 1930

De verbouwing is in volle gang
We hebben ruimte tekort

Nu prettig geprijsd.'!!!

205 XS, zwart '90

205 XL, wit '90

205 XE Accent, rood .... '90

309 XL 1.4 prof., rood ... '90

of

Renault 19 GTD, groen . .
'89

Seat Ibiza, rood '89

Volvo 360, Lpg, blauw ... '88

COBUSSEN PEUGEOT-Dealer
Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg
Amsterdam. Tel.. 020-6121824.

n.
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SVO: Weinig goede
telefoontoestellen

Twee jaar terug constateerde

ie Stichting Vergelijkend Wa-
renonderzoek al dat het toe-

dicht van de overheid op goed-

kopere telefoontoestellen te-

kort schoot en in een onlangs
rehouden onderzoek naar
juurdere modellen blijkt hier-

aan nog steeds sprake te zijn.

Plet ging om dertig toestellen

net wat meer mogelijkheden,

27 in de prijsklasse van hon-
derd tot driehonderd gulden en
drie draadloze toestellen van

circa negenhonderd tot dui-

zend gulden. De belangrijkste

eigenschappen die werden on-
derzocht waren verstaanbaar-

heid, gebruiksgemak, veelzij-

digheid, duurzaamheid en aan-

iJuiteisen.

Voor aansluiting op het tele-

foonnet moeten telefoontoe-

stellen voldoen aan wettelijk

voorgeschreven aansluiteisen.

Deze apparaten zijn te herken-
nen aan een blauwe goedkeu-
ringssticker. Bij 22 van de der-

tig onderzochte toestellen

blijkt die sticker er ten onrech-

te op te zitten. Bij bijna de helft

zijn de gebreken van dien aard
dat er ernstige storingen kun-
nen ontstaan.
Het onderzoek toonde verder

aan dat er nog veel mis is met
telefoons. Ze zijn soms onhan-
dig in het gebruik of voldoen
niet aan de wettelijke eisen, die

soms ook wel erg pietluttig zijn.

Zo is een afwijkende vorm van
de stekker al voldoende om uit

de boot te vallen. Vier stuks
kregen de kwalificatie 'redelijk-

/goed' mee en slechts drie het
predikaat 'goed'. Dit waren alle-

maal PTT-toestellen, de Brus-
sel (f 100), de Monza de Luxe
(/225) en de Twintoon Plus
(ƒ190). Alle drie de draadloze
toestellen beoordelde men met
niet meer dan 'matig'.
Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overma-

ken op Postbanknummer 1477321
t.n.v. SVWO, Den Haag en onder ver-
melding van 'telefoontoestellen'.

Camera's
Bij de Consumentenbond is

Camera's en camcorders, kie-

zen en kopen' verschenen. Voor
degenen die nu net een spiegel-

reflex-, compactcamera of cam-
corder willen kopen is zoiets

altijd zeer nuttige informatie.
Het gedeelte van de compactca-
mera's is overigens ook in het
decembernummer van de Con-
sumentengids opgenomen. Dat
geldt niet voor de camcorders.
Ook hiervan een test in de Con-
sumentengids van december,
maar het gaat daarbij om ande-
re typen dan in de aparte publi-
katie.

In de Consumentengids keek
men specifiek naar de meer
professionele' camcorder. Het
resultaat daarvan viel wat te-

gen. Hi-8- en S-VHS-C-camcor-
ciers worden prijzig genoemd
en alleen zinvol voor de profes-
sionele amateurfilmer die zelf

wil monteren en kopiëren en
daarvoor een goed origineel no-
dig heeft. De beste koop wordt
dan gedaan met de JVC GR-
SX90 EG (f2800), Sony CCD-
TR 707E (ƒ2800) en de Sony
CCd-V600E (ƒ2900).
De publikatie over het kiezen en ko-

pen van fotocamera's en camcorders
kost f 12,95 en is te bestellen via Post-
lunknummer 27874 van de Consu-
mentenbond in Den Haag.

Vrije tijd

Sony-Video 8 traveller

Audio
Heel goede hoofdtelefoons zijn

doorgaans vrij prijzig. Maar er
zijn ook goede die voor een re-

delijke prijs te koop zijn. Hifi
Video Test (december) bekeek
of de nieuwe Sennheiser HD
440.11 daartoe behoort. Hij kost
85 gulden en is de opvolger van
de HD 440, het bekende zwarte
model met de gele kussentjes.
Verder in het blad een test van
een nieuwe luidspreker van
Wharfedale, de Performance
425. Audio & Video Totaal testte
de hi-fi sets Placido van Sony
en Imagine van Technics.

Videorecorders
Twee jaar gelden nog een stunt,
vandaag de dag een alledaags
gegeven: een videorecorder ko-
Pen onder de duizend gulden.
En ze kunnen ook steeds meer
voor die prijs. Vanwege de
vraag naar redelijk geprijsde re-

eorders heeft Audio & Video To-
'aaZ in haar decembernummer
een uitgebreid overzicht gege-
ven van wat er zoal op dit ge-
bied te koop is, inclusief de mo-
gelijkheden van de diverse (68
stuks) modellen. Bovendien
berden de Dual VR-4410, Gold-
star GSE-C200P en Sharp VC-
A47 apart getest.

Make-up
Do wens om ons uiterlijk te ver-
fraaien, leidt telkens tot nieuwe
Ontwikkelingen en trends. Het
inbrengen van permanente
ftake-up is iets dat geleidelijk
aan populariteit wint. Konsu-
ttenten Kontakt zet in het de-
cembernummer van Koop-
kracht een en ander rond deze
vorm van schoonheidsbehan-
fleling kritisch op een rijtje.

GERRIT JAN BEL

Kerstmode: belijning uitdagend
week 50

HET WAS EIND
september toen de
eerste persmappen

verschenen over de
kerstmode van dit jaar. De
zomerzon boette toen in

aan kracht en modebladen
wijdden hun covers aan de

nieuwe najaarsmode.
Groot was in ieder geval
mijn verbazing toen ik

amper een maand later al

de eerste kerstkleding in
de winkels zag hangen.

Sportief de kerstdagen in
met deze overgooier

(links), ofjuist zeer feeste-
lijk met een korte fluwe-
len jurk met klokkende
rok (rechts). Voof de man
is een shirt met 'minimal
dessin' een topper (onder)

door Trudy Steenkamp

Weliswaar nog een beetje op
de achtergrond, de wintermode
moet tenslotte ook nog ver-

kocht worden, maar het hing
er. Op mijn opmerking dat het
in oktober misschien toch wel
iets te vroeg was voor kerstmo-
de, reageerde de verkoopster
nonchalant: „Waarom? Men-
sen kopen het nu ook al. Je bent
er verzekerd van dat alle maten
en kleuren er nog zijn."

Waarschijnlijk een stan-

daard-antwoord voor dat soort,

in haar ogen domme, vragen,
maar voor iemand die nog zou
twijfelen over de koop van een
kerstjurkje geeft het misschien
wel de doorslag.
Natuurlijk zijn wij niet dege-

nen die bepalen wanneer mode-
zaken de nieuwe kerstkleding
presenteren. En het is ook best
te begrijpen dat de kerstmode
in de winkels hangt voordat de
rode mijters en zwarte Piet-

koppen uit de etalage zijn ge-

haald, maar het lijkt wel of de
modeseizoenen steeds korter
worden en de fabrikanten
krampachtige pogingen doen

om hun waar aan de mens te

brengen. Je zou ze bijna een
handje helpen en voor volgend
jaar de slogan lanceren: er is

toch niks leukers dan op Sin-
terklaasavond iets van de aller-

nieuwste kerstmode te krijgen?

ZIJ Mode b.v PEEK &
Maar goed, voor iedereen die

nog geen tijd heeft gehad om in
de winkels eens goed naar de
Kerstmode '92 te kijken, kun-
nen we onthullen dat de belij-

ning van de vrouwelijke ont-

werpen zeer uitdagend is, met

CLOPPENBURG
een accent op decolleté, taille

en benen. In de kerstcollectie
zijn de japonnen stuk voor stuk
even feestelijk, bijvoorbeeld
door de uitbundige ruffles-,

stroken- of ballonrokken.
De stoffen zijn kant, fluweel

rO\Y FASIIION

en voile. Wie iets minder opge-
doft aan het kerstdiner wil
plaatsnemen, kan de op het
mannenpak geïnspireerde bla-

zer met een super-vrouwelijk
silhouet op een lange rechte
rok dragen öf een broek met

sigarettenpijpen aantrekken.
De kleuren van de ontwerpen
zijn vanzelfsprekend zwart,
maar ook wijnrood, flessegroen
en donkerbruin passen uitste-

kend bij de nieuwe kerstmode.
En natuurlijk wordt daar de
witte, opvallend gedecoreerde,
blouse mee gecombineerd.

Sieraden

Details zijn belangrijk. Bor-
duursels, kantversieringen,
randdessins met bijvoorbeeld
nepbont en sierstikels. Overda-
dige sieraden, liefst in grote
hoeveelheden, onderstrepen de
uitbundigheid van deze feest-

maand. Veel nep-edelstenen,
parels en strass, al dan niet met
goud- of zilverkleurige materia-
len.

De mannen kunnen ook niet
zomaar meer in hun smoking
aan de tafel plaatsnemen. Het
colbert moet minstens rood of
kobaltblauw van kleur zijn en
daaronder wordt een overhemd
met een 'minimal-dessin' ge-

dragen. Het geheel wordt ge-

completeerd met een gilet, het
kledingstuk dat voor een groot
deel het modebeeld van nu, zo-

wel voor mannen als vrouwen
bepaalt. De gilets zijn zowel in
uni als met dessins verkrijg-
baar.
Geen verrassende nieuwtjes

dus op het gebied van de kerst-

mode. De ontwerpen komen in

grote lijnen voort uit de winter-
collectie, alleen is de stof mis-
schien wat fijner en zijn de glit-

ters uitbundiger. Wie met
Kerst echt wat nieuws wil aan-
schaffen, raad ik aan om snel
naar de winkels te gaan. Voor je

weet hangt de nieuwe voor-
jaarscollectie al in de rekken.

FRISSE WINTERKOU
of druilerig miezerig
regenweer. Beide

weertypen noden tot trip-

jes voor dichtbij en wat
verder weg. Hierbij een
greep uit het grote aanbod
op reisgebied.

door Leni Paul

CARAVAN. Een groeiend
aantal Nederlanders voelt zich
in zijn vrije tijd het lekkerst in
een tent, in caravan of camper.
Specialist op het gebied van ca-

ravan-rally's is ACSI die in haar
programma voor komend jaar
18 interessante rally's in diver-

se landen heeft. Rally-rijden
met ACSI betekent vrijheid in
groepsverband. Iedere deelne-
mer rijdt zijn eigen tempo en
bepaalt zijn eigen 'stops'. Voor-
al vijftig-plussers ontdekten de
voordelen van deze perfect ge-

organiseerde reizen die onder
meer voeren door Bretagne, Ca-
talonië, Tsjecho-Slowakije en
Italië en een Vikingtocht door
Denemarken staan op het pro-
gramma. Informatie: ACSI, tel.

08880-52055.
BON WEEKEND A PARIS,

voor het vierde achtereenvol-
gende jaar wordt onder deze
naam een actie gevoerd, waar-
bij 95 hotels in de Franse hoofd-

1<C&1&K Weekendje naar Parijs
stad een aanbod doen dat geldt
tot 7 maart 1993. Het omvat
twee overnachtingen voor de
prijs van één. Alle hotels zijn in
en rond Parijs ingedeeld in di-

verse prijsklassen en kinderen
onder de tien slapen gratis op
de kamer van de ouders. In de
speciale brochure die gratis is

af te halen bij Maison de la

France, Prinsengracht 670 in
Amsterdam vindt men ook nog
coupons voor kortingen in bij-

voorbeeld Galeries Lafayette.
TAFELCULTUUR. Een mooi

overzicht van tafelen door de
eeuwen heen en van de eetgeno-
ten van onze voorouders is tot
10 januari te zien in Roosendaal
in het museum de Ghulden
Roos, dat dit jaar zijn zestigste
verjaardag viert. Ook de eetcul-

tuur van vandaag komt er aan
de orde. Open van dinsdag tot
en met zondag van twee tot vijf

uur. Eerste Kerstdag en Nieuw-
jaarsdag gesloten. Informatie:
tel. 01650-36916.

CARNAVAL. Bij zonzoekers
scoren de Canarische Eilanden
erg hoog. Wie na al dat zon- en
strandgeluier wil carnaval vie-

ren hier wat nuttige data: 12-28

februari is er carnaval in Las
Palmas, Gran Canaria, van 20-

28 februari moet u voor uitbun-
dig feesten naar Santa Cruz de
Tenerife en in Playa del Inglés,

geliefd bij veel Nederlanders, is

er van 1-14 maart het carnaval.
HOTELGIDS. Ook weer gra-

tis: de Zwitserse Hotelgids met
drieduizend bedrijven, van een-
voudig tot luxueus. Een handi-
ge gids met vermelding van bij-

voorbeeld zwembaden, facili-

teiten voor kinderen, sauna. In-

formatie: tel. 020-622.2036.

WINTERCRUISE. Een win-
ter/landcruise per trein, dat
kan als u de Intercity in Enge-

land neemt. Zeker nu het pond
zo gunstig voor ons is, een aan-
trekkelijk idee om uit een ge-

rieflijke coupé het landschap
vanaf Londen tot aan de Schot-
se Hooglanden te zien voorbij
trekken. Eten en slapen aan
boord en er kan uit diverse tra-

jecten worden gekozen. Tel. 09
44 543254076.
TUSSENDOORTJE. Met dit

verkleinwoord doelt NBBS-rei-
zen op een brochure met ste-

dentrips en actieve tochtjes zo-

als Luxemburg Sportief, week-
endskiën in Oostenrijk en, wat

verder, de Whisky Trail in

Schotland. Omdat NBBS dit

jaar 65 jaar wordt, nog twee
goedkope aanbiedingen naar
Parijs en Londen. Bij laatstge-

noemde trips is bovendien een
openbaar vervoerkaart inbe-

grepen. Informatie: tel. 071-

253.333.

FIETSEN. Vlieg en Fiets, de
al enkele jaren succesvolle for-

mule uit Amersfoort (tel. 033-

650265) heeft dit jaar als nieu-
wigheid fietstochten door Chi-
na en Vietnam. De 850 kilome-
ter lange route door China leidt

dwars door het boerenland van
de provincie Guangdong en dat
is duidelijk anders dan ons va-
derlandse platteland.

KERSTMARKTEN. Het aan-
bod is ook dit jaar overstel-

pend. Wij beperken ons hier tot

de markt in Bielefeld, waar, als

we de folder geloven, de lucht
van koeken, gebrande amande-
len, de gloeiwijn en de honderd,
tot 23 december feestelijk ver-

lichte vakwerkhuizen je het
idee geven zelf de kerstman te

zijn, daar in het Teutoburger
Wald. Wie dit kerstgeweld te

veel wordt, kan altijd in een van
de vele musea zijn hart opha-
len. Informatie: tel. 09 49 521
512717.

WEEraiBOTl%\ geeft u meer!

W.A. MOZART DE IMPRESARIO
MUZIKALE KOMEDIE IN

AMSTERDAMS
MARIONETTENTHEATER

Het Amsterdams Marionettentheater "Komedie van
Hout" organiseert in december een serie voorstellingen
van Mozarts eenakter "De Impresario". Dit stuk geeft het
publiek een kijkje achter de schermen van het operathe-
ater uit Mozarts tijd. Een marionettenvoorstelling voor
de hele familie (vanaf 8 jaar).

De voorstellingen vinden plaats in het Amsterdams
Marionettentheater "Komedie van Hout", Nieuwe Jon-

kerstraat 8 (bij de Nieuwmarkt) m Amsterdam op zondag
20, zaterdag 26 en zondag 27 december. De voorstelling

begint om 14.00 uur en op zaterdag 26 en zondag 27
december ook om 16.00 uur.

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon betalen onze lezers ƒ 10,00 per persoon in plaats
van ƒ 12,50 (max. 4 per bon). U kunt plaatsen reserveren
bij de Komedie van Hout, tel. 020-6208027.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en na
telefonische reserveiing (020-6208027) kan ik de voor-
stelling "De Impresario" bijwonen op .... december met
.... personen d ƒ 10,00 p.p. (max. 4 pers. per bon).

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

WEEMSSSm. geeft u meer'

BOES
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Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2 104;

'. 1000 CC Amsterdam,
, tel. 020-5622840
- (niet op vrijdag)

Snertvaar ochten
Genieten van de winterse

Biesbosch onder het genot
van een kop warme snert.

Dat kan op de zondagen 13

en 27 december, 3, 17 en 24
januari en 7, 14, 21 en 28
februari en 27 maart. En op
zaterdag 30januari en 6, 13,

20 maart en 3 april. Dan
vertrekt om één uur 's mid-
dags rondvaartboot 'De
Groenplaat' voor een drie
uur durende tocht in het
gebied. Om twaalf uur is de
bezoeker al welkom om te

genieten van een videofilm
over het leyen van ganzen.
Aan boord van De Groen-
plaat is erwtensoep en
stokbrood te verkrijgen.
Er wordt gevaren langs

diverse landschapstypen
van de Biesbosch: grien-

den, wilgenbossen, popu-
lierenbossen en grasland-
polders. Natuurgidsen zul-

len de deelnemers wijzen
op de verschillende soor-
ten vogels en hun typische
gedragskenmerken. Het
kijken naar vogels gaat
heel goed vanaf het hoog
gelegen bovendek. Daar
staat ook een telescoop op-
gesteld om de dieren nog
dichterbij te kunnen 'ha-

len'. Verrekijkers zijn, in-

dien gewenst, aan boord te

huur.

De kosten van een drie uur du-
rende tocht bedragenƒ 13,50 voor
volwassenen, ƒ 10\50 voor 65+ en
ƒ 8,- voor kinderen van vier tot 12
jaar. Om teleurstelling te voorko-
men is reserveren aanbevolen.
De boot vertrekt van liet bezoe-
kerscentrum 'De Hollandse Bies-
bosch'. Alle tochten vinden onder
voorbehoud plaats. Voor meer in-

formatie tel. 078-211.311.

Chinees porselein

Het Stedelijk Museum in
Zutphen toont tot en met
21 februari de tentoonstel-
ling 'Chinees porselein uit

particulier bezit'. De expo-
sitie laat een bijzonder
overzicht zien van Chinees
porselein uit voornamelijk
de 18e en vroeg 19e eeuw.
Te zien is onder andere een
grote verscheidenheid aan
schotels, vazen, kalebassen
en grafwachten.
Het is voor het eerst dat

deze unieke collectie uit

particulier bezit voor een
groter publiek toeganke-
lijk is.

Openingstijden: dinsdag tot en
met vrijdag van elf tot vijf uur,
zaterdag en zondag (en 26 decem-
ber) van half twee tot vijf uur
oudjaarsdag van elf tot vier uur.
25 december en 1 januari is het
museum gesloten.
Het adres van het museum is Ro-
zengracht 3.

Culinaire eenwording
begint in Nederland
BIJ DE INGANG

waakte een heuse
Beefeater (da's een

schildwacht, dus géén
hond), de Engelse

consul-generaal was er,

er werden liedjes 'van de
andere kant van hét

Kanaal gezongen en de
menu-kaart vermeldde

kalkoen, tarbot en
lamsbout met
rozemarijn.

Kortom, er was geen twijfel

mogelijk welk land deze
maand centraal stond in de
landelijke campagne L'Euro-
pe a Table. De aftrap werd
gegeven in Caterking Ver-
haaf, dat in het WTC een res-

taurant exploiteert, maar ook
de restaurant-gasten in het
Rijks, het Van Gogh en het
Muiderslot spijst.

De landelijke campagne is

een nieuwe loot aan de 'Lek-
ker weg in eigen Land'-tak en
wordt aangeprezen als een
'astronomische ontdekkings-
tocht' waarvoor je niet eens
de grens over hoeft. Horeca,
WV en ANWB hebben daar-
bij de handen ineen geslagen
en inmiddels doen er zo'n 250
restaurants aan mee, van chi-

que etablissementen tot klei-

ne eetcafés. Want met de Eu-
ropese integratie mag het
dan nog niet zo vlotten, de
culinaire eenwording gaat er
in als koek. Of als port, om in
stijl te blijven.

Promotie-materiaal

Om de gasten eens wat an-
ders voor te schotelen, kwam
de voormalige directeur van
het Nederlands Bureau voor
Toerisme, N. de Rooij, op het
idee om elke maand een
menu te presenteren uit een

EEG-land. Daar zijn er mo-
menteel twaalf van, dus dat
kwam mooi uit.

Albert Tielemans, chef-kok
bij Verhaaf, kookt elke keer
proef en krijgt bij het samen-
stellen van het recept steun
van een culinaire expert uit

het land dat aan de beurt is.

„Het aardige van deze cam-
pagne is dat ook kleine res-

taurants gebruik kunnen ma-
ken van het promotie-materi-
aal, zoals affiches, menu-
kaarten en EEG-vlaggetjes,"
legt pr-man Maurice Hartog
uit, terwijl hij in de 'in laagjes
opgebouwde kedgeree van
tarbot' prikt.

„Als restaurant kun je er
net zo veel of net zo weinig
aan doen als je wilt, maar de
één tapt 'ale' uit een Engelse
bierpomp, terwijl ik ook een
dame in Portugese kleder-
dracht heb gezien die gefri-

tuurde hapjes serveerde.
Zelfs de muziek wordt aange-
past om in de sfeer van dat
land te komen."
De campagne is inmiddels

zo aangeslagen, dat men in
januari aan de tweede ronde
begint. Naast het maandelijk-
se menu, dat deze maand dus
in het teken van de Britse ei-

landen staat, is er trouwens
ook al een euro-cocktail,

euro-koffie en alsof het niet

op kan presenteert chef-kok
Tielemans binnenkort zelfs

een euro-buffet, waarin Por-
tugal bijvoorbeeld met gegril-

de sardientjes is vertegen-
woordigd. Het euro-buffet
wordt 10 januari met enig
spektakel ten doop gehouden
in het Buitenveldertse Pesti-

ge-theater. Als de EEG 1992
tenminste overleeft.

Informatie over de deelnemende
restaurants Is verkrijgbaar bij VW
en ANWB.

De Meervaart draait beroemde
kerstfilm op eerste Brunch Bios
LEKKER BRUNCHEN

met de familie en
daarna gezellig naar F

de film. Dat is op de opzet
van de allereerste Brunch
Bios die de Meervaart in
Amsterdam op zondag 20

december houdt.
Om elf uur kan men genieten

van een brunch terwijl op de
achtergrond de werken van
Tschaikovsky worden uitge-

voerd door het Muziekschool-
orkest 'Amsterdam-West' on-
der leiding van Cor Klein.
Om twaalf uur begint de

voorstelling met twee korte
'stomme' zwart/wit films van
de komiek Buster Keaton, ver-

maard op zijn 'uitdrukkingslo-
ze' gezicht. De situatie waarin
Keaton verzeild raakt, is in bei-

de films identiek. In Cops stelt

Busters vriendin hem voor de
keuze: als hij met haar wil trou-

wen moet hij snel carrière ma-
ken. Lukt dat niet, dan is de
trouwerij van de baan.

In Daydreams krijgt Keaton
van de vader van zijn verloofde
te horen dat hij geen nietsnut
als schoonzoon wenst. Alle in-

spanningen die hij zich in beide
films getroost om carrire te ma-
ken lopen op niets uit. De films
worden begeleid door een mu-
ziekgroepje onder leiding van
Wlady Podsada.

Clara kriigt van haar oom een oude notenkraker
Foto Cununde Film

zoek naar de notenkraker. Cla-

ra en haar poppen binden de
strijd aan tegen de muizenko-
ningin.
De - Nederlands gesproken -

film is geschikt voor kinderen

vanaf zes jaar. Met onderstaan-
de bon krijgen lezers van deze
krant drie gulden vijftig per
persoon korting op een toe-

gangsbewijs voor deze eerste
Brunch Bios.

Betoverd
Hierna begint de traditionele

hoofd(kerst)film: De Notenkra-
ker. In deze tekenfilm krijgt het
jonge meisje Clara van haar
oom een houten notenkraker in

de vorm van een soldaatje ca-

deau. Lang geleden was de no-

tenkraker een levendig jonge-
tje, maar hij is betoverd door de
slechte muizenkoningin. Clara
gelooft in het begin niets van
het verhaal maar dan bestormt
een muizenleger haar kamer op

Bon voor onze lezers

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, tel. 020-

610.7393 betalen volwassenen in plaats van ƒ20,- slechts ƒ 16,50
per persoon en kinderen ƒ6,50 in plaats van ƒ 10,- voor de Brunch
Bios op zondagmorgen 20 december om elf uur.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Aantal personen (max. 4 per bon):

WEEIMMI\ geeft u meer i
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U wilt er toch allemaal

verzorgd uitzien met de
feestdagen?

Denk dan aan uw nagels

nu plus gratis

nagelversiering

NAIL-STUDIO

V Tel. 02507-14975
Jt

I
• €Café Sam Sam

Dorpsplein2

Donderdag 10 december

• Indische Avond
f 17, 50 p.p.

Donderdag 17 december

* Mosselen avond

f 17,50 p.p.

K
Keuken open van
18.00 t/m 21.00 uur

Info tel. 02507-19455

Amstelveens
:; Weekblad

Urfchoornse
W Courant

-, h:.:

A
Aalsmeerder
^ Courant

Amstelveens
» Weekblad
- v:r ti

deRonde
$ Vener

9|

Zandvoorts
PUieuwsblad

m

MEDIA.
WEEK

DAGELIJKS
NIEUWS.

Frans Zwaanstraat 82
In Zandvoort zuid nabij strand en duinen gesitueerde

woning met garage en oprit voor 2 auto's. Grondopp.
235 m 2

. Ind. entree, hal, doorzonwoonkamer met open
eiken keuken (inbouw gaskookplaat en afzuigkap),

eetbar, schuifpui naar tuin, toilet, kelderkast, eerste

etage: overloop, 3 slaapk. (2 met wastafel en vaste
kasten), badk. met douche, wastafel en toilet, tweede
etage: overloop met bergruimte en wastafel, woon/
slaapkamer met pantry. Vr.pr. ƒ315.000- k.k.

TE HUUR
Schelpenplein 21

pittoresk, gelegen winkel/magazijnruimte met woning.
Geschikt voor diverse, waaronder ambachtelijke doel-

einden. Ind. bedrijfsruimte: L-vormige ruimte, tot. opp.
60 m=. Woning: entree, ruime woonk. met aansluitende

eetkeuken, badkamer met douche, wastafel en toilet,

eerste etage: 2 ruime slaapkamers.
Huurprijs winkel ƒ 1.000,- p.m, woning ƒ 1.200,- p.m.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Van

CHAIK
m Makelaar O.G.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-1 2944 */Fax 02507-17596

GEZELLIG
UITGAAN

PIANO BAR

IMPERIVM
presenteert iedere avond de

bekende pianist/zanger

STEVE GAREY
Dag. geopend (beh. maandag)

van 22.00-03.00 uur

Kerksteeg 2 Zandvoort
Tel. 02507-18850

SUPERSTUNT!
Omdatzoveelmensen onder uzo enthousiast

gereageerdhebhen willen wijnog één keer
Sinterklaas spelen.

Nu kiezen bij Carpet-land en volop profiteren van de unieke kerstkortingen op het

grootste assortiment tapijt en verend vinyl van Europa Als u snel beslist, zorgen wij ervoor

dat uw tapijt of vinyl er nogvóór de kerst keurig netjes bij ligt. Is dat geen feestelijk idee?

FUNE BOUCLE
Fraai gjijiêleerd bouclé tapijt van

10j|%fnthetische garens.

Anj||ïüsch. Verkrijgbaar in vele kleuren o.a,l

ip|pn en antraciet. GELEGD VAN1

Breedte 400cm.
Pefjstrekkende meter.

y

mm
sA

VELOURS WIJfli«*ili»
Modern kortgezet velourstapijt ..

voor woon- en slaapkamer. Ook geschikt^

voor vloerverwarming. Verkrijgbaar in vel^

kleyfen, o.a. blauw, rood GELEGD VA^
en flrrï. Foamrug.

Breiftë 4Ö0cm.
Perstrekkende meter.

-'•«-ï
« w.

$m
SSSSf'"

lllllfe

WOONKAMER TAPIJT ^|
Smaakvol en sterk bouclé tapijt "*

met fijne lussen. Verkrijgbaar in diverse

kleuren.-Geschikt voor huishoudelijk gebr

"2^ voor; vloer- GELEGD VA
gïarming. Jute-rug.

le40Qcm.
Intrekkende meter.

h

V
FRISETAPUT -^m&i&dmMiüii**

Schitterend frisé tapijt. In diversen

warrjie tinten o.a. verkrijgbaar in beige i

maijfiGeschikt voor woon- en slaapkar

Sterillctiorvback rug. GELEGD VAÊ
Breedte 400cm.
Per strekkende meter,

>y-

+ - FRAAI VINYLl
Kwalitatief sterk vinyl op eel*^

j solidefüg. In diverse fraaie prints eri^
mq|fvèn;yérkrijgbaar o.a. in de kleuren|

KAMERBREED VIN|1
Schitterend kwal'rteits vinyl,

mar|ner gedessineerd of met fraaie

all-of||prints, os. verkrijgbaar in de klei

abrJ§ls;:Jla ervantraciet. GELEGD VAl
Br|l|B;4J9Öc:

rfi.

Pellllilkênde meter.

grigllirriödërn wit. Geschikt

voilluishöüdèiijk gebruik.

BÉ|ï§;2ÖÖcm.
Pefstrekkende meter

MP

&

ffW

/
/

BEHANG
GORDIJNEN E
ZONWERING

Merkartikelen van Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere^Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaa

^Mt

., ,)^ '' v-I ;i j >:

EUROPA'S ii GROOTSTE TAPIJTSPECIALIS7
,Nü ook bij Carpet-land '._":

.."..;;." eenenormekèusinbehang, -

bijpassende gordijnstoffen en zonwering,

vrijwel alles u'rt voorraad leverbaar.

AMSTERDAM/CENTRUM
|
Stadhouderskade 93 (tussen

Hefaeken Brouwerij en Habitat).

^,020-662 515}

Geopend:Maandag I10O-I&O0 uur

Di/vr. 9.00 -18.00 uur

g9.0O-i?.00uur

d tot 2100 uur.

AMSTERDAM/AMSTEL f
Spaklcrweg
(ingang bij GEB gebouw).
M 020 -665 02 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag

!0,0O-m0Ouur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERÜW/SLOTEN*
Antiiony FokkcnAcg
(naast Praxisï

Td020-GI7 6U9
Geopend: Maandag t/m vrijdag

10.OO-I8.O0 uw
Zaterdag 9.O0-t7.O0 uur

Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/NOORD 3
Klaprojenweg 40
(tegenover Bo-Rent).

TeL020- 65685 75
Geopend: Maandag t/m vrijdag

t0.00-18.00uur

Zaterdog 9.00-17.00 uur

Koopavond tot 2IO0 uur.

AMSTERDAM/WEST
Haarlemmerweg 337
(naast de Maggi-fabriek).

Tel.020'6881000
Geopend:Maandag t/m vrijdag

ia00-18.00uur

Zaterdag 900-17.00 uur

Koopavond tot 21.00 uur.

MUIDEN '

Pampuswegl
(naast Maxis).

Tel. 02940 -14440
Geopend: Maandag 13.0O-18.C0 «

Di/vr. 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
Koopavond tot 21.00 uur.
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FAMILIEBERICHTEN

16-12-'91

IN MEMORIAM

Lieve Bep

Uit het oog,
maar niet uit het hart

16-12-'92

Corrie
en kinderen

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons be-

toond na het heengaan van mijn inig geliefde

vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder
en fijne oma

Maria Elisabeth Visser-Bogaart

betuigen wij U onze oprechte dank.

A. Visser

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Zandvoort, december 1992

DOKTERSBERICHTEN

C. A. Jagtenberg
huisarts

afwezig van 23/12 t/m 3/l/'93

Waarneming van 08.00-17.00 uur de huisartsen

F. Weenink tel. 12499
J. Anderson tel. 12058 van 17.00-8.00 uur + weekend.

Tel. 30500

ADVERTENTIES

uw drukker voor:

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793

postbus 54 - 2040 ab zandvoort

s Ristaurante Pizzeria „La Rortdine"

H Boulevard Paulusloot 17 Zuidboulevard bij ^
watertoren Tel. 02507-18178 ^^ DINSDAGS GESLOTEN a

£k dagelijks geopend vanaf 12.00 uur a
& Italiaanse specialiteiten &
H oven-, grill- en pasta-gerechten &
« Ook zeer geschikt voor kleine partijtjes j^

tot 20 personen. Tevens om mee te nemen. -.

A WIJ ZIJN EERSTE KERSTDAG GESLOTEN s
A AAAA&HA&H&&&&&M&&A

TE KOOP GEVRAAGD
(Half) vrijstaand woonhuis, voorkeur

bouwjaar 1920-1930.
Ruime woonkamer, minimaal 3

slaapkamers, tuin.

Prijsindicatie ƒ 300.000,- -

ƒ500.000,-.

VAN DER REIJDEN
MAKELAARDIJ 02507-15531

TE HUUR GEVRAAGD
Flat/woning voor 2 personen,

minimaal 2 slaapkamers.
Uiterlijk per 1 februari 1993.

Tel. 02507-19549 b.g.g. tijdens

kantooruren 02507-1 5531

.

Üf Uitvaartverzekering ?£{$¥&:

§ll'NlyQ^oiitëlv ;mW0:W'^:

fï|-|:ü;i$££rtovë^^

f|ajï)B;piiphtinigeh;ibij:f^

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Eerder stoppen
met werken?

Wilt u een voorziening treffen

waardoor u straks eerder kunt stoppen

met werken? En tevens voorkomen dat u

financieel een stapje terug moet?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres

voor een privé-voorziening op maat van

Nationale-Nederlanden.

Belt u ons voor nadere informatie.

023-315855

CEfl/E

na
NVM
MAKELAAR tel. 12614

mpkelaar/ 0.9.

Q/zurantiën
2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2

2SUAVll
Ccrrificd

Fitness Instructor5» O.L.V. ANJA V/D VOORT
Studioadres: Oranjestraat 12, tel. 19701

SPIERVERSTEVIGING
ook met kinderopvang

AEROBICS
low en high-impact
ook jeugd-aerobics

STEP-Aerobïcs
Klassiek/Jazzballet

Bel nu voor meer info of een afspraak voor een
gratis proefles 19701

Kerstbestelliist
Roomboteramandelkransen ƒ17,50

Roomboteramandelstaafjes ƒ 8,75

Weihnachtstollen, groot ƒ17,00

Weihnachtstollen, klein ƒ 9,00

Moscovische tulband ƒ

Kersttaarten, vanaf ƒ20,00

Kerstgebak ƒ 2,20

Kerst petit fours ƒ 1 ,90

Schuimkransjes a 1 00 gram ƒ 3,10

Kerst koekkransjes a 250 gram ƒ 6,00

Pasteibakjes ƒ 1 ,50

Ham-soesjes, per 1 6 stuks ƒ 8,50

Kaas-soesjes, per 16 stuks ƒ 8,50

Zalm-soesjes, per 16 stuks ƒ 9,75

Echte Bakker

BALK
Hogeweg 28 -
Tel. 12989

een feest

van licht

Zie onze
etalage

een prachtig gezicht

Mooi opgemaakte
kerststukken

„erica"
grote krocht 24
zandvoort, 02507-1 230

1

l ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

Glazenwasserij
specialiteit

schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex

verhuur
tapijtreinigers

tel. 14764-14090

KORTINGEN
van

30% tot 50%
bij

Grote Krocht 23

2042 LT Zandvoort

egijne^Sfoutique

Gr. Krocht 23

^Cb%>." * c%^M'ém~M:&

HOE PUZZELT U MEE?
Zoek in de advertenties de KERSTMAN

Zet de letter op de aangegeven plaats en stuur of

breng uw oplossing vóór 23 december naar:

Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort

ONDER DE GOEDE INZENDERS
VERLOTEN WIJ

24 HEERLIJKE SAUCIJZENSTAVEN

r i
12 34 5 6 78 9 10 1112 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Dit is mijn oplossing

Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

L

w(JJj uitvaartverzorging
kennemerland bv

HERENWEG 180,

2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Te huur
aangeboden
per 1 jan.

app. voor
1 of 2 pers.

Tel. 16491,
na 19.00 uur.

FEESTDAGEN
Het gemeentebestuur van Zandvoort

nodigt de inwoners van Zandvoort uit voor de gebruikelijke

Nieuwjaarsreceptie

op

maandag 4 januari 1993

De receptie wordt gehouden in de Raadzaal van het Raadhuis,

ingang Raadhuisplein, van 19.00-20.30 uur.

Openingstijden Raadhuis
In verband met de komende feestdagen zal het Raadhuis gesloten

zijn op vrijdag 25 december 1992 en vrijdag 1 januari 1993. Op de
dagen dat het Raadhuis geopend is moet men echter rekening

houden met een beperkte bezetting.

Wijziging ophalen huisvuil
In verband met de komende feestdagen is het ophaalschema voor

huisvuil gewijzigd.

Het huisvuil van vrijdag 25 december wordt op donderdag 24
december opgehaald.

In verbandm et Oudejaarsdag wordtopwoensdag 30decemberhet
huisvuil van donderdag 31 december opgehaald.

Het huisvuil van vrijdag 1 januari 1 993 wordtdan op donderdag 31
december 1992 opgehaald.

Dus voor alle drie de data geldt dathet hulsvuileen dag eerderdan
normaal wordt opgehaald.

Informatie: bureau Voorlichting, telefoon 61 492 of afdeling Reiniging,

telefoon 61510.

Voorgenomen bouwvergunningen
1 art 18a WRO-procedure
- Bentveldweg 1 1 - uitbreiden woning aan achterzijde.

2 art. 19 WRO-procedure
- Kennemerweg 16 (camping 'Sandevoerde') - uitbreiden beheerderswo-

ning.

Het bouwplan ad 1 ligt met ingang van 15 december 1992 en het bouwplan
ad 2 met ingang van 18 december 1S92, gedurende veertien dagen voor
eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector

Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m

vrijdag van 9.00-12.30 uur. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke

gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde bouwvergunningen
1 1 0B92 Badhuisplein 8 en 9

111B92
112B92

Dorpsplein 2
Fazantenstraat 9

samenvoegenwinkelruimten, wijzigen gevel-
indeling

uitbreiden horeca-gelegenheid

uitbreiden woning

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na het verschijnen van dit blad.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen

bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij

de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter

zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.

097B92 Haltestraat 25

Verleende bouwvergunning
interne verbouwing

Extra raadsvergadering
Op verzoek van de PvdA-fractie zal een extra raadsvergadering worden
gehouden.

tijdstip : donderdag 17 december 1992, 17.30 uur

plaats : Raadhuis Zandvoort (Ingang Raadhuisplein)

Voor nadere informatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 22 december 1992, 20.00 uur

plaats : raadzaal

agenda : o.m.
- opheffen IZA-regeling Noord-Holland en toetreden IZA-regeling Neder-

land;

- benoemen lid Kennemerraad;
- krediet ruimen springput;

- voorbereidingsbesluit perceel Kennemerland 16;

- krediet vervangen tank Remise;
- aanschaffen portofoon en fotocamera;

- verkoop grond t.b.v. bouwplan Paviljoen Zuid;

- intrekken verordening 'subsidiëring van woonconsumenten (organisa-

ties)';

- krediet onderzoek nieuwbouwvan één openbare basisschool na fusie van
drie openbare basisscholen.

N.BI Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere Informatie

overde agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de
agenda beschikbaar.

Openingstijden Cultureel Centrum
Sedert 7 november 1992 is in het Cultureel Centrum Zandvoort aan het

Gasthuisplein 9b een expositie te zien van de Bomschuitenclub (modelclub

van schepen en oude gebouwen), en van Hugo Landheer (olieverven).

De expositie loopt t/m 10 Januari 1993.

Het Cultureel Centrum Is op 25, 26 en 31 december 1992 en 1 januari 1 993

gesloten.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang

menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig

dagen naverschijnenvan dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Meldingen zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubli-

ceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register

bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,

Raadhuisplein 4.

Verleende hinderwetvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben besloten om onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor:

- een supermarkt gelegen aan de Grote Krocht te Zandvoort (herhaalde

bekendmaking);
- een golf & country club gelegen aan de Kennemerweg 78/80.

De beschikkingen en andere stukken die opde aanvragen betrekking hebben

liggen met ingang van 1 8 december 1 992 tot 1 8 januari 1 993 ter inzage bij de

sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt

daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren

ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Tot 18 januari 1993 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de

geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EAte
Den Haag door:

a de aanvrager

b de betrokken adviseurs

c degenen die conform de artikelen 20, 21 , 22, 2° lid of 28, 1 • lid onder c van

de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben Ingehracht

d elkebelanghebbendedieaantoonbaarredelijkerwijsnietinstaatisgeweest

conform bovenstaande artikelen bezwaar in te brengen.

De beschikkingen zijn na 17januari 1 993 van kracht, tenzij beroep is ingesteld

en tevens o.g.v. artikel 60avan de Wetop de Raad van State bij de Voorzitter

van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State een
schriftelijkverzoekis gedaan totschorsing oftothettreffenvan een voorlopige

voorziening.

17 december 1992
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Draad over de

weg gespannen
ZANDVOORT - Een

16-jarige bromfietser is

dinsdagmiddag rond half

zes ernstig gewond ge-

raakt toen hij nabij de
sportvelden in Zandvoort-
-noord tegen een vlagge-
touw aanreed. De draad
was dwars over de weg ge-

spannen. De politie is op
zoek naar de daders.

De jongeman, op weg naar
een voetbaltraining, is met zwa-
re kneuzingen en verwondin-
gen aan het strottehoofd naar
het ziekenhuis overgebracht.
Een fietser, die kort tevoren te-

gen de draad was gereden, bleef
ongedeerd. Hij is doorgereden
omdat hij - in het duister - ver-

moedde dat het touw gebroken
was.

Het ongeval vond plaats op
het weggetje tussen de locatie -

gesloopte - Oosttunnel aan het
eind van de Thomsonstraat en
de sportvelden in Zandvoort-
-noord. De politie is op zoek
naar getuigen die rond dat tijd-

stip mensen hebben gezien op
die plek, of die zich er vandaan
verwijderden. Zij kunnen bel-

len: tel. 13043. De daders kan
het 'toebrengen van zwaar li-

chamelijk letsel met voorbe-
dachte rade' ten laste gelegd
worden.

Gerichte aanpak werpt vruchten af

Aantal autodelicten

in '92 enorm gedaald
ZANDVOORT - De nieu-

we aanpak 'Veilig parke-
ren in Zandvoort' heeft af-

gelopen jaar duidelijke
'vruchten' afgeworpen.
Het aantal autodiefstallen
daalde met bijna 37 pro-
cent, het aantal auto-inbra-
ken met 32 procent. Op het
parkeerterrein van Gran
Dorado werd het aantal
autodelicten met meer dan
de helft teruggedrongen.
In totaal werden twintig
dieven betrapt.

De nieuwe, probleemgerichte
aanpak was een voorstel van
het Landelijk Bureau Voorko-
ming Misdrijven. Zij werd mo-
gelijk door de samenwerking
van de Zandvoortse politie, de
pachters van parkeerterreinen,
andere plaatselijke onderne-
mers waaronder circuit en ho-
reca, justitie en andere instan-

ties. Daarnaast werden jonge
mensen ingeschakeld, die - als

Parking Watchers - op moun-
tainbikes over de parkeerplaat-
sen reden om automobilisten te

waarschuwen tegen inbraken,
en hen te voorzien van informa-
tie.

Weekenddiensten

Weekend:
19/20 december 1992

POLITIE: Alarmnummer 06-11.

In andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed
023-159500 of - voor info over-
dag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken-
nemerland.
DIERENAMBULANCE (Die-

renbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza-
menlijke waarnemingsrege-
ling: J. Anderson, B. van Ber-
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blü-
me, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, èn
tijdens feestdagen via telefoon-
nummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een af-

spraak is niet nodig. Inlichtin-

gen - omtrent de diensten -van
dokter Flieringa worden ver-

strekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Ope-
ningstijden (alléén voor recep-
ten): zaterdag 10.00-13.00 en
17.00-18.00 uur; zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden tele-

fonische informatie over de re-

geling via tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge-
vallen is het Kruiswerk Zuid-
-Kennemerland 's avonds, 's

nachts en in het weekend te be-
reiken via de doktersinforma-
tiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Eliza-
beth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Koch-
straat 6A, Zandvoort, tel.

02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zand-
voort, tel. 15847.

Dieren: (Overige diensten) Ver-
eniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings-
dienst 023-383361, Asiel Zand-
voort (tevens pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulp-
verlening: Voor informatie, ad-
vies en hulp tel. 17373, op alle

werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.

Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dien-
stencentrum) Koninginneweg
1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te

voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00

en 17.00 uur. De kosten per per-
soon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,-

voor een retour.

Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.

13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder vol-

gens afspraak. Deze hulpverle-
ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gra-

tis.

Telef. Meldpunt Sexueel Ge-
weld: tel. 023-329393 op werkda-
gen 12.00-14.00 uur en ma.a-
vond 19.00-21.00 uur.

Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Post-
bus 287, 2040 AG Zandvoort.

Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Be-
stuurlijk spreekuur: iedere eer-

ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' we-
ken op woensdag 10-12 uur, in

Gemeenschapshuis, L. Davids-
straat 17. Inl. 023-152152.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel.

61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinses-
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, dl.

14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten

19/20 december 1992

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt

op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
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Redactie: Gasthuisplein 12, Zand-
voort, tel 02507 - 18648 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort Bij
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kantooruren
Dlck Piet (red chef), Joan Kurpers-
hoek
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter

Hendal

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer 02507-
30497 Kantoor geopend maandag
13-16 u., dinsdag 10-13, 14-16 u,
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Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
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Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel
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Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, viering Heilig Avond-
maal, m.m.v. fluit-ensemble
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap NPB:
Zondag 17.00 uur: Agapè-maal-
tijd

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: dames A.

Beijnes en C. Wassenaar
Zondag 10.30 uur: dames A.

Beijnes en C. Wassenaar, vier-

de zondag van de Advent
Nieuw Unicum:
Zaterdag 19.00 uur: drs. I. Cle-

ment
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Diensten op zondag om 10.30

uur en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00

uur en maandag 19.00 - 21.00

uur. Inl.: R. van Rongen, L.

Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

023-244553.

B Burgerlijke stand fi

Periode:
8 - 14 december 1992
Ondertrouwd:
Alessie, Jacobus Paulus en
Rijnders, Maria Elizabeth
Gehuwd:
Poelmann, Jacobus Johannes
Lodewijk Maria en Mulder, Eli-

sabeth Johanna Christofüa
Luk, Maarten Aloysius en
Drost, Iris Josine

Er was in Zandvoort de laat-

ste jaren al sprake van een ge-

richt beleid. Daardoor werd tot

en met 1991 het aantal auto-in-

braken met 50 procent terugge-
drongen. Maar het aantal dief-

stallen van auto's bleef stijgen,

vorig jaar nog met 20 procent.
Met de nieuwe aanpak is die
stijging omgebogen tot een da-
ling van bijna 37 procent. Het
aantal auto-inbraken daalde
met 32 procent, bij Gran Dora-
do zelfs met 70 procent.

De dadels van autodelicten
in Zandvoort zijn meestal van
buiten deze gemeente afkom-
stig. Met name Kennemerland,
Haarlemmermeer en Amster-
dam worden genoemd. Van au-
todiefstal zijn vooral Duitsers
het slachtoffer. Populaire auto-
merken waren Volkswagen,
Opel, Mercedes, Porsche en
BMW. Toch was nog 24 procent
van de gestolen auto's eigen-
dom van Zandvoorters.

Verschuiving

De autocriminaliteit in deze
gemeente hangt nauw samen
met de gelegenheid, die gebo-
den wordt door het grote aantal
bezoekers. In 1992 kwamen
ruw geschat zo'n 2,7 miljoen au-
to's Zandvoort binnen. Maar de
speciale aanpak heeft mogelijk
een verschuiving van deze de-

licten veroorzaakt. In Bloe-
mendaal daalde het aantal wel-
iswaar, maar in Heemstede en
Bennebroek nam deze enorm
toe. Daarentegen is de autocri-

minaliteit afgelopen seizoen in

geheel Zuid-Kennemerland ge-

daald: er werden 48 auto's min-
der opengebroken en tien min-
der gestolen. Ook de cijfers uit

Noordwijk, Noordwijkerhout
en Katwijk vertonen overigens
een daling.

De actie in Zandvoort liep

van april tot en met augustus.
Tot de meest opvallende onder-
delen behoorden een voorlich-
tingsfilm op Gran Dorado, de
Parking Watchers, nachtbewa-
king op enkele parkeerterrei-
nen en de inzet van nachtbus-
sen tijdens weekenden en eve-
nementendagen.

Achter de schermen Bon Schouten

'Ik heb steeds nieuwe uitdagingen nodig'

In de rubriek Achter de
Schermen gaat het Zand-
voorts Nieuwsblad op zoek
naar de 'mens' achter be-
kende personen uit deze ge-
meente. Deze week zaken-
man en 'alles-doener' Ron
Schouten (53). Hij woont al

35 jaar in Zandvoort en wil
er, ondanks dat het dorp
nog niet is wat het zou kun-
nen zijn, van zijn leven niet
meer weg.

RON SCHOUTEN, de op-
richter van The Lions en
die daar zelf ooit Euro-

pees bij basketbalde in Saraje-

vo, de voormalige babyvoe-
dingspecialist van Nutricia,

ooit de beste vertegenwoordi-
ger van merkfabrikanten, de in-

tocht-Sinterklaas die in zestien
jaar tijd slechts één keer een
nieuwe pruik kreeg van de ge-

meente, de oprichter van ope-
rettekoor Zamor en van 'Vrien-

den van het Circuit', de stuwen-
de kracht achter de realisatie

van de tropische tuin van
Nieuw Unicum, de man die Ef-

fekt 2000 in 3,5 jaar een vaste
plaats deed veroveren in de kei-

harde uitzendbranche, die jaar-

lijks duizend bloemetjes weg-
geeft en die genoeg heeft aan
vier uur slaap per nacht.

door Everhard Hebly

Het is allemaal een en dezelf-

de persoon. Ron Schouten zou
naar eigen zeggen kapot gaan
zonder nieuwe uitdagingen. „Ik
heb steeds nieuwe uitdagingen
nodig en ik zou me echt hele-

maal geen raad weten als ik 65
jaar moest worden zonder iets

om handen te hebben. Ik heb
namelijk geen hobby's. In mijn
werk ben ik honkvast, want ik

zit nu al meer dan twintig jaar
in deze branche, maar in mijn
sociale leven pak ik steeds
nieuwe dingen op. Ik ben geen
type om met een hengel aan de
kant van het water te gaan zit-

ten."

Toen hij naar Zandvoort
kwam was hij basketbalgek.
Schouten pleitte voor baskets
op elke hoek van de straat en
richtte The Lions op. „We

speelden met vrijwel uitslui-

tend Antilliaanse en Surinaam-
se jongens en werden elk jaar
kampioen. Uiteindelijk speel-

den we eenjaar of acht eredivi-

sie." Operettefreak is hij nooit
geweest. „Maar het beestje
kruipt nu eenmaal waar het
niet gaan kan. Zamor vond ik
echt heel leuk. Ik herinner me
nog de eerste uitvoering in het
Concertgebouw en de diner-
-dansants in het vroegere Bou-
wes. Een hele leuke tijd."

Toeristenstad

Wat nooit lukte, was het ver-

overen van een plaatsje in de
gemeenteraad. Schouten richt-

te ooit de ZON (Zandvoort Op-
nieuw) op en stond ook eens op
de lijst van het (AZB) Algemeen
Zandvoorts Belang. Zandvoort
is volgens hem niet wat het we-
zen moet en hij lijkt niet onwel-
willend tegenover een politiek
avontuur te staan. „Ik sta voor
Zandvoort, al ben ik geen Zand-
voorter in hart en nieren. Maar
Zandvoort moet eens een keuze
durven maken. Het moet in
mijn ogen een toeristenstad
worden. Nu probeert Zand-
voort van alles te zijn wat het
niet is. Ze moeten er eens een
paar zakenmensen op zetten,

volgens mij kunnen die het pro-
fessioneler begeleiden dan de
ambtenarij. Zonder er iets aan
af te willen doen, maar ik denk
dat de ambtenarij daar niet
voor in de wieg is gelegd."

„Ach ja, Zandvoort... Ik ben
hier zestien jaar lang intocht-
-Sinterklaas geweest en ik
moest jaren bedelen om een
nieuwe mijter. Daar was geen
geld voor! In vergelijking met
andere kustplaatsen kan hier
bijna niets. Die boulevard, dat
zou toch een toeristische trek-
pleister moeten zijn, een wan-
delpromenade met bomen. Op
dit moment doe ik buiten mijn
werk niets, maar als ze me vra-
gen ben ik best bereid om mijn
steentje bij te dragen."

Filmpjes kijken

Waar een wil is, ziet Schou-
ten blijkbaar een weg. Want
waar hij de tijd en energie van-
daan haalt, dat is een medisch
raadsel. Hij heeft namelijk ge-

noeg aan vier, hooguit vijf uur

Ron Schouten: „Het beestje kruipt nu eenmaal waar het niet
gaan kan." Foto Bram Stijnen

slaap per dag. „Daar heb ik ge-

noeg aan. Ik word om vier uur
's morgens wakker en dan ga ik

filmpjes zitten kijken, maar als

je 's avonds vraagt wat ik gezien
heb, dan weet ik het niet. Tij-

dens het kijken ben ik namelijk
bezig met mijn agenda van de
komende dag. Om uiterlijk half

acht zit in de auto en ik zou
echt niet anders willen."

„Kijk, als ik wil, kan ik heel
rijk worden en bijvoorbeeld Ef-

fekt 2000 verkopen, dan ben ik

misschien miljonair. Maar dat
interesseert me geen bal. Ik heb
een mooi huis, een mooie auto
en een fijn gezin en daar heb je

in principe genoeg aan. Het is

TOZ heeft een nieuwe

succesformule bedacht
ZANDVOORT - Het Toonkunstkoor Zandvoort heeft

zondag waarschijnlijk een van zijn beste concerten van
de afgelopen jaren gegeven. Dirigent Frans Bleekemo-
len smeedde de bijdragen van koor, orkest en solisten
tot een perfect klinkend en harmonieus geheel. Het
aantrekken van een nieuw orkest en betere solisten
heeft ongetwijfeld tot het succes van het jubileumcon-
cert bijgedragen.

door Joan Kurpershoek

Een 'bomvolle' Hervormde Kerk geniet van een bijzonder con-

cert van Toonkunstkoor Zandvoort.

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE 92/93
uitgerekend voor U!

Voorde week van 07-12 t/m 13-12 1992

Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

25
31

37
43
50
56
62
68
74
81

87
93
102
112
121
130
140
155
171

186
202

Totaal vanaf
1 november**

122
152
183
213
243
276
305
336
367
398
428
457
504
550
596
640
687
763
841
916
993

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

15,00
18,60
22,20
25,80
30,00
33,60
37,20
40,80
44,40
48,60
52,20
55,80
61,20
67,20
72,60
78,00
84,00
93,00

ƒ102,60
ƒ111,60
ƒ121,60

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven

**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u
deze bij alle energiebedrijven aanvragen.

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Het bestuur van Toonkunst-
koor Zandvoort heeft besloten
meer geld te steken in het aan-
trekken van gastzangers. Dat
was zondag duidelijk te mer-
ken. De solisten waren van
hoog niveau, voor de koorleden
moet het een genot geweest zijn
om mee samen te werken. Dat
geldt waarschijnlijk ook voor
het Amsterdams Promenade-
-orkest, eveneens een nieuw ge-
zelschap bij TOZ. Dit 21 man
sterke orkest is uitgebreider
dan het vorige, het Amster-
dams Begeleidings Orkest,
waarmee jarenlang is samenge-
werkt. „Het nadeel van het vori-

ge orkest was, dat de bezetting
steeds wisselde," verklaart diri-

gent Frans Bleekemolen de
overgang naar het nieuwe or-

kest. „En dat geeft onrust." Ge-
lukkige bijkomstigheid was,
dat een van de door de provin-
cie gesubsidieerde orkesten is.

En daarvan zal TOZ ongetwij-
feld enigszins meeprofiteren.

De nieuwe musici bleken hun
vak uitstekend te verstaan. Zij

hadden af en toe 'hun handen
vol' aan het programma, waar-

aan duidelijk de keuze van de
dirigent te herkennen was.
„Mijn specialiteit is, minder be-
kende stukken te brengen," er-

kent hij. Een van zijn redenen
is dat het de concerten aantrek-
kelijk houdt. De musici hadden
onder andere aan de Messe no.
3 in B van Fr. Schubert een
uitgebreid, bijna symfonisch,
muziekstuk. „Met ontzettend
veel noten," aldus Bleekemo-
len. „Dat had ik met het vorige
orkest nooit kunnen doen."
De orkestleden waren trou-

wens ook gecharmeerd van
TOZ. De orkestleiding wil
graag vaker optreden met het
Zandvoortse koor. 'Het is een
van de betere koren', zo laat

men weten. Het volgende optre-
den is - zonder orkest - een mu-
ziekavond in het voorjaar. Voor
het najaar van 1992, staat de
drie familieleden Bach op het -

unieke - programma. Het zal

niet vreemd zijn, als de Her-
vormde Kerk dan opnieuw zo
'bomvol' zit. Het publiek dat af-

gelopen zondag aanwezig was,
zal de volgsnde kans op een
dergelijk concert vast niet laten
lopen.

Spoor kledingdieven leidt naar cocaïne

ZANDVOORT - De Amster-
damse politie heeft een 51-jari-

ge Zandvoorter en zijn 26-jarige
vriendin aangehouden, nadat
agenten in hun woning in Zand-
voort 8 kilo cocaïne hadden
aangetroffen met een straat-

waarde van meer dan 600.000
gulden. De politie was overi-

gens op iets heel anders uit

toen zij naar Zandvoort op weg
was voor de huiszoeking. Het
tweetal werd er namelijk van
verdacht in Amsterdam gesto-
len kleding te hebben geheeld,

afkomstig van een inbraak in

Amsterdam-West half novem-
ber. Inderdaad trof de politie

deze partij kleding aan, die een
waarde vertegenwoordigde van
26.000 gulden.

De politie was de heler en zijn

vriendin op het spoor gekomen,
nadat een boetiekhouder in

Haarlem meldde dat hij kle-

ding van de twee had gekocht,
aanvankelijk zonder te weten
dat het ging om gestolen goede-
ren.

(ADVERTENTIE)

Mededeling aan de abonnees
De stijgende kosten maken voor de Nederlandse nieuwsbladen een
aanpassing van de abonnementstarieven noodzakelijk. In verband
hiermee zijn onze abonnementsprijzen per 1 januari 1993 als volgt

vastgesteld:
ƒ 17,00 per kwartaal
ƒ31,00 per halfjaar

ƒ 54,00 per jaar

Wilt u bij het overmaken van uw abonnementsgeld via giro of

bank gebruik maken van het acceptgiroformulier, dat u wordt
toegestuurd? De nieuwe abonnementsprijs is daarop ingevuld.

Indien u ons een machtiging heeft verstrekt voor automatische
overschrijving van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag
aan dat met de eerstvolgende overschrijving de nieuwe abonne-
mentsprijs kan worden toegepast. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.

Hoofd commercie
Weekmedia

heel belangrijk datje bezig bent
met dingen waar je j e lekker bij

voelt. Zodra dat niet het geval
meer is, stop ik en ga ik iets

anders doen. Ik heb dat nodig
en wil overal over mee kunnen
praten, dat komt mijn werk nog
ten goede ook. Van een klant
probeer ik een vriend te maken,
dat is zaken doen op sociale wij-

ze. Als ik hoor dat jouw vrouw
morgen jarig is, stuur ik van-
daag nog een bloemetje. Leven
en laten leven, dat is Ron
Schouten in één zin."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Agenten trekken
hun pistool
ZANDVOORT - De poli-

tie heeft dinsdag met ge-
trokken pistool een bestel-
busje tot stoppen gedwon-
gen. De twee inzittenden,
een 31-jarige Duitser en
zijn 23-jarige vriendin,
werden aangehouden om-
dat zij bij een Alkmaars
benzinestation de reke-
ning van 47 gulden niet be-
taald hadden.
De ondernemer had de ach-

tervolging ingezet, die tot in

Zandvoort voortduurde. Vol-
gens een getuige was het stel in
het bezit van een vuurwapen,
waardoor de politie koos voor
een snelle actie. Op de Hogeweg
werd het busje staande gehou-
den, doordat een politiewagen
recht op de auto afreed. Een
automobilist die er tussen reed,

kon net op tijd de Grote Krocht
inrijden. Bij nader onderzoek
bleek er geen vuurwapen in het
busje aanwezig.

Man aangehouden
in verband met
laboratorium
ZANDVOORT - De

Zandvoortse politie heeft
dinsdag een 27-jarige
Zandvoorter aangehou-
den, in verband met de
ontdekking van een ille-

gaal amfetaminen labora-
torium. Dat werd op 24 no-
vember ontdekt in een be-
drijfshal aan de Prinsesse-
weg.
Daarbij werden de inventaris

van het laboratorium in beslag
genomen, evenals een hoeveel-
heid amfetamineolie en grond-
stoffen ten behoeve van de aan-
maak van de drug amfetamine.
Het laboratorium werd ont-

dekt nadat een Zandvoorter
brand had gemeld in het pand.
Politie en brandweer consta-
teerden dat er dampen uit het
pand kwamen. Die bleken ech-
ter niet van een brand afkom-
stig. Ze werden veroorzaakt
door een chemische reactie in
een groot overslagvat.

(ADVERTENTIE)

IN ONZE SUPERSLAGERIJ

HALF OM HALF „
&fi, HEELW KILOGEHAKT

BIJ ONZE WARME BAKKER

OVENVERSE FRANSE

CROISSANT
PER
STUK et.

IN ONZE KAAS/POELIER AFDELING

FEESTELIJKE UCC1

KERST-KALKOEN !£
deze aanbiedingen zijn geldig t/m 19 dec. a.s.

DE LAAGSTE PRUS!
'• wi/pakten nip*-

Burg. Engelbertsstraat 21

cpPKTAWJLMRt

Natuurlijk, die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

tot 1 april voor maar ƒ 12,50

Naam: (m/v) L

Adres: L

_LJ I I L_L J 1 I I L

J I LJ I I I I I L J L J I

Postcode/Plaats:| I l' l

Telefoon:

I I I I I I I

J_l_i J I , ,

1 (i v m controle baorRinK)

J L J I I I

KI

Giro/Banknr.: I

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 17,00 D halfjaar ƒ 31,00 D jaar ƒ 54,00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020-668.13.00.

Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

J
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W KERSTDINER GEZELLIG THUIS?

iTOPSLAGER heeft voor u een uitgekiend kerstassorti-

ment. Voor kerst hebben wij 't beste van 't beste ingekocht en gemaakt. Een grote

keus uit kerstspecialiteilen, ambachtelijke en buitenlandse vleeswaren en luxe

schotels voor party-tafelen.

>

het adres voor uw

KERSTDINER THUIS
In ons assortiment treft u deze maand veel

exclusieve lekkernijen aan. Speciaal voor
kerst!

ÏOPSLAGER VREEBURG:
voor uw kerstdiner

TOPSLAGER
Uw gezellig tafelen specialist

Speciale KERST-VLEES-SCHOTELS
VOOR FONDUE
-STEENGRILL

Succes verzekerd

GOURMET

VREEBURG & Zn
HALTESTRAAT 54 ZANDVOORT
TEL. 12451

444444444444444444444
4
4.

4
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4

HANDWERKBOETIEK
CHARLOTTE
Bilderdijkstraat 2

2041 NK Zandvoort

Tel.: 02507-16544

Speciaal voor de komende feestdagen

* handwerkpakketten
* borduurpakketlen

* styropor vormen
* Australisch nylon

* plastic stramien

* wol voor hand en
mach. breien

* grote sortering

stoffen p. mtr.

* borduurzijde

* kerstkaarten

(ook om zelf te borduren)

* kerstdecoratie

* kerstkleden
(ook om zelf te borduren)

* slabbetjes/schortjes

(om te borduren)

* grote sortering kerststof

Wij hebben nog veel meer hobby-
artikelen. Dus kom zelf eens kijken!

Openingstijden di. - t/m vrij. 10.00-17.00 uur

en op zaterdag 19 december

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

444444444444444444444
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Kiekado
Antiek & Kunst

Kerkstraat 22,

Zandvoort
Tel. 18855

Kunst
wand-
kerstboom

Onze zaak is uitgebreid. Wij hebben
daarom nog meer ruimte voor al onze
exclusieve Kerstdekoraties

haV

ê LLOYD - JEAN BAPTISTE H
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op tournee in Europa
a.s. Zaterdagavond in

„DE MANEGE" Zandvoort
Een internationaal programma
voor ongebonden mensen.

21.00 u aanvang met DJ Rob 2

en koffie van het huis

22.00 u. Duo Spectacolo
uit Italië

22.30 u zanger/entertainer

Ed Mc Cain uit Swifterbant.

3 zalen geop. entree 15,--

Corr. kleding.

9

'0

LET OP. RESERVEER A.U.B. VOOR
ONS GRANDIOZE PROGRAMMA

2e KERSTDAG

Restaurant

Oriental Rumours
Haltestraat 21

Beide Kerstdagen
31 December

1 Januari
Gesloten

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogeristerij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
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La Cabana
U kunt uw Kerstmenu zelf samenstellen:

Voorgerechten: * palmharten met Ardenner ham
* cocktail van gerookte kuikenborstfih

met mango
* gerookte zalm

Hoofdgerechten: * hazebout in wildsaus

Nagerechten:

* hazerugfilet in wildsaus

* gepocheerde visschotel in hollandaise saus

met witte druiven

* Alle hoofdgerechten worden geserveerd

met frites of gepofte aardappel,

kerstsalade en verse vruchten

* cassata ijs met slagroom

-k coupe cerise

* Irish Coffee/Caribbean coffee

ƒ52,50 p.p.

Wij zijn alle drie de Kerstdagen geopend en
oudjaar en nieuwjaar

Gelieve voor al deze dagen van tevoren te reserveren

Haltestraat 75 tel. 17229
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Café Sam Sam
Dorpsplein2

Donderdag 17 december

• Mosselen

U wilt er toch allemaal

verzorgd uitzien met de
feestdagen?

Denk dan aan uw nagels

nu plus gratis

nagelversiering ff

NAIL-STUDIO

BETMtFU

NOG STEEDS TEVEEL

VOOR HETZELFDE

PRÓDUKT

Superbenzine 1 ,89

Euroloodvrij 1,73 I

Diesel 1,04 i

SERVICESMIONJ
(bij Palace Hotel)

* *e*£ë?

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

™enSeZli kerst en
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Zandvoortmeeuwen neemt
afstand van laatste plek
ZANDVOORT - Het gaat

de laatste weken erg goed
met de • zaterdagvoetbal-
lers van Zandvoortmeeu-
wen. Door het hoogge-
plaatste IJFC met 4-2 te
kloppen behaalden de
mannen van coach Teun
Vastenhouw uit de laatste
drie wedstrijden vijf pun-
ten. Daardoor is er enigs-
zins lucht ontstaan voor
de badgasten in de onder-
ste regionen.

De Zandvoorters begonnen
ook tegen IJFC met de beproef-
de taktiek van de laatste weken.
Dat betekende dus vanuit een
gesloten verdediging spelen en
dan op zoek naar een snelle
aanval over de vleugels. Die
taktiek leverde Zandvoort-
meeuwen meteen al een paar
kansjes op maar zoals de laat-

ste weken gebruikelijk werden
die gemist. Het was IJFC dat
verrassend op een 0-1 voor-
sprong kwam. Vlak voor het in-

gaan van de rust kwam Zand-
voortmeeuwen langszij. Na een
fraaie aanval via Wim Buchel
en Bob Brune kopte Martin
Visser de gelijkmaker in, 1-1.

„Dat was even lekker meege-
nomen, die gelijkmaker vlak
voor de rust," vond Teun Vas-
tenhouw. Na de rust ging zijn
team er met meer dan honderd
procent tegen aan. Met de wind
in de rug werd een overwicht
opgebouwd, dat gestalte kreeg
in de vorm van twee fraaie doel-
punten. Ferry van Rhee zette de
Zandvoorters op voorsprong en

Sportraad heeft

nieuwe secretaris
ZANDVOORT - In verband

met de wijziging van de Veror-
dening Sportraad (intrekken
ambtelijke secretariaat) is het
secretariaat van de Sportraad
Zandvoort gewijzigd.

Per 1 december 1992 is de heer
C.Oderkerk benoemd tot secre-
taris van de Sportraad.

Fred Ipenburg zorgde eigenlijk
voor de beslissing, 3-1.

De scheidsrechter dacht er
echter anders over en mede
door zijn toedoen kwam de
spanning weer terug. De man in
het zwarte kende Zandvoort-

,meeuwen een vrije trap toe. De
Zandvoorters begaven zich in
voorwaartse richting, maar za-

gen tot hun verbazing dat IJFC
de vrije trap nam en mocht ne-
men. De verdediging kon zich
niet meer herstelllen waardoor
IJFC de stand op 3-2. Ondanks
veel tumult kwam de scheids-
rechter niet terug op zijn beslis-

sing.

Zandvoortmeeuwen, herstel-

de zich mede door de tomeloze
inzet van verdediger Arie Loos.
Ferry van Rhee en Bob Brune
hadden kort daarna hun ploeg
definitief in veiligheid kunnen
schieten. Het duurde echter tot

vlak voor het einde alvorens de
Meeuwen de winst veilig stel-

den. Uit een hoekschop van
Bob Brune werd de IJFC verde-
diging in verwarring gebracht.
Ferry van Rhee was ter plekke
om de strijd te beslissen, 4-2.

'Iedereen was scherp', aldus
Vastenhouw. „We hebben met
een geweldige inzet gespeeld en
als ploeg kom je dan erg ver.

Het vertoonde spel was niet
fraai doch de punten zijn op dit

moment belangrijker. Einde-
lijk scoorden we viermaal al

hadden dat er meer kunnen
zijn. Maar ik ben tevreden.
Deze overwinning hebben we
afgedwongen, we wilden dan
ook voor de winterstop op tien
punten uitkomen. Achteraf had
ik meer punten willen hebben
en dat had volgens mij ook mo-
gelijk geweest. Het moet dan
maar na de winterstop gebeu-
ren."

Lotus alleen op kop
- ZANDVOORT - Met nog
drie belangrijke duels voor
de boeg heeft het eerste
team van de B.C.Lotus een
punt voorsprong genomen
op mede-koploper Duin-
wijck. Het team van cap-
tain René van Roode boek-
te het afgelopen weekend
een 6-2 overwinning in de
uitwedstrijd tegen Kenne-
merland, terwijl Duin-
wijck in de thuiswedstrijd
tegen DKC uit Den Haag
niet verder kwam dan een
gelijkspel (4-4).

Tom Geusebroek verloor
voor Lotus het tweede enkel-
spel, terwijl ook het herendub-
belspel door Peter Smit en
René van Roode na winst in de
eerste game wat teleurstellend
uit handen werd gegeven. Inval-

ster Rika Koper kwam met drie
afgetekende winstpartijen weer
uitstekend voor de dag.
Het jeugdige vijfde team van

de Zandvoortsebadmintonners
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Grieken

CHOCOLADE VLA
LITERPAK f,

ELDERS

I 2M
BIJONS: I J

IN ALLE FILIALEN VAN

DIRK VAN DEN BROEK
LIEFST 13 FILIALEN IN AMSTERDAM, AMSTELVEEN-NOORD Kostverlorenhof

NIEUW VENNEP Hoofdweg 1185, OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schaftplein,

VOLENDAM Hyacintenstraat 14, ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21,

ZWANENBURG Dennenlaan 19, HOOFDDORP centrum en Toolenburg.

«M-fe. j>'<i. jM's. •_*"£. £!*£, -$WC -^"i. ^ ]/C .*M/£. ^ ,/4. -^ l/
£. ^"s. >vl/£. -^"i. ^"i, ^"4.

$ WEEKENDAANBIEDING !|
sa. iM
Üè Kerstden met rum rozijnen §É

en spijs 1.80 ff
Minicake tulbandje fff

met vruchten ^ Si
j(^ ^"4.

en rozijnen O.— §£§.

Pittige sausijzen
staaf

5.75 ik

^"4.H Bakkerij PAAP
M Potgieterstraat 24,

|| Zandvoort, tel. 12865

|H Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten,

.jS'/i. JS'/i. ^'/fi. jAl/i. jM/^, ^I£, ^M/^ j*l£. jMifc. jAl/^ jj,!/^ ^M/^ ^\l/^. jj/^. jil/^ ^\l/v

<E53

3dÏ< 35ËS 33ËA353 35Ë2£XS353 J^D* fö3 ÏQö! SÏ5£25ÖC* ih^ï

r' Omwes|
?st*üuranf^

HQH& KQH&i
Zaterdag 19
Zondag 20 december

Onbeperkt
Chinees buffet
16 gerechten

22.50 p.p.
Aanvang 18.00 uur

S.v.p. tijdig reserveren

Gratis een kerstattentie

Tel. 17897
na 16.00 uur

Haltestraat 69

3c53> <£s3> 35c£ 35?3> 35cï A^cï ètSS i^QÏ 5S3> jPp^j. Air*! 233><£^Ëï

GEZELLIG
UITGAAN

PIANO 1 BAR

IMPERIVM
PRESENTEERT

BEIDE KERSTDAGEN
BEN CRAMER

vfc£ï2£*

ENTREE 50.-

incl. 2 drankjes

Reserveringen:

tel. 02507-20153
Dag. geopend (beh. maandag)

van 22.00-03.00 uur

Kerksteeg 2 Zandvoort

MORFOSE
Voor Na

Het metamorfosemodel is Mia van Veen
Mia is een sportief type en houdt van haar dat snel goed zit zonder dat ze er

veel werk aan heeft. Daarom draagt zij het meestal kort met een coupe soleil

om het iets opvallender te maken. Haar hobby's zijn sporten en uitgaan. Als

ze uitgaat vindt zij het spannend om er eens totaal anders uit te zien.

Het haarstuk dat gebruikt werd is (Neppers) synthetisch en niet

van echt te onderscheiden, de krullen zakken niet uit dus ideaal

in gebruik. Neppers haarstukken kun je opspelden of losdra-

gen of in een staart doen zoals bij Mia.

De make-up is van Lancöme verkrijgbaar bij Parf. Moerenburg.
De oorbellen zijn gemaakt door Vrenie en verkrijgbaar bij Hair

Wave.
Het beeldige zwarte bloesje afgezet met kraaltjes, de zwarte
hotpants en velours body zijn van Rosarito. Perfect om uit te

x gaan. De zwart leren schoenen met de prachtige hakken zijn

verkrijgbaar bij BiBi for Shoes.
Mia traint al geruime tijd bij Fitness Paradise om haar conditie

óp peil te houden.
Tegenwoordig doet zij CARDIO-FITNESS om de overtollige

pondjes eraf te krijgen en haar uithoudingsvermogen te verbe-
teren.

Bij Cardio-Fitness gebruik je de modernste apparatuur, zoals
loopmachines, steppers, roeimachines en hometrainers.
Door controle op de hartfrequentie kan iedereen van jong tot

oud op een verantwoorde wijze aan haar/zijn conditie werken.

V

foto's Foto Boomgaard

Cora Klijn Hairwave

Aan deze pagina
werkten mee

Hairwave
Zeestraat 56

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Rosarito
Beach and Body
Grote Krocht 20b

Bi Bi for shoes
Kerkstraat la

Parf. Moerenburg
Haltestraat 1

Fitness Paradise
Paradijsweg 1

SÉÉPSlIi^
NIEUW: CARDIO FITNESS FITNESS PARADISE
Dit is de nieuwste vorm van cardio vasculaire training (training hart-long volume).
Deze training is door de veelzijdigheid van de computergestuurde, toestellen geschikt
voor beginners, gevorderden, atleten maar ook voor 50-plussers d.m.v. hartfrequentie

controle kan iedereen op een verantwoorde wijze aan zijn conditie werken.

Tevens is de cardiovasculaire training de beste manier om van overtollige kilo's af te

komen. De cardio-apparaten zoals een HARDLOOPMACHINE, STEPPERS,
ROEIMACHINES en HOMETRAINERS staan al voor u klaar.

ZONNEBANKEN STRETdHINÖ SPECIFIEKE KRACHTTRAINING SAUNA + TURKS BAD

drogisterij-parfumerie

schoonheidssalon

Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

Foto Boomgaard

Ook voor uw
portretten en

bruidsfoto's

Grote Krocht 26

tel. 13529, Zandvoort

HAIR^VE
Cora Klijn

Zeestraat 56, 2042 LC Zandvoort
Telefoon: 02507 - 30838

ktef^

K^rkstrsst "1

A

2042 JC Zandvoort Tel: 02507-14410

Voor feestkleding

lingerie en leuke kadootjes nu naar
Grote Krocht 20 b tel. 15697

*sQ^b ^rftff

Rosarito

Voor extra voordeel!
Nu naar Kerkplein 10 tel. 30719

div. jeans o.a. Donovan -

Radio en Gap Star nu ƒ 100.
Op alle shirts en jacks 30% korting.

Voor extra voordeel!
Nu naar Kerkplein 10 tel. 30719

div. jeans o.a. Donovan -

Radio en Gap Star nu ƒ 100.-
Op alle shirts en jacks 30% korting.
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Activiteiten om vast in

kerststemming te komen
Winterwandeling
HAARLEM - De werk-

groep rondleiders van de
Haarlemse 'Vrienden van de
Grote Kerk' houdt op zater-

dag 19 december een winter-
wandeling in de Grote Kerk
aan de Grote Markt in Haar-
lem. Het programma begint
om twee uur.

Deskundige rondleiders,

die herkenbaar aanwezig
zijn, begeleiden de wandelin-
gen. De kerk wordt bij deze
gelegenheid verlicht door de
kroonwandverlichting en de
kaarsen in het koorhek. Tij-

dens de rondleidingen wor-
den demonstraties gegeven
van de slingerproef van de
Franse natuurkundige J.B.L.

Poucault.

Om drie uur begint het mu-
zikale gedeelte van de dag.

'Het Haarlems Toneel Koor',
onder leiding van André
Kaart, zingt fragmenten uit

'Moord in de kathedraal' van
T.S. Eliot. Het koor wordt be-
geleid door Bernard Barte-
link (orgel) . Verder is er een
uitvoering van het 'Amateur
Houtblazers Trio Haarlem'.
Dit trio bestaat uit Ben Ne-
derkoorn, Karin Neder-
koorn-Betlem en Theo
Koops.

Voor de jeugd tot twaalf
jaar is er in de kerk een puz-
zeltocht. Verder staat er een
verkooptafel met daarop een
aantal geschenken.
Kaarten zijn, inclusief het

programma, voor drie gulden
verkrijgbaar bij het kerkelijk
bureau aan de Groenmarkt
23 in Haarlem. Het bureau is

van maandag tot en met za-

terdag geopend tussen tien
uur 's morgens en vier 's mid-
dags.

Deep River Quartet
IJMUIDEN - The Deep Ri-

ver Quartet geeft op dinsdag
22 december een concert in

Staddschouwburg Velsen in
IJmuiden. Het kwartet laat

zich inspireren door de mu-
ziek van de legendarische
Amerikaanse 'vocalgroups'
uit de eerste helft van deze
eeuw. De perfecte uitvoering
en het aanstekelijke authen-
tieke geluid bezorgden de
groep internationale faam.
Voor het concert hebben zij

een repertoire van gospels en

klassieke kerstnummers sa-

mengesteld. Het concert is

inmiddels uitverkocht.

Kinderkoor
HAARLEM - De Sing-In

van vrijdag 18 december om
half acht 's avonds in de
Groenmarktkerk aan de
Nieuwe Groenmarkt in Haar-
lem zal in het teken staan van
Kerstmis. Er worden samen
een aantal kerstliederen ge-

zongen en het Haarlems Kin-
derkoor, onder leiding van
Leny van Schaik, verzorgt de
intermezzo's. Het kinder-
koor werd in 1985 opgericht
en bestaat nu uit 80 jongens
en meisjes van zes tot twaalf
jaar. De toegang is gratis.

Kamerkoor
HAARLEM - Het Haar-

lems Kamerkoor geeft op
zondag 27 december om drie

uur een kerstconcert in de
Waalse Kerk aan de Begijn-

hof 30 in Haarlem. Het koor
staat onder leiding van Theo
Saris. Medewerking wordt
verleend door organist Ko
Zwanenburg. Op het pro-

gramma staat kerstmuziek
van Sweelinck, Brunch,
Hammerschmidt, Bouzig-
nac, Messaus, Andriessen en
Poulenc.
De toegangsprijs bedraagt

tien gulden. Pashouders be-

talen 7,50 gulden.

Kerstcircus

HAARLEM - Herman
Renz presenteert van woens-
dag 23 december tot en met
zondag 3 januari een geheel
nieuw circusprogramma aan
de Boerhavelaan, tegenover
het E. Gasthuis in Haarlem.

Enkele hoogtepunten zijn

onder andere de gedresseer-
de zeeleeuwen Neptune en
Castor, de leeuwen en tijgers

van Milo, de spectaculaire
luchtacrobaten Duo Borcani
en de clowns Milko en Chris-
tian. De kerstman begroet
alle kinderen persoonlijk bij

de ingang.
De voorverkoopadressen

zijn: sigaren magazijn Mans
aan de Zandvoortselaan 157

in Heemstede, GEOS Tours
aan de Marktplein 128 in

Hoofddorp en de bijkantoren
van het Haarlems Dagblad,
het Haarlemmermeers Dag-
blad en de IJmuider Courant.

'Hildering' schittert op hoog niveau
ZANDVOORT - Toneel-recensisten wordt vaak verwe-

ten geen gevoel te hebben voor de realiteit. Met andere
woorden: ze weten vaak niet wat er achter, op en voor
het toneel aan de hand is. 'Een objectief oordeel ont-
breekt', wordt wel eens beweerd. Ditmaal nam ik eens
een kijkje achter de schermen bij toneelverenigingWim
Hildering. Sterker nog, twee maanden lang volgde ik de
repetities en in een kleine bijrol maakte ik vier voorstel-
lingen mee van 'Potasch en Perlemoer in de textiel'.

door Bram Stijncn

Voor mijn 'collega's' niets
dan lof. Het werd een door-
slaand succes. In totaal geno-
ten bijna achthonderd toe-

schouwers waaronder de leer-

lingen van de Gertenbach
Mavo, de Zandvoortse bejaar-

den en andere leden van onze
plaatselijke bevolking van een
alleraardigst stukje dorpsto-
neel.

'Abraham (Aby) Potasch en
Maurits Perlemoer'. Er zullen
maar weinig mensen zijn, die
nog nooit van dit Joods-Ameri-
kaanse duo hebben gehoord.
Een ijzersterk blijspel over
twee kibbelende confectionairs
die als compagnons een zaak in

textiel runnen. Het gaat hen
niet voor de wind. Verstoken
van enig gevoel voor mode pro-
beren zij het hoofd boven water
te houden.
Gedurende drie bedrijven

wringen zij zich in allerlei boch-
ten om het noodlot te keren.
Voor de toeschouwers levert
het een serie komische verwik-
kelingen op. Reden dus voor
'Hildering' om op de drempel
van haar 50 jarig bestaan dit

stuk op haar repertoir te zetten.

Het vertolken van Jiddische
humor vergt meer dan alleen
een goede rolkennis. De twee
hoofdrolspelers Paul Oliesla-

gers en Henk Jansen bleken in

hun 'monsterrol' over alle kwa-
liteiten te beschikken die nodig
zijn om dit stuk naar een grote
hoogte te tillen. 'Hildering' kan
terecht trots zijn op deze twee
kanjers van spelers. Hun per-
fecte timing en de onnavolgba-
re mimiek werkten aansteke-
lijk op de rest van de twaalf
man tellende cast.

Onder hen bevond zich Lucie
Peet als de ontwerpster Gold-
man. Goede wijn behoeft geen
krans. Deze routinier heeft al

meerdere malen bewezen over
een uitstekend acteertalent te

beschikken. Dat zelfde gold
voor Ina Vos. In de rol van se-

cretaresse juffrouw Cohen
blonk zij vooral uit in haar 'stil-

le spel' dat zij gedurende een
groot deel van de voorstelling
op de planken zette. Minke van
der Meulen excelleerde in haar
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HIJ SPEELT

MET VROUWEN...

MAAR ÉÉN VROUW

SLAAT TERUG.

met voor het land.

Maar voor vrouw en kind.

A.L

Za/Zo/Wo om;

13.30 en 15.30

A.L.

Do/Vr/Ma/Di

13.30 u.

Dagelijks

19.00 u.

12 Jaar

Do/Vr/Ma/Di

15.30 u.

Dagelijks

21.30 u.

KINDERFEESTJE ?? VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
Je wordt ontvangen met Limonade , daarna ga je naar

de Kinderfilm waar je in de pauze een ijsje krijgt.

Dan ga je spelletjes doen in Familyland en daar krijg

je ook drinken en een zakje chips en als je naar huis

gaat nog een verrassing. Dit alles voor ƒ 12,50 per kind

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

rol als moeder Rosy Potasch
meer dan voortreffelijk. De rol

van de louche advocaat Veld-
man leek 'op het lijf geschre-
ven' van Willem van Duyn ter-

wijl Ria Driehuizen, Yolanda
van den Broek, Ron Klaasse
Bos en Pieter Joustra eveneens
meer dan verdienstelijk bij-

droegen aan het welslagen van
deze avond.
Een bijzonder compliment

verdienen onbetwist de beide
jongste spelers Jenny Molenaar
en Marcel Hittinger. Als respec-
tievelijke dochter Irma Po-
tasch en boekhouder Boris An-
drejev lieten ook zij zien, zeer
wel te passen bij deze nog im-
mer bloeiende vereniging. Naar
mijn idee belooft dit tweetal
dan ook veel voor de toekomst.

Ere wie ere toekomt. Dat geld
zeker voor Ed Fransen. Naast
zijn bijrol als boeken-colpor-
teur was hij tevens belast met
de regie van dit zo succesvolle

De twee hoofdrolspelers Paul Olieslagers en Henk .hmsen be-
schikken over alle kwaliteiten om hun 'monsterrol' als Potasch
en Perlemoer naar grote hoogte te tillen. Foto Bram sujncn

toneelstuk. Hij deed het met
kennis van zaken. Met deze co-

medie heeft 'Hildering' in onze
badplaats andermaal bewezen
te voorzien in een grote culture-

le behoefte. Daarvan getuigden
de geestdriftige reacties van het
publiek. Mijn kleine bijdrage in

het geheel was als de vertegen-
woordiger Mozart Rabiner

voor wat mijzelf betreft meer
leerzaam dan belangrijk.
'Potasch en Perlemoer in de

textiel' werd gespeeld in ge-

bouw 'De Krocht'. Souffleur en
grime: Betty van der Kar, requi-
sieten: Sylvia Holsteijn, licht:

Ton Kaspers en Cris van den
Broek, decor: Arie Kerkman,
Ger Piers en Hans Peet.

Beslissing valt bij Bridgeclub
ZANDVOORT - De

Zandvoortse Bridgeclub
tieeft besloten, dat met in-

gang van de derde compe-
titie in drie in plaats van
vier lijnen wordt gespeeld.
Dit werd noodzakelijk om-
dat de D-lijn een te klein
aantal paren kreeg. Als ge-

volg hiervan is er aan het
einde van de tweede com-
petitie een beperkte degra-
datie en een verhoogde
promotie toegepast. In die
tweede competitie vielen
vorige week de beslissin-
gen.

Mevrouw Spiers en de heer
Emmen hebben er in de laatste

wedstrijd van alles aan gedaan
om hun positie in de A-lijn te

verbeteren. Dit lukte hen in zo-

verre dat zij wel eerste werden,
maar dat was alleen voldoende
om de achterstand te beperken.
Tweede werden verrassend de
heren Bakker en Brandse. Aan

kop bleven uiteindelijk me-
vrouw De Leeuw en de heer
Braun, terwijl op de tweede
plaats de heren Polak en Ver-
geest zich handhaafden. Een
derde plaats was er voor me-
vrouw Spiers en de heer Em-
men. Gedegradeerd naar de B-
lijn zijn mevrouw De Kruyff en
de heer Kleijn en de dames Van
Ackooy en Drenth.

In de B-lijn hadden de dames
Van Leeuwen en Slegers een
goede avond want met een per-
centage van maar liefst 62,50
procent werden zij eerste. Goe-
de tweede werd het echtpaar
Heidoorn met 61,43 procent,
het echtpaar Heidoorn, de da-

mes Kinkhouwers en Peeman,
Gotte en Koning, en Hagen en
De Vries promoveerden naar
de A-lijn. Degradatie was er
voor mevrouw Visser en de
heer Van Leeuwen en mevrouw
Verhaaff en de heer Van der
Meer.
In de C-lijn was het een erg

goede avond voor de dames

Van Mancius en Veltman. Zij

werden eerste met een score
van 65,36 procent. Goede twee-
de werden de dames Van Duyn
en Veldhuizen. Gepromoveerd
zijn Van Mancius/Veltman,
Van Duyn/Veldhuizen, Van
Beek/Stocker, Jurriaans/Saue-
ressig, Hooij/De Vries, Ruden-
ko/Rudolphus en Hoogendij-
k/Windt.
In de D-lijn speelde voor het

eerst het echtpaar Van der
Werff mee. Het debuut was erg
goed met een eerste plaats. Op
de tweede plaats volgde het
echtpaar Ovaa. Als eerste in
deze lijn eindigden de heren
Stomps en Verburg. De dames
Briejer en Rooijmans hand-
haafden zich op de tweede
plaats, terwijl de dames Van
der Meer en Scheepstra op-
klommen naar de derde plek.

Inlichtingen over de bridge-
club zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H.Em-
men, telefoon 18570, alleen 's

avonds.

AFAFA houdt kampioenschap 'roeien'

ZANDVOORT - Aan-
staande zaterdagmorgen,
aanvang half tien vinden
bij de verenigingAFAFA in
de Brugstraat 15-17 club-
wedstrijden plaats. Er
wordt dan gestreden om
het 'AFAFA ergo roeikam-
pioenschap 1992'.

De roei-ergometer is een toe-
stel waarop roeibewegingen
worden gemaakt. Hierbij wor-
den de grote roei-spieren ge-

bruikt. De intensiteit van de be-
weging wordt geheel bepaald
door de roeier zelf. Hij/zij kan

Matige vangsten
ZANDVOORT - De Zeevisver-

eniging Zandvoort hield vorige
week de laatste twee viswed-
strijden van dit jaar. Zowel tij-

dens de strandwedstrijd als de
pierwedstrijd beet de vis maar
matig.
De strandwedstrijd leverde

alleen maar bot op. Willem van
Esveld en Rob Drose konden
Cas Al nog van de eerste plaats
verdringen in de competitie,
doch beiden vingen niets. De
winnaar van deze laatste wed-
strijd .werd Frans Castien met
•de vangst van drie botten, ter-

wijl Cas Al met een bot de twee-
de plaats pakte.
De laatste pierwedstrijd was

heel slecht. De vangst bestond
uit wat meun en niet meer dan
dat. Voor deze wedstrijd leidde
Willem van Esveld voor Cas Al.

Omdat Al op deze wedstrijd
niet verscheen bleef Van Es-
veld eerste en zakte Al naar de
derde plaats.

Eindstand strandwedstrijd:
1. Cas Al. 2, Willem van Esveld,
3. Rob Drose, 4. Gerard Bluijs,

5. Cees Blom. Stand piervissen:
1. Willem van Esveld, 2. Gerard
Bluijs 3. Cas Al.

De eerste wedstrijd van het
nieuwe jaar is vanaf de Noord-
pier en wel op 16 januari 1993.

dit controleren door middel
van het afleesvenster wat op
het toestel aanwezig is.

Deelnemers zijn leden van de
AFAFA en introduce's. Er zijn
enige plaatsen vrijgehouden
voor geïnteresseerden. Die
kunnen kontakt opnemen met
de organiserende vereniging.
De dames zijn onderverdeeld in
twee categorien te weten; tot 61
kilogram en boven 61 kilogram.
Bij de heren is de verdeling tot
75 kilogram en daarboven. De
afstanden die geroeid moeten
worden zijn duizend meter (on-
geveer drie tot vier minuten) en
tweeenhalf duizend meter (tus-

sen de acht en negen minuten).
Uit de deelnemers zal een

team worden samengesteld, die
op 16 januari 1993 te Amster-
dam zal gaan strijden om de
Nederlandse titel. Deze titel-

wedstrijden worden reeds
sinds een vijftal jaren georgani-

seerd op de Universiteit van
Amsterdam.
Zaterdag zullen ook verschil-

lende sporttesten worden afge-
nomen, die te maken hebben
met de algehele conditie. De
AFAFA heeft onder andere de
beschikking over de alom be-

kende "Bio-Dynamic". Dit com-
putergestuurde toestel meet
onder andere het vetpercenta-
ge, vochtgehalte, geeft de li-

chaamssamenstelling en meet
het energieverbruik als het li-

chaam in rust is en als het li-

chaam arbeid verricht. Zijn de
resultaten dan niet naar wens,
dan kan een trainingsprogram-
ma gevolgd worden.

Inlichtingen over de AFAFA
en over het zaterdag te houden
evenement kunnen verkregen
worden bij Peter Koopman, te-

lefoon 02507-13602 of bij Ruud
Luttik, telefoon 02507-19171.

Jongens vernielen

geparkeerde auto
ZANDVOORT - Maandag-

nacht hebben drie onbekende
jongens een personenauto ver-

nield, die geparkeerd stond aan
de Achterweg. Ze klommen op
het dak en de motorkap van het
voertuig en liepen hierover
heen, zodat er flinke schade
ontstond. Niet uitgesloten
wordt door de politie dat het-
zelfde drietal verantwoordelijk
is geweest voor het ingooien
van een ruit bij een bedrijf aan
de Zeestraat, eveneens maan-
dagnacht.

(ADVERTENTIE)

IN ONZE GROENTE / FRUIT AFDELING

DOYENNE DU COMICE

HANDPEREN
HEEL POND et.

ROODKOKENDE

STOQIPEREN
HEEL POND et.

deze aanbiedingen zijn geldig t/m 19 dec. a.s.
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De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Onze Zandvoortse politie

verdient een compliment. Af-

gelopen zaterdag hielden zij

een zoekaktie, ten behoeve
van een 18-jarige jongeman
uit Zutphen. De knaap was
naar ons dorp gekomen om
samen met zijn padvinders-
vereniging een boerenkool-a-
vond bij de Zandvoortse zus-
tervereniging te houden.
'Wat je van ver haalt, moet
lekkerder zijn', zal daarbij
wel de gedaentengang ge-

weest zijn. Aangekomen op
het station van onze bad-
plaats wist hij niet waar hij

naar toe moest, dus vervoeg-
de hij zich aan het politiebu-

reau. Gedienstige agenten
gingen voor hem naar het on-

derkomen van de scoutmg-
-groep 'Wülibrordus' achter
de Keesomstraat. Het ge-

bouw van deze padvinders-
groep bleek echter onbe-
mand. Ook bij de 'Buffalow's'

in het binnencircuit bleek
niemand aanwezig. Goede
raad was duur. De diensdoen-
de wachtcommandant nam
de telefoon en ging aan het
bellen. Via de nieuwe ge-

meentegids (mooie foto's

staan daar trouwens in),

kwam hij in contact met ver-

schillende leden van de be-

sturen. Niemand wist ergens
van. Vervolgens werd Scou-
ting Nederland geraadpleegd.
Ook die kon de agenten niet

verder helpen. Het vreemde
was trouwens, dat zijn Zut-
phense collega's in geen vel-

den of wegen te bespeuren
waren.

Uiteindelijk kreeg wacht-
commandant Hans van de
Bos een helder idee. Hij tele-

foneerde naar het huis van de
hopman in Zutphen. Die zat
lekker onderuit gezakt voor
de buis. Hij vertelde dat de
geplande boerenkoolavond
was afgelast. „Alle leden wa-
ren daarvan in kennis ge-

steld," zo vertelde hij. De ge-

strande jongeman in Zand-
voort bleek hij echter te heb-
ben vergeten. „Sorry hoor,"
riep hij door het communica-
tie-apparaat. De hongerige
knaap kon dit excuus maar
moeilijk waarderen. Medelij-
dende agenten brachten hem
uiteindelijk naar het huis van
bestuurslid Akkerman van
scouting-groep de 'Buffa-

lows'. Daar werd alsnog een
maaltijd voor de pechvogel
klaargemaakt. Geen boeren-
kool, die lustte hij niet meer.
Gaat'ie wel door, gaat'ie

niet door, gaat'ie wel door,
gaat'ie niet door. De 'Kerst
In' blijkt andermaal stof tot

gesprek. Deze week werd be-

kend dat hij voor wat dit jaar
betreft, definitief is afgelast.

Zoals u zich wellicht nog
kunt herinneren, werd dit

jaarlijkse evenement zo'n elf

jaar geleden in het leven ge-

roepen. Ten behoeve van de
alleenstaanden, bejaarden en
een ieder die daar behoefte
toe voelde, tijdens de kerst-

dagen een gezellige kerst-

avond en eerste kerstdag ge-

organiseerd. De mensen kon-
den dan kaarten, kerststuk-
jes maken of zomaar genie-

ten van de samenzang en de
voordrachten.
Tot voor enige jaren gele-

den trok de 'Kerst In' enkele
honderden bezoekers. Toen
mevrouw de Leeuw het na
tien jaar voor gezien hield (zij

wilde ook wel eens de kerst
bij haar familie doorbren-
gen) kwam de klad er in. De
overige vrijwilligers probeer-
de nog wel het feest overeind
te houden. De deelnemers,
waar dit feest voor bedoeld
was lieten echter verstek
gaan. Twee jaar geleden pro-
beerde Simon Paagman de
'Kerst In' weer nieuw leven
m te blazen. Er kwamen zo'n
vijftig belangstellenden opda-
gen. Hij liet de moed niet zak-

ken. Vorig jaar probeerde hij

het met een handjevol vrij-

willigers opnieuw. Het resul-

taat was nog bedroevender.
Ondanks het feit dat veel dor-

pelingen te kennen hadden
gegeven dat deze happening
tot in lengte van jaren voort-

gezet diende te worden, kwa-
men er toen maar dertien be-

langstellenden opdagen.
Dit jaar besloot men om de

zaak te verplaatsen naar een
van de tenten die gedurende
de aankomende weken naast
het circuit staan opgesteld.
Deze tenten staan daar in ver-

band met het aankomend
Kerst Festival (het program-
ma vindt u elders in deze
krant). Tussen de Stichting
Zandvoort Promotie, de
Stichting Centrale Vrijwillige

Hulpverlening, het ouderen-
werk en andere instanties is

overleg gevoerd naar de haal-

baarheid van deze 'Kerst In'

nieuwe stijl. Men kwam tot

de conclusie dat er tijdens

deze dagen voldoende aktivi-

teiten zijn waar de mensen
naar toe kunnen gaan.

Verkeersdrempel
Enige tijd geleden bericht-

te ik u over de verkeersdrem-
pel tussen de Koningstraat
en de Prinsesseweg. Het

straatje is amper vijftien me-
ter lang. Een auto rijdt daar
bijna nooit doorheen. Die
verkeersdrempel ligt daar
dan ook voor joker, temeer
daar het begm en het einde
van dit stukje straat door
paaltjes is afgesloten. Geld-
verspilling dus. Een dezer da-

gen reed ik door de Bilder-

dijkstraat. Tot mijn verba-
zing zag ik dat de naam van
die straat dubbel aangegeven
stond Aan de gevel van een
van de huizen hing een
straatnaambordje. Enkele
meters verderop werd nog
een bord geplaatst. Wat deze
borden gekost hebben weet
ik niet. Een enkele aandui-
ding lijkt mij wel genoeg.
Ook op do Dr. Gerkestraat

wordt met geld gesmeten.
Daar heeft men de straat-

naambordjes, ter hoogte van
de vijf zijstraatjes gemaks-
halve aan de lantaarnpalen
bevestigd. Die palen staan er
toch, dus tot zover is er niets

aan de hand zult u zeggen.
Ter hoogte van de Piet Lef-

fertsstraat blijkt men 'de

weg' even zijn kwijtgeraakt.
Ook daar staat een lantaarn-
paal. Een normaal mens zou
gedacht kunnen hebben, dat
je ook daar een bord aan zou
kunnen bevestigen. Maar
nee, in dit geval werd pal
naast de mast een extra paal
neergezet. Op deze paal staat

nu vermeld waar u zich be-

vindt. Op zich geen wereld-
schokkend nieuws, ik weet
het. Als u echter bedenkt dat
voor het plaatsen van een
paal inclusief de kuilengra-
ver, een opzichter en een 'op-

hanger' daar in dit geval een
halve dag mee zoet zijn, be-

grijpt u wellicht, dat ik niet

begrijp, dat het zo moet. Over
geldverspilling gesproken.

Operettevereniging

Bij onze plaatselijke ope-
rettevereniging blijkt weder-
om niet alles 'koek en ei'.

Voor vanavond stond er in

het Gemeenschapshuis een
feestavond voor de leden ge-

pland. Inclusief een loterij

moest het een passende af-

sluiting worden van het voor-
bije jaar. De leden hadden
zich er al terdege op voorbe-
reid en sommigen hadden
zelfs hun garderobe speciaal
voor deze gelegenheid uitge-

breid. De nieuwe jurk kan
voor een jaar worden opge-
borgen en ook het ingekochte
kado voor de loterij hoeft niet

meer te worden aangeleverd.
De feestavond gaat namelijk
niet meer door. Pech voor de
leden en hun introduce's. Het
bestuur en enkele andere le-

den hebben onder elkaar mot
gekregen.
Reden voor de heibel, is de

vraag welke ereleden er moe-
ten worden uitgenodigd. Wat
blijkt het geval. Eén van de
ereleden heeft vroeger eens
'buiten de pot gepiest'. In de
tijd dat er sprake was over
het opheffen van deze vereni-

ging zou hij via de pers enke-
le denigrerende opmerkin-
gen aan het adres van het
toenmalige bestuur hebben
gemaakt. Voor straf wordt hij

nu buiten spel gezet. Met an-

dere woorden: hij is niet wel-

kom op de feestavond.
Ik sprak gisteren met het

oud-bestuurshd mevrouw
van der Werff. Zij is het met
met het huidige bestuur eens.
„Een erelid is een erelid,"

vindt zij. Ook andere leden
zijn het met haar eens, zo heb
ik gemerkt. Enkelen hebben
mij vanwege deze onverkwik-
kelijke zaak opgebeld. Ze zijn

boos op hun bestuur. Sommi-
gen overwegen zelfs om uit

de vereniging te stappen.
Het bestuur houdt echter

voet bij stuk. „Wij worden ge-

chanteerd," zegt voorzitter
G. Vrees. Volgens Vrees wor-
den hij en de overige be-

stuursleden voor het blok ge-

zet, door twee leden die vroe-

ger de vereniging wilden op-
heffen. 'Als dit erelid niet

wordt uitgenodigd, stappen
wij uit de organisatie van de
feestavond,' zo werd hem ver-

teld „Toegeven aan dit drei-

gement zou inhouden dat je

als bestuur geen knip voor de
neus waard bent," vindt
Vrees.
Gevraagd naar mijn me-

ning, wil ik hierover het vol-

gende zeggen. Kijk beste
mensen, wie er gelijk heeft,

laat ik m het midden. Wat er

in het verleden gebeurd is,

moet maai' eens vergeten
worden. Er zijn al genoeg fou-

ten gemaakt. Nog niet zolang
geleden was onze Zandvoort-
se operettevereniging bijna

ter ziele. Dankzij enkele le-

den werd dat voorkomen. En
met de komst van de nieuwe
dirigent Vera Bos leek deze
vereniging weer op te bloei-

en. Het niet doorgaan van
deze feestavond vind ik treu
ng. Temeer daar de goedwil-
lende leden zich er zo op had-
den verheugd.

Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de vol-

gende week.
BRAM STIJNEN
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meer weten9

voor meer informatie over

onze tarieven kunt u

contact opnemen met het

PEN kantoor in uw regio

open van maandag t/m

vrijdag van 8 tot 1 6 uur

ons adres vindt u in de
telefoongids

nvPEN
energiebedrijf noord-holland

lagere elektriciteitstaneven...

op 1 januari 1993 verlaagt het PEN opnieuw enkele elektnciteitstaneven

voor kleinverbruikers

1993 1992

meter met een telwerk

enkeltarief per

kilowattuur (kWh) 20,07 et*

vastrecht per ]aar ƒ 57,-

meter met twee telwerken

hoogtanef per

kilowattuur (kWh) 22,02 et* 22 49 et

laagtanef per

kilowattuur (kWh) 11,30 et* 11,66 et

vastrecht per jaar ƒ 90, ƒ 90

vermogensvergoeding per jaar

voor aansluitingen met hoofdzekeringen

groter dan 3x25 ampère (A) wordt vermogens

vergoeding in rekening gebracht

waarde hoofdzekeringen

3x35 ampère ƒ 432,-

3x50 ampère ƒ 696,-

3x63 ampère ƒ 864,-

3x80 ampère ƒ1.128,-

ƒ 432
ƒ 696
ƒ 888
ƒ1 152

gebaseerd op de brand-

stofkosten 4e kwartaal

1992 en inclusief 17 5%
BTW ( de brandstofkosten

kunnen per kwartaal hoger
of lager zijn) >o *«&

Voor de Kerst een echte Indo-
nesische maaltijd of snacks
thuis laten bezorgen?

Dat kan bij

HA7A HA®
voor minimaal 15 personen

Tijdig bestellen
Bel voor info

Mata-Hari
Snacks
Haltestraat 24
tel. 13201
Zandvoort

3^S rfëö JGES 3£ï33^t£3^CÏ353 25Ss <£Ï3> <£Ö> iEÖ> 3

JjFotel-Qafé - Ixostaurant

tonnehoek

£25

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

KERSTDINER
Voor ons feestelijk 5-gangen

kerstdiner

a 74,50
op 1e Kerstdag

hebben wij nog een beperkt

aantal plaatsen beschikbaar

Reserveer nu dus snel of vraag alsnog

vrijblijvend ons menu aan

Voor 2e Kerstdag zijn wij geheel
volgeboekt

Voor de Kerst ... \.

La Bonbonhière!

voor Nieuwjaar .. >

i-]%y
:

-:f:
:; ,qokt-

::

:

y::-'}{

Gezellig en lekker,

'l^teitï0nMrïC:

IJSTAART-
KERSTKRANS

^vïkÈPismfaFirdyy
LEONIPAS BONBONS

: Haltestraai 39a

S^b5! <Ï?b5i rürB^I (£?3i 3Ürïr5ï <E?j! 353 55E5*Sï 333» 33c* 33ÖI 3-3C*

HooglanD
Café "Het Gedicht van de Zee"

Westerparkstraat 5, Zandvoort

KERSTDINER 1992

AMUSE

EENDEPATL MET CRANBERRYSAUS

KRUIDENBOULLON MET VERSE GROENTEN

VISROLLETJES MET ZALM EN DILLESAUS

WIEDROLLADE, DIVERSE GROENTEN
ZANDVOORTSE AARDAPPELTJES

KAASPEATLAU

GRAND DESSERT HOOGLAND

SERVIES KOFFIE OF THEE

U bent welkom op Ie of 2e kerstdag Het diner

begint om 8 00 uur De prijs is ƒ50,- per couvert

exel wijnen Ons café is open voor het aperitief

Reserveren is gewenst 02507-15541 Kleding ?o

feestelijk als u wilt Wij verheugen ons op uw
komst

Bestel het beste bij

Cateringbedrijf

„Home Sweet Home"

Wilt u uw partner verwennen, bel de
Surprise-ontbijtlijn.

Wij verzorgen uw surprise-ontbijt met champagne,
broodjes, verse jus d'orange, koffie, thee, en nog
meer lekkere dingen.

Ook voor feesten, partijen en bruiloften kunt u bij

ons allerlei opgemaakte schalen bestellen.

En als opsteker voor Oud en Nieuw, lekkere warme
oliebollen, appelflappen en ananasflappen naar

grootmoeders recept.

Tel. 02507-15490

Tel. 02507-19109
PS. wij bezorgen alles met een vriendelijke

glimlach op elke gewenst tijdstip bij u thuis.

Wij wensen u prettige feestdagen

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NQVIL0N MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vrijblijvend prijsopgaaf

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

^ 3 TIMMERBEDRIJF RUITER
fc\

Specialist iq dakramen en dakkapellen

H^. Nijverheidsterrein 14, 1645 VX Ursem Tel. 02202-2700. Fax 2730

Vraag vrijblijvende offerte Snelle correcte afwikkeling

Kerstfeest vier je

uiteraardmet
Je Eigen Slagen
Hel kerstfeest vier je met vrienden of familie Natuurlijk hoort óaat een feestelijk diner bij

Bij wie kan je dan beter terecht voor menu suggesties als bij Je Figen Slager In onze winkel

treft u een ruime keus aan van verse produkten Dit zal het samenstellen van een kerstdiner

yuoT u een stuk cimoudigcr maken l licrondtr sas! wat \oorbieldcn

LUX1-
VLEhSPRODUKlEN
• Varkensfraandeau
• Osschaas
• Vlagen. Cntrcmtc
• /ai-hte Runderbitfstuk
• Diverw Rollddcs

HARTlGhHAPJl-S

• Cicvuld stnkbrottd

• /ellbereidc pate s

• Drursc fnsst salades

HJNfcVUFSWARfcN
VhRSGbSNtDFN

Je l igen Sligcr heeft \<mr de

Kersi diverse \lecss\an.n

ambichtelijk btreid in eigen

keuken

• Gebriden Varkens rolhde
• Gebraden Rundcrroll idc

Gegrilde 1 lam
• Gebraden Rosbief
• Ardenner Ham
• Runderrookvlecs

JhhIGFN SLAGER,
UW GOURMET/
K)NDUtSl>EClAlISI

S imen tafelen met k larson

erbij leder voor zich maakt

een smakelijk stukje vlees

kl ur Een glas wijn erbij

een siusje met stokbrood

/o kin het kerstfeest niet

meer stuk Helemaal met als

je samen met Je I ïgcn Slager

je vlecsst hotel hcht samen
gesteld

FONDUE
OF GOUR-
METVLEES

* jxrr persoon

7.95

JVl'

EiGEtiSlMER

G. Zwinkels
Haltestraat 30

Tel 12175 *

m

m

m
m

0.

0.

0.

0.

m
m

Sfeervolle feestdagen

met Spar!
in Zandvoort-Noord

v.cL;Bilt

schwarzwalder-
schinken r -

i

of Kempische Ham

D.E.

Select koffie

pak 250 gr

Koffieroom
flesje

02 liter

iiöti'gr: 2^40 2,46 1,29

Gebraden
Rosbïef

v 2,69

vers van
dé mat

Brie

100 gr

Jos Poell

Ragout- of

Pasteibakjes

1,49

Groot Frans
stokbrood

400 gr. 1 ,79

Deep Blue

Fancy Pink

Zalm
blikje 213 gr.;;

1,79

Chérry
Tomaten

doosje 250 gr.

198
Calvé Vlees-

en Vissausen

div smaken

Iglo Broccoli

crème fraïche

pak 300 gr

3,19

Fondue
of Gourmet-
schotel

Haasfilet

rolladé

Chateauneuf

du Pape
Robuuste rode
Franse wijn

14#8

Parijse

aardappeltjes

zak 450 gr

9,95

Verse
ananas

per stuk

1,79

Slagroom
bëkér

:0,25Jiter

1^49

18,98

Chablis

„fruitige"
Franse witte wijn

9,95

1,49 2,98

deze aanbiedingen zijn

geldig t/m 24 dec.

Wij bezorgen gratis thuis.

Wij wensen u
prettige feestdagen!

m
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^r organiseert de
wenst u feestelijke dagen met

feestelijke kleding

\
| Kerst dames blouse

vanaf

lange rokken
vanaf

bustiers
nu

4 Heren flanellen colberts
4 (nog enkele stuks) n

f Zuiver zijden blouses
^ van 119.95 voor

59?s

29?s

69?5

98?o

69?s

NOG ENKELE WEKEN VERBOUWINGSKORTINGEN!

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4 Haltestraat 10, Zandvoort. Tel. 19215 4
44444444444444444444444444444444

STICHTING „ZANDVOORT-ZUID"
wenst alle Bewoners en Bestuurders
van Zandvoort gezellige feestdagen en
een gelukkig en gezond nieuwjaar.

Zij spreekt de hoop uit dat 1993 een
jaar zal worden waarin harmonie en
wederzijds respect weer samen zullen

gaan.

Zij vertrouwt erop dat de beslissingen

die genomen zullen worden niet alleen

korte-termijn-belangen zullen dienen,
maar dat ook voor onze kinderen nog
een aangenaam verblijf in ons geliefde

dorp gewaarborgd zal zijn.

É
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Dit zijn er vier

1. De Duvel 2. Brasserie Noblesse

3. 't Entredok 4. Indonesia

Dit zijn er vijfduizend

Internationaal

5000

restaurants

en

5000

clubs

AMSTERDAM: Entre Deux Oriënt van Baerle
La Gaiete The Movies Wild Kitchen Ankara
Bah El Rancho L.A. Bar Paddy's Inn De Co-
rantyn Sawasdee De Gelaarsde Kat II Giardi-
no El Rancho Mayur De Stadhouder Brasse-
rie Noblesse De Duvel Indonesia II Sole Della
Riviera At Mango Bay ElSombrero Chopm

Aphrodite Happy Day Koevoet De Eenhoorn Golden Tem-
ple Caransa El Rancho De Gouden Reael II Fontanone
Thessaloniki De Serre Griet Manshande Chicanos De Ge-
parkeerde Mossel Fellmi Het Stuivertje Raffle's Oriënt
Overtoom 't Entredok Rhapsody Alexander
ZAANDAM: Le Papilion Thessaloniki
HAARLEM: Aan de Paradijspoort Anatolie Napoh Cyprus
Les Trois Chats De Witte Zwaan Jack-House Gandhi

Atalanta Split
HILVERSUM: Hertog Theodoor LeFloc Le Canard Balkan
Lorenza

HUIZEN: Argentma

tt^ï

AMSTERDAM: Bnghtside Shmobi-In Dicky
Squash Family Gym Door Dik en Dun Koan
Float Jansen Fitness en Aerobics Rederij Noord
Zuid Fooicentrum Bavaria Snookercentrum de
Munt Splash Fitness Club Beauty Planning
Schoonheidssalon Studio Spaarndam Afslank-
studio Bodyquest Don Alfonso Hairstyhng for

men Herenkapsalon Charles Hairstudio Via Via Partners
m Hair Francisco Kappers Don Pmo hairstylers HB Hair-
stylers N.S.V. Sauna Amsterdam Int. Pheonix Programmes
Ramada Renaissance Hotel Hotel Atlanta Amsterdam Hil-

ton Royal Hotel Kabul Hotel San Francisco Marnot Park-
hotel Hilton International Schiphol Hotel Lancaster Video-
theek Cinema Haarlemmer Theater ' The Movies Bioscoop
Kriterion Van Delden & Zn. Limousine Service
HUIZEN: De Bun
UITHOORN: Queens Pub
HAARLEM: Snooker F Haarlem N.S.V. Sauna Top o'body
Hotel Amadeus Body Future Sauna Centrum Damessport-
salonDelphis 't Kegeltje 't Koetshuis AbbeyRoad Rederij
Noord Zuid
PURMEREND: Sporting De Gors
BLARICUM: Hotel Bellevue

Kennismaking met de bij For Two International aangesloten be-
drijven is een uiterst voordelige zaak. Op basis van het „one for
two"-prmcipe kunt u samen genieten voor de prijs van éen!

Al meer dan 60 restaurants en 50 clubs in Amsterdam en omge-
ving zijn aangesloten bij For Two International. Aan de lezers
van de Weekmedia bladen worden de aktie- en de jaarkaarten
nu zeer voordelig aangeboden:

DE AKTIEKAART VAN f 82.50,
de lezers van Weekmedia betalen: f 72,50
DE JAARKAARTEN VAN ƒ145,-,
de lezers van Weekmedia betalen: ƒ125,

—

De aktiekaart biedt u de mogelijkheid om veertig maal naar be-
lieven gebruik te maken van zowel het Dmner als het Club for
Two-aanbod. De aktiekaart is een half jaar geldig.
De set jaarkaarten (zie foto) bestaat uit een Dmner en een Club
for Two-kaart. Beide kaarten kunnen veertig maal gebruikt
worden.

Voor het gebruik van de kaarten gelden de volgende regels:
* Vooraf telefonisch reserveren en aanmelden als For Two-hd;

+ Per restaurant of club kan slechts één maal van de kaart ge-
bruik worden gemaakt.

HIER HOEFT U NIET LANG OVER NA TB DENKEN
Voor informatie kunt u bellen: 070-362.35.15

i

LIDMAATSCHAP VAN FOR TWO INTERNATIONAL
ForTwo International biedt de lezers van de Weekmedia bladen de
mogelijkheid om de For Two-aktiekaart of de For Two-jaarkaarten
voor een gereduceerde prijs aan te schaffen. De aktiekaart kost nu
niet ƒ 82,50 maarƒ 72,50, en de jaarkaarten geen ƒ 145,- maar ) 125,-.

Hiermee stellen wij u in staat om op nog aantrekkelijker wijze uit
eten te gaan, te ontspannen en te rekreeren: op basis van het "one
for two"-konsept, d.w.z. twee personen voor de prijs van een

ONE FOR TWO INSCHRIJVINGSFORMULIER
Graag word ik hd van For Two International. Stuur mijn hdmaat-
schapskaarten zo spoedig mogelijk naar:

Naam: Voorletter(s):

Adres:

Postkode Plaats

Telefoon

Geboortedatum:

Beroep

Mijn voorkeur gaat uit naar:

O de aktiekaart van ƒ72,50

O de set jaarkaarten van ƒ 125,-

Ik betaal de rekening die mij daarvoor wordt toegestuurd

M/V

Handtekening: Datum:

Deze aanmelding s.v.p. opsturen aan: For Two International Ne-
derland, Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.
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GROTE OUDEJAARSAVOND SHOW
bij CIRCUS RIGOLO

SPECTACLE DU CIRQUE
met optreden van Circusartiesten en bekende Zandvoorters

Entree 20.00 uur

ORKEST, CIRCUS, DANSANT, DRANKJES en DINER:

VOORGERECHTEN
Gerookte zalm en paling, Waldorfsalade, gerookte forel, garnalensalade, div paté

soorten, ardennerham met meloen, toast en boter, Cockey Lookysoep (goed gevulde

Schotse kippesoep)

HOOFDBUFFET
Warme beenham, welke met bruine suiker en whiskey is behandeld Wildpeper,

diverse verse groentes, rauwkost salades, aardappelgerechten, cranbernes en compote

NAGERECHTEN
Bavarois, taarten, verse fruitsalade, assortiment van internationale kaassoorten,

stokbrood en boter

DEZE GEHEEL VERZORGDE AVOND IN ONZE
VERWARMDE TENTEN VOOR 120.- P.P.

EEN OUDEJAARSAVOND OM NOOIT TE VERGETEN.

Inl. en kaartverkoop Karin Idee CD tel. 19892
Café Harlekijn tel. 16939

en aan de Circuskassa t/o Elysee Beach Hotel.
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02507-1 7619 of 16500
VERZORGT HET HELE JAAR UW VISSCHOTELS

De schotels worden op de dag van consumptie vers gemaakt en gratis

bezorgd. Ook op zon- en feestdagen.
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Luxe salade

ƒ 27,50 p.p.
met krab-, of zalm- of tonijnsalade,

gerookte zalm, gevuld ei, haring, paling,

holl. garnalen en krabvïees

Gerookte visschotel

ƒ 27,50 p.p.
met zalm, heilbot, makreel, forel, paling

en brado

Aardappel- of huzaren- 4
4
4
4
4
4
4
4
4

4444444444444444444444444444444444444444444

salade ƒ 17,50 p.p.
met zoute haring, zure haring, Noorse

garnalen, makreel, gevuld ei,

sardientjes en krabvïees

Gebakken visschotel

ƒ 15,- p.p.
met mosselen, nuggets, visfriet, scampt,

kuit, kibbeling, inktvis en 4 sausjes

HAIRWVE

ER VOOR

Maandag 21 dec.

Dinsdag 22 dec.

Woensdag 23 dec.

Donderdag 24 dec.

Dinsdag 29 dec.

Woensdag 30 dec.

Donderdag 31 dec.

Zaterdag 2 jan.

9.00-17.30

9.00-17.30

9.00-21.00

8.00-16.00

9.00-17.30

9.00-17.30

8.00-16.00

gesloten. ERNA

Zeestraat 56, Zandvoort, tel. 30838

direktie

en
medewerkers

van

/toerkoop

Reisburo Zonvaart

wensen U

prettige

feestdagen

en een

gezond en
reislustig 1993

De nieuwe zomerbrochures 1 993 zijn vanaf half

december weer gratis verkrijgbaar bij onze
reisburo s

De snelle beslissers geven wij dit keer per
boeking een prachtig heuptasje kado

Wij wensen u prettige

kerstdagen en een héél
goed lopend 1993

J. van Campen en Zoon
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 15449

voor al uw schoenreparaties en sleutelservice.

DJËMPOL
Indonesian
Restaurant

Passage 6-8-10 Zandvoort
tel. 02507-19538

Wij bieden u op 2e Kerstdag een

uitgebreide Nasi-koening tafel,

voorafgegaan door twee voorgerechten en

een exotische cocktail, wij sluiten af met
een tropische fruitcocktail en koffie.

Wij maken van uw kerstdiner

een waar feest.

Bediening in traditionele klederdracht.

Reserveren gewenst.

f 82,50 p.p.

2e Kerstdag géén a la carte en géén
meeneem-maaltijden.

25 december en 31 december zijn wij

gesloten.

MEBSMMM
ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS



SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Flat en Square Black Trini-

tron beeldbuis, euroscart,

stereo, teletekst en afstand-

bediening Adviesprns'2000 -

1299.-
JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

1249.-
PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

^1299.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

Ö1499.-
SONY70CMKVX2921
STEREO TELETEKST

SONY CAMCORDER
F455, Topper' 3 lux, 8x zoom,
Hi-Fi, autofocus, afstandbe-

diend, var sluitertijd. '2550.

1599.-
SONYTRAVELLER
TR50, Lichtgewicht camcorder,

8x zoom, hifi, autofocus. "2550 -

1499,

1749.
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

^1099.-
JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENING

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, m-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en
afstandbediening. Adv.*2075.-

1395.-
$ 70 CM TELETEKST

Nederlandse Philips garantie.

(MT295.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

ÉB1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

^1095.-
4 PHILIPS 21GR2550™ 55 CM TELETEKST

885,
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

37 CM KLEUREN-TV

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviespnjs'2275.-

IM1398.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

^1298.-
ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

1048.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

BM/ 990."
BLAUPUNKT 55 CM
STUNTSUPERTELETEKST

948.-
ARISTONA TELETEKSTm 798.-
GRUNDIG 51 CM TEKSTm 748.-
ARISTONA 51 CM

'ÊM 698.-
% BLAUPUNKT PM3741

$.m 498.-

MINI-CAMCORDER
F60; CCD, 6x motorzoom, Su-

perimpose, hi-fi Adv. "2299.-

^1249.-
HI-8 TRAVELLER
TR705; Topklasse beeldkwaliteit,

HiFi stereo Adviespnjs"3330.

2399.-
SONY CAMCORDER
F375,8x motorzoom, hi-fi, fa-

der, afstandbediend. "2220 -

^1299.-
PANASONIC NVG1
VHS videocamera "1895.-m 1299.-
JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom,

Low Lux, autofocus. '2099 -

IM1299

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi stereo. '1599m 899.
SHARP HI-FI VIDEO
VCH80; VHS-HQ, inkl. af

standbediening. Adv. "1299.m 849.-
JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' "1899.-

1099.
BLAUPUNKT VHS HI-FI

750; 4 koppen, 8 uur. '2095.m 1199.-
PANASONIC VHS HI-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. *
1 894.-

1299.-
SONY HI-FI VIDEO
SLV61 5; VHS-HQ, 4 koppen
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

fM1399.

ARISTONA 55 CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST SHARP 3 IN 1 KOMBI MAGNETRON
Type 52KV2527, 55cm flat square beeldbuis, monitorlook, Typ R8180; Magnetron + hete-luchtoven + grill. 29 liter

60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, stereo, inhoud, 750 Watt vermogen, draaiplateau, 5 standen, 60
teletekst met geheugen, groene toets, scart-aansluiting en infrarood minuten tijdklok, roestvrijstalen binnenruimte met
afstandbediening. Adviesprijs"! 595.- zelfreinigende achterwand en gratis kookboek.

RtoM ^Jaar om een
^?T,*n hanteert. Maar .

aak te vinden dje^w

^^^rJ^^f^ier^^ii
steeds grau*

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, + I

TELETEKST +PDCI '1409.-

749--
PHILIPS VHS-HQ VIDEO I

312; 3 koppen, perfekt beeld,
|

LCD-afstandbediening. " 1 1 45.-

669.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO |

VR200; Afstandbediend. '825.-m 539
ARISTONA VHS VIDEO

|

SB01 ; HQ, afst.bed. Adv.'995.-

499,
JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. *879.-

1

579,
STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbedieningm 449.-

SONY 3 KOPPEN VIDEO
|

V31 5; VHS-HQ, prefekt beeld'

LCD-afstandbediening. " 1 220.-m 849.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 2; afstandbediend. "1 000.-

699.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, Long-Play,

4 koppen, afstandbed. '1 695.-
[

849.-
PANASONIC VIDEO
J30; VHS-HQ, 3 koppen. '1 1 57.-m 699.-
AKA1 3 KOPPEN VIDEO I

perfekt beeld, afst.bed. '988.-M 649.-
AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.-

1

549.

m
GRUNDIG 63CM

KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Type ST63-450; Adviesprijs '1879.

WMiW 1 099.
'4

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezi|dig geemail-

leerd. Adviesprijs '2199.-

SIEMENS1000 TOEREN
1 000 toeren. Adviesprijs* 1 878

1395.-
WASDROOG KOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en

droogt u in één machine:

1445.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen! Wat zegt u

van deze AEG/BCC st-

untaanbieding? Advies-
pnjs'1549.-

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar

een echte 280 liter 2-deurs

koel/vries kombinatie. Koel-

ruimte op "ooghoogte"Adv. *979.-

479.
ZANUSSI K/V (OJ)

719.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

82a-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

859,

m 1195.-
PHILIPS /WHIRLPOOLW 865.-
BAUKNECHT WA6500m 795.-

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang

1200trn/mm., rvs trommel,

zeer zuinig. Adviesprijs* 1 299.-m 949.-
1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. *1 1 99.

MAKKELIJK!

899.-
HOLL 1000 TOEREN

799.-

MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen.

199.-
SAMSUNG RE570m 219.-
MOULINEX FM1115m 239.-
SAMSUNG DIGITAAL

269.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. '769.-

349.-
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILL

399,
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Adviesprijs'899.-

280 LITER 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs *848.

445.-
INDESIT 2-DEURS
Type 2023.; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-m 495.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.

2
ZANUSSI WASAUTOM.

I 699.
|
STUNT! 550 TOEREN

m 599.-
I INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs.*799.-m 4ÉL-

PHILIPS
850
TOEREN
BOVEN-
LADER

,

I Type AWG089; Opvolger van

de nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met

REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

|
stuurd, eco-knop. *1495.-

WÊ 899.-
IAEGTURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviesprijs.*1375.-

PHILIPS/WHIRLPOO

595.J

499.-
KOMBI MAGNETRON
STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron
+ hete-lucht oven + grillm 549,
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL
32 liter inhoud, 850 Watt, geschikt

om2bordeninteplaatsen. *1095.-m 599.-
SHARP 3 IN 1 KOMBI
R81 80; 750 Watt + draaiplateau.m 649.
PANASONIC NN8550

SHARP KOMBI R7V10

bSÈr 699.
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.m 899.-

BAUKNECHT 2304

695.
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260

liter inhoud. Adviesprijs'11 99.-

m\tMe,
SIEMENS KS2648

895.-

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering metformica bo-

venblad. Officiële garantie.

999.
[
1000 TOEREN RVS BL

BP1099.-

ZANUSSIWASDROGER
I TypeTD50; Adviesprijs*649.-m 349.-
I RVS REVERSERENDm 499.-
IBAUKN./BOSCH/AEG

EuWv.a.599."
I
PHILIPS /WHIRLPOOL

\m 549.-
ICONDENSDROGER

m 799.-
I SIEMENS CONDENS

»299.-
MIELE DROGER

mn99.-
MERKCENTRIFUGE

LSI^ 169."

m 265.-
160 LTR. KOELKAST
160 liter, 2-sterren vriesvak.

345.
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel

krasvast bovenblad, vriesvak.

ETNA FORNUIS 14.00

INDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1 049.-

375.-
ZANUSS1 140 LITERm 445.-
PHILIPS 160 LITERm 495.-
BOSCH KTF1540

575.-
BAUKNECHT 160 LTR
Adviesprijs*869.-m 595.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar

altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. *595.-

348.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.*665.-

ÉÜ 498.
BAUKNECHT LUXE

548,
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. *848.-

598.-
STUNT !! VRIESKIST!!m 348.-

688.-
ETNA FORNUIS
1 440 jasmijn. Adviesprijs*1 225.-

758.-
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis.

Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs*1425.-

968.-
ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A; Elektrische - INFRA - oven,

inkl. grill en kookwekker. '1510.-

^1098.-
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektro

fornuis met hete-luchtoven,

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs* 1 735.-

1348.-

INDESI1
D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts en

geruisarm: Adviesprijs*! 099.-

%m 699.-
BAUKNECHT VW3PRm 799.-
BOSCH VWPS21 00W 849.-
MIELE VW G521

^1479.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
Bij BCC kunt u electronisch betalin met I HAARLEM
de PIN-code van uw bank-of giropas .'.•. I Winkelcentrum Schalkwijk
(zander extra kosten). BCCgemakl I Rivièradreef 37

BEVERWIJK
I Winkelcentrum De Beverhof

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM .

MAARSENBROEK

\Ol^ A pptk.
.

' I OPENINGSTIJDEN:.
J ^"»| M- XaVU I maandagmiddag \>. ........ ......... 1 tot 5.30 uur

Tdinsdag t/m vrijdag \..V . 9 tot 5.30 uur
Jjaterdag. 9 tot 5 uur KOOPAVOND:

•Adviesprijs slechts referentie I Badhoevedorp vrijdag ..'.....; ,. 7 tot 9 uur
zoals aangegeven door officiële IMaarssenbroek vrijdag 7 tot 9 uur

importeur of fabrikant I
overige filialen donderdag ...... 7 tot guur



donderdag 17 december 1992 11

OPLAAD-"
BARE v:
mops \
PHILISHAVE .},

HS800; Oplaadbaar scheer-

IcheertechniekJ Adv. *210.-|

109-
IIPHIUPS SHAVER /

lllnkl. tondeuse en wand-
f&üder.rAdvIesprlis?,99>

891

IBRAUN MICRON 2005
Ipjatina veredeld micron
lifijheerbiad +tondeuse. *1 54.-

tUXEBRAUN
IOCKETSHAVER:: i

Snoerloos Brauri scheerapp.

|met blokkeringssysteem.

451

Super luxe, elektronische!
keukenmachine, 500 Watt',1

Inkl. sapcentrltuge, cltrus-l

|
res. Adviesprijs. *300.-

S15M
SUPER BRAÜN;? ;:

KEUKENMACHINE mei
Kompakte alleskunner.

PHILIPS ^ 7

STAAFMIXER^ ^
Pureren, mengen, hakken.

BRAUN
IIEXAGT
IBAARDTRIMMER

:

l-ftondeuse. Adviesprijs *95.-

TEFALGOURMET; :

Gourmetten; racletten en gril-

lereri.Inkl. 8pannetjes. M95.-^ 109."1+
|BIM^1l33vUCi:IHI
+;« PERS. GOURMET
Inkl.recepten en spatels.

1291$

platen,thennostaat.Adv. M69.-mmmm

NOVA\ _
friteuse 2800.10 ;:
Groot, rechthoekig model +

filter. Zeergoed getest. *21 1 .-

109111
LUXE HANDMIXER f^
3 snelheden handmixer +

PHILIPS BEAUTY-SET

diverse hulpstukken voorl
pedicure, manicure enl

THERMOS STUNT i
h O-kops koffiezetter + ther-

791
PRAUN:LADYSHAVEi
1110/120 Volt. Adviesprijs-79.-

| BRAUN SILKÉPIL ^
>

< Èpileerapp. bekend van de

j
ty.:Advièsprijs:*l80;-; v

\ RHILIPSfli
GEZIGHTS-

\ SOLARIUM
i iüVA-Tt-bulzén. *135..

LUXE HAARDROGER
IJ200WATT+DIFFUSORmm

FRIET-FONDUE SET
NOVA. Inkl. fondue vorken.mm
MOULINEX FRITEUSE Ijl,
Inkl. fondue mogelijkheid.1

Type; FK40. • Met dubbel-,,- „.- bM . ..

ti
. , , , .

wandige warmhoudkan; n|HR6^? Superdraaitopen
:• #%«* «% l|autom.oprosnoer.Adv.*440.-mmmmsB

ÏAEG1000WATT (400.3)mmm
1400 WATT LUXE >;
Inkl.opbergruimtevooracces-l -jf
splres en traploze ëleWro-l»

.__ 2681
10-KOPS _
HD51 76 koffiezetter. *65.-

tssBimv.
BRAUN KOFFIE APP.

54ÏÏ95

IMIELE;ST0FZUIGER
S248I + TURBO-BORSTEL,
1400 W. super stofzuiger.

BCC'
PRIJS i

ciPi'iiJfk-TOil'ilMillil ^
itMeM
12581*
e UDcenn v ;l;^

I

Zejfrelnigende grill-bak-

overi + regelbare ther-

rooster Adviesprijs.«269.-

IbBÈN RADIATOREN,
leverbaar in alle maten

8CC ,

PRIJSi V.A

PHILIPS DEKENS

PRIJSi

«MB

mm

PHILIPS HR6500 i

11 00 W. draaitop. Adv'360

ELECTROLUXiOOOW

eSet j98b'

1881$
Meganische krachtregeling

en 5 voudige luchtfilterlng l"K"

PHILIPS HRÖ1 83
1781 $
R6183 > £
1381 $

ELEGTROLUXZ99;

PHILIPS MINIOVEN !

Toaster oven + tijdklok.

S99ï

SUPER KOOKPLAAT; I*

1981*
ATAG KOOKPLAAT
|+ gratis vonkontsteker! I

358.-$

Type 1405; Geschikt voor
leidingwater door unleklIPELGRIM WASEMKAPl o

l«0 Volt + zwakstroom.

EXTRA KERST KOOPAVONDEN
19.00 -21 .00 uur. ALLE FILIALEN

Maandag 21 dec, Dinsdag 22 dec. en woensdag 23 dec.jgeopénd
. Donderdag 24 dec. na.17.00 uur gesloten. >

WINTERAKTIE

Bij De Goede Schoenmakerij
Kerkstraat 32, Zandvoort

Elke klant die na 1 januari zijn/haar schoenen laat repare-

ren en vóór 23 januari weer ophaalt kan bij ons, na het

beantwoorden van een paar vragen, meedingen naar één

van onderstaande prijzen:

1 damesfiets, 1 herenfiets, diverse waardebonnen en

voor elke klant een attentie.

De uitslag volgt op 28 januari in deze krant

Tevens wensen wij u
Prettige Feestdagen

Vergeet niet uw schoenen die nog bij ons staan,

vóór 1 januari op te halen i.v.m. BTW verhoging!
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S I I I e I ZATERDAGACADEMIE

De Zaterdagacademie is

erkend door de Minister

van Onderwijs en Welen-

schappen op grond van

de Wel op de erkende

onderwijsinstellingen.

De (mondelinge) lessen

worden gegeven op zater-

dagochtend vhh 9 lot 12 uur.

Leslokalics: Amsterdam,

Arnhem, Den Bosch, Den

Haag, Leeuwarden, Rotter-

dam, Utrecht, Zaandam en

Zwolle.

Startdata:

vanaf 16 januari 1993

Introductie PC-geliruik, Werken mei MS-DOS

Tekstverwerken met Word Per! eet

PD1 modules MG I . AM Hl modules I II: en I II: I _
Basiscursus puhlic rckiliiins. Public rekitions. NCiPK \

Public' relillions, NCiPR-B lulliinin \in\ttitltmi Rnlhuhinun I lm lui

Prakli|kcliplom.i maiketinj;. Matkelum NIM'VA

Marketing NIMA-U iiillnniii \m\itiJtim Ruilt itliiminl litilili

Man.mement -assistentie)

Management mulilenkader I en II

l.oiiistiek manauement

STUDIEGIDS
In open envelop, zonder

postzegel, zenden aan
ZATERDAGACADEMJE
a»twoorjrJnamm«r 234
82Ö0VBleIystad
tei. 03200 -26 8 95

Basiskennis boekhouden

Prakttjkdiplonia boekhouden (ook deelccrtilicaten)

Moderne hedri|tsadniinislratie (ook deelcertilicaien)

Prakti|kdiploma loonadministratie

Basisdipl belastingrecht utlh en m \m\inJum faimliiii ( imlm

Toerisme/recreatie. SF.PR I

• •••oeeoe«e«eeeeas90
Zend mij vrijblijvend de uratis studiegids 1992/93

dhr/mw

straal

postcocle/pkiats

teleloon

Mi|ii interesse gaat uit naar

473(1

Wij bezorgen u er liever een
Aan het eind van het jaar regent

het wensen. Echter niet bij ons.

Dat bedoelen wc niet onvrien-

delijk. Maar in plaats van u een goed

jaar te wensen, bezorgen we u

er liever een. Daar doen we ons

uiterste best voor.

* Neem nou het financierings-

aanbod op de Peugeot 106 en 205

personenauto's. Wij lenen u 10.000

.gulden tegen nul procent rente

over 18 maanden. Ofgeven u uitge-

stelde betaling ' tot 1 september

19°3- En de keus is zeer ruim.

* De nieuwste modellen 106

staan in de showroom. Inclusiefde

106 diesel, de 106 vijfdeurs en

de 106 Ace met al z'n extra's, vanaf

f19.995,-

* Ookclc 205-serie hebben we

voor u in huis, waaronder de

nieuwe 205 Accent, vanaf f22.490,-.

* Bent u op zoek naar een

groter model Peugeot? Dan staat de

zeer compleet uitgeruste 509 GLX

klaar om in te stappen. Met z'n

zuinige motor éen van de meest

economische auto's in zijn klasse,

vanaf f25.950,-.

* Of neem eens plaats achter

het stuur van de Peugeot 405

Bekroond als Auto en Zaken-

auto van het Jaar en onlangs ver

nieuwd, vanaf f 31-955,-.

* Overigens zal de invoering

van de BPM per 1
j
anuari 1993 geen

invloed hebben op de pn'i/en Die

bh|ven onveranderd.

Kortom. Wij bezorgen u graag

een goed nieuwjaar. Dat laten we

ook merken als we u een inruilprijs

voorstellen op uw huidige auto.

Want uiteindelijk zien w e graag

dat u met een goed gevoel 1993

binnenrijdt.

IE VOELT JE LEKKERDER
IN EEN PEUGEOT.

PRIJZEN INCl BTW EXCL K0SUN RIJM AAR MAhIN DE UITGESTELDE BE1ALING IMAX 10 000 1 WORDT VtRSi REKT DOOR PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (AANGESLOTEN BIJ Hl T BKR) ONDER DL CLBRUIKflüKE V0ÖRWAARDI N VAN 1
1
M HluihhflOl 1VFME\»0MS1 AWIBH IJ N(.[N l.LLDI N UITSIU'TFNII BIJ

AANSCHAF TUSSEN 1 [N 31 IJ 1! EN REGISTRATIE VÖ0R 31 1 <H 'NrORMEER NAAR 01 MOGFIIJMIEDEN VVIJ7IGINGLN VOORHI H0UDI N

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

PEUGEOT.
DYNAMISCH OPWI'G.
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t§l/vensen u prëttï0e te

|lf Als altijd 5 fHms een hele week

Ook verhuur van Nintendo en Gameboy spelletjes

Wij zijn geopend 24 december 11.00 tot 21.00 uur

Beide kerstdagen open van 1 3.00 tot 1 8.00 uur

CprnrSleg^rsstrqcif 2 b, tel. 02507- 120/0

Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur

^^^^^^^^^^^y^^^^^y^^^^yy^^^^^^^^^^
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5cl3 FOTO BOOMGAARD

33Ö

3cê3.

££%.

iSRÖTË KROCHT 26

Uw film in 1 uur ontwikkeld en
afgedrukt

.90 et. p.st. * 9_
dubbelprint Ih£D

TEL, 025Ö7-13529

Vergrotingen van uw negatief

13 x 18 ƒ 1.95

15 x 21 ƒ3.95
20 x 28 ƒ 4.95

30 x 40 ƒ 9.95

korting
bij ontwikkelen
en afdrukken

PORTRET AKTIE

Grote foto 15/21
normaal 30.-

geldig tot 31/12
nu 9.95

Ook voor

pasfoto's

en

portretfoto's

kunt u

bij ons

terechtï
p.p.

ó3EX

m
m

m
m
m

Pentax PC 606 W
volautomatisch
spatwaterdicht

ƒ 299.

m
i

Olympus Super zoom no
zeer kleine zoomcamera met
38-110 zoomlens
spatwaterdicht # 7AQ .

Konica Pop 30
draait zelf door
stelt zelf scherp;
automatisch

ƒ199.

Konica Big Mini
zeer klein

handig voor op
wintersport
volautomatisch ƒ379.-

Sony video 8
camera's
zeer klein

10 x zoom; band er in

en . . . filmen maar.

Vanaf ƒ1949.-

<ÖÖi

3s3

333.
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Motoren
De 16 kranten van Weekmedia verschijnen vanaf 1 januari

wekelijks met een bijzondere pagina 'Auto's & Motoren'. Met nieuwtjes en
actuele ontwikkelingen en aandacht voor grote evenementen. Plus elke week
een speciale rubriek over de mens achter auto en motor. Bel voor uitgebreide

informatie met Weekmedia Amsterdam (020-562.2618) of Weekmedia
Amstelveen (020-6475393).

MUMWH
Elke week het dagelijks nieuws!

AmilcrdaniH Stadsblad. Ulemcr Courant, de Nkimo Bijlmer, Nlitivvshlad (.uaspcrtlum,
Hultcmtldertie Cminint Aimu-lwens Mctkhlad Aalsnutrder Courum
t llhoornse (miruni ilt Rund t- \triur. ik MuiwrWitipir, /wKhotirisNIeimsblud

s ?

I
Eindelijk na 4 maanden wegwerkzaamheden j

kunt u weer komen in

0.

't TRUIENPARADIJS

Onze voorraad is wegens
onbereikbaarheid te groot vandaar deze

grandioze uitverkoop

ƒ25,-

ƒ 25,--

Dames- en herentruien
slechts

Sweatshirts
slechts

Nog enkele trainings-

pakken voor slechts ƒ 49,--

Tevens gedeelte nieuwe collectie binnen

U kunt ons vinden aan de Zandvoortselaan
355 A te Bentveld (naast Shell pomp)

Tel 023-247745
Wij zijn elke dag geopend van 12.00 u. tot 18.00 u.

Maandags gesloten.

'0

'0

'0

'0

Stralende deelneemster wint de ton

'Ik heb
een ton?'

De vader van de winnares
dacht echt dat het allemaal
een grap was. De Postcode
Loterij had hem gebeld en
gevraagd ervoor te zorgen
dat de winnares van de No-
vemberton thuis zou zijn

'voor een leuke verrassing'.

Toen hij vertrok, miste hij

het telefoontje van zijn leven!

Want presentatrice Caroline
Tertsen van Hitbtngo had écht

een verrassing. In dit ge-

val mogen we wel zeg-

gen dat de foto's wel-
sprekender zijn dan het

verhaal. De winnares had
precies één jaar meege-
daan en het was de eerste

keer dat ze zo'n grote
prijs won. Zelden zal een
hoofdprijs beter van pas

zijn gekomen. Want bin-

nenkort verwacht de win-

nares een baby. De prijs

kan nu gebruikt worden
voor een extra mooie
babykamer en voor het

opknappen van het huis.

Er blijft dan nog meer
dan genoeg over voor
een geweldige feest-

je/ is duidelijk:foto's zeggen
meer dan woorden.'

maand! Want het winnen van
de hoofdprijs is geen grap: het

is écht.

Bent u nog geen deelnemer?
Dan is hier een goed voorne-
men voor het nieuwe jaar: doe
mee voor slechts één tientje

per maand en stuur de WIN-
EEN-MILJOEN-BON op. De
honderdduizend en het miljoen

liggen ook binnen uw bereik!

Spelregels Zodra u op uw rekeningafschrift van bank of giro een afschrijving hebt ontvangen bent u deelne-

mer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 99 loten per postcode Als u

het met een afschrijving niet eens bent dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boe-

ken Opzeggen kan ieder moment Hiervoor kunt u zich per bnel wenden tot het secretariaat van de Nationale

Postcode Loteri| Van Eeghenstraat 81 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en wordt verricht door

Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkingsliisten en reglement zijn verkrijgbaar bij net secretariaat

Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast

met 25% kansspelbelasting De loterti is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer L0
690/098/177 89 dd 20-10-1989 Zetfouten voorbehouden

^ ^P

WIN-EEN-MILJOEN-BON

De winnende
Thuisbingo-
nummers van
8 december:
2 16 22 31 39
6 17 25 32 40

11 18 26 34 43
14 19 27 35 44
15 20 30 38
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„Zo werkt het in de politiek,"
zegt Frits van Caspel. Vorige
week is hij door het CDA en
D66 uit het college van Burge-
meester en Wethouders ge-
werkt. Volgens hem 'volkomen
ten onrechte'. „Je moet er te-

genkunnen om volstrekt on-
rechtvaardig behandeld te wor-
den. Ik heb als VVD-wethouder
flink aan de weg getimmerd.
Dus eigenlijk gaat het heel goed
met de VVD. Maar dat roept
kennelijk aversie op."

j3 Zandvoorts
Nieuwsblad

rü-T. • Frits van Caspel: „Om een en ancier uit te

voeren, heb je een gemeenteraad nodig die
bestuurskracht heeft. En daar ontbreekt het
nogal eens aan." Toto Bi.un sninun

door Joan Kurpershoek

Frits van Caspel

vindt zichzelf

'onrechtvaardig

behandeld'

'Haal je een miljoen binnen, hoor je niets'
Kostenoverschrijdingen, zo-

als bij de renovatie van de ru-

g-aan-rug woningen aan de
Prinsesseweg, komen in alle ge-

meenten voor, zegt Van Caspel.
„Alleen in Zandvoort mag dat
niet. Elders wordt het geaccep-
teerd, omdat de kosten bijna al-

tijd hoger uitvallen dan de ra-

mingen. Zelfs als die met de
computer tot op de spijker
nauwkeurig gemaakt worden.
Je kunt natuurlijk wel kijken of
je het had kunnen voorkomen.
Dus: heb je er schuld aan of heb
je er opzettelijk aan meege-
werkt dat er tekorten zijn ont-
staan?"

„Ik wilde trouwens met Acro-
polis over die rekening gaan
praten, maar ik kreeg er niet
eens de kans voor. Nog vóór het
onderzoek was die vertrou-
wensbreuk er ineens. Terwijl
zo'n onderzoek wel plaatsvindt
naar de rekening van Twïjnstra
en Gudde, dat ingehuurd is om
de raadhuisuitbreiding te bege-

leiden. De burgemeester is

daarbij projectleider. Die reke-
ning is fors overschreden, maar
daar hoor je niemand over."

Politiebegroting

„En ook als de politiebegro-
ting wordt overschreden, hoor
je niemand. Of als er zomaar,
zonder raadsvoorstel, tachtig-

duizend gulden wordt uitgege-
ven om op het oude circuit een
nieuw woonwagencentrum op
te richten. Dat is daar volstrekt
tegen mijn zin tot stand geko-
men. Want het is een openbare
orde probleem en daarvoor is

de politie ingehuurd. Dan moet
niet de gemeente ergens anders
een nieuw centrum gaan inrich-

ten. Dat is een schandelijke
zaak." Van Caspel wijst erop,
dat daarvóór al tienduizend
gulden gespendeerd is om het
terrein van de voormalige hard-
draverij geschikt te maken
voor de woonwagens. „Buiten
mijn weten om," zegt hij.

„Dat is allemaal weggegooid
geld. Maar dat kun je van mij
niet zeggen. Ik heb nooit geld
over de balk gesmeten. Op de
bebouwing van de voetbalvel-
den heb ik niet bezuinigd, om-
dat de kwaliteit optimaal moest
zijn. En dat geldt ook voor de
renovatie van de woningen aan
de Prinsesseweg en de Koning-
straat. Ook al was ik beslist

geen voorstander van renova-
tie, want ik zag daar liever

nieuwbouw. De kostenover-
schrijding daar is voornamelijk
ontstaan, doordat er bij die re-

novatie een enorme hoeveel-
heid narigheid tevoorschijn
kwam. De situatie was veel
slechter dan het leek."

'De dupe'

„Ik heb overigens pas in no-
vember van die overschrijding
gehoord, hoewel ik regelmatig
bij de dienst heb aangeklopt
met de vraag, hoe het met de
kostenbeheersing zat. Alleen de

gemeentesecretaris heeft die
brief van 24 maart toen gezien,
zijn paraaf staat erop. Daarna
is'ie kennelijk bij een ambte-
naar in een stapel blijven lig-

gen. Zelfs het sectorhoofd wist
er niets van. Hij heeft pas gele-

den ook in het college ver-

klaard, dat mij mets gemeld
was over die brief. Daarom
heeft het mij verbaasd, dat Ing-
wersen dat niet zei in de com-
missie voor Financien. Op de
vragen van Flieringa had hij

kunnen zeggen: het heeft de
wethouder ontbroken aan in-

formatie, daarvan is hij nu de
dupe geworden."

Volgens Van Caspel is er op
gunstige berichten van zijn

kant nauwelijks gereageerd.
„Als je een subsidie van ruim
een miljoen binnenhaalt, voor
die 155 woningen op de voetbal-

velden, dan hoor je helemaal
niets. Of als je ruim zevenhon-
derdduizend gulden bespaart
op de afvoer van de vervuilde

grond van dat terrein, ook dan
hoor je niets. Die kosten wer-
den veroorzaakt door een ver-

scherping van de milieu-eisen,
daar kun je niets aan doen.
Doordat ik wat heb kunnen re-

gelen met de gemeente Bever-
wijk, waren we negentigdui-
zend gulden kwijt, in plaats van
acht ton. Maar dan laat nie-

mand blijken dat'ie blij is met
zo'n goed resultaat. Terwijl de
overige collegeleden elkaar wel
om allerlei onbenulligheden,
zoals een goede toespraak,
complimentjes zitten te ma-
ken."

Bestuurskracht
Hij verwijt de rest van het

college 'gebrek aan bestuurs-
kracht'. „Als je ergens toe be-
slist, dan moetje er ook achter-
staan. Bijvoorbeeld met de
structuurschets. Als het college
besluit dat het concept naar
buiten gebracht mag worden,
waarna later twee wethouders

„Het is net als bij een
relatie: op een gegeven
moment is het over." Dat
zegt D66-wethouder Jan
Termes over de breuk
met VVD-wethouder
Frits van Caspel. „Het
college moet een collegi-

aal bestuur vormen.
Maar als je elkaar niets
meer te vertellen hebt,
dan houdt het op."

„Vorig jaar is de verkoke-
ring begonnen," aldus Ter-
mes. „Het ging van het ene
incident naar het andere en
de overschrijdingen namen
te grote vormen aan." Vol-
gens hem is een wethouder
zelf verantwoordelijk voor
zijn sector. „Van Caspel ver-

wijst wel naar de wethouder
van financiën, Ingwersen,

D66-wethouder Jan Termes:

'Op een gegeven moment is het over'
maar die is natuurlijk geen su-
perwethouder. Die komt niet 's

morgens de kas openen om
hem 's middags te controleren
en weer af te sluiten."

De WD-er Van Caspel is niet

'zomaar weggestuurd'. „We
hebben al eens eerder met el-

kaar gepraat," zegt de D66-wet-
houder. „Maar je zit er niet

voor de mooie blauwe ogen van
de ander. Je zit er voor een poli-

tieke boodschap, en daar moet
je achter kunnen blijven staan.
Anders verlies je je eigen geloof-

waardigheid. Je eigen profiel

moet herkenbaar blijven, al is

dat uiteraard piet compromis-
sen. Maar als je je er niet meer
in herkent, dan is er een pro-
bleem."

Uitglijders

Een sluitende oplossing om
financiële tekorten te voorko-
men, blijkt nog niet voorhan-
den. „Met name in die sector
moeten goede afspraken wor-
den gemaakt om uitglijders te

voorkomen," aldus Termes. Hij
wijst op de tekorten bij debouw
op het Zandvoortmeeuwenter-
rein, bij het opstellen van de
structuurschets en bij de reno-

vatie van de woningen aan de
Prinsesseweg. „Het kan niet

zijn, zoals hij zegt, dat je alleen
maar 'eindcontroleur' bent."
Termes sluit niet uit dat een

aantal plannen uitgesteld moet
worden. „Er staat teveel op het
vuur, in de kapitaalsfeer. Te-
veel voor het ambtelijk appa-
raat om dat nog goed te kunnen
beheersen. Ik denk dat je prio-

riteiten moet stellen, een aantal
zaken zal in de koelkast gezet
moeten worden. Je moet niet

teveel hooi tegelijk op je vork
nemen." Hij denkt daarbij met
name aan de structuurschets.
„Het fenomeen structuur-

schets is wel goed, maar een
groot deel van de inhoud,
daar kunnen we met achter
staan. Dat had trouwens toch
in februari, bij de behande-
ling van de structuurschets
in de gemeenteraad, beslist

problemen gegeven. Ik denk
dat dat ook voor het CDA
geldt."

Ingwersen
CDA-wethouder Peter Ing-

wersen wil weinig zeggen
over het besluit van Van Cas-
pel om op te stappen. „Zijn
beslissing waardeer ik," al-

dus Ingwersen. „Het lag in de
lijn der verwachtingen. Ik
vind dat hij dit goed draagt."
Op het verwijt van Van Cas-
pel, dat Ingwersen hem in de
commissie Financiën wel
had kunnen verdedigen, wil
hij niet ingaan.

verklaren dat ze er niet achter
staan, dan heb ik het gevoel dat
mijn benen onderuit geschopt
worden. Want het is met alleen
een rapport van een stedebouw-
kundige, het is ook een colle-

gestandpunt geworden."
„Zowel het college als de ge-

meenteraad moeten achter die
structuurschets gaan staan.
Dan pas kun je het bedrijfsle-

ven ervoor interesseren. Dan
pas gaan zij berekenen wat de
uitvoering zou kosten. Als ge-

meente hoef je niet te gaan re-

kenen, het bedrijfsleven zou
dat toch weer overdoen."
De kostenstijging van de

structuurschets van 250 naar
driehonderdduizend gulden,
zou voornamelijk twee oorza-
ken hebben: enerzijds zou het
stedebouwkundig bureau alle

risico's van verkeerde inschat-
tingen 'incalculeren'. Ander-
zijds vertrok de eigen stede-
bouwkundige van de gemeente,
waardoor zijn werk door een
externe moest worden overge-
nomen. „Maar daarvoor heb-
ben we het salaris van de inter-

ne medewerker aangewend,
waardoor het feitelijk maar ne-
genduizend gulden duurder
werd. Als er daarover dan zo'n
kabaal gemaakt wordt, kan ik
niet anders dan mijn schouders
ervoor ophalen. Dat is een beet-
je zoeken."

Groeperingen
„Ik heb overigens geprobeerd

aan die structuurschets een
breed draagvlak te geven, door
er allerlei groeperingen bij in te

schakelen. Maar je kunt na-
tuurlijk niet iedereen ter wille
zijn. Je moet wel goed luisteren,

maar uiteindelijk afwegen waar
de gemeenschap het meeste be-
lang bij heeft. Zoals bijvoor-

beeld bij de hoofdwegenstruc-
tuur. Voor sommigen, met
name m Zuid, gaat de situatie

iets achteruit. Maar voor ande-
ren, bijvoorbeeld aan de Zand-
voortselaan, Haarlemmer-
straat en de Hogeweg scheelt

MENINGEN

Zeventien scheefschaatsers en een vogelpoepje
Oud PvdA-raadslid Gert

Toonen heeft zo zijn bedenkin-
gen bij het opzijschuiven van
'slachtoffer' wethouder Van
Caspel. Alle aandacht op één
man vertroebelt het beeld. Vol-

gens Toonen hapert er een en
ander aan het functioneren van
het hele gemeentebestuur, ge-

meenteraad inclusief college
van Burgemeester en Wethou-
ders.

Hoewel ik sinds enige jaren
de politiek nog slechts vanaf de
zijlijn volg, kan ik me niet aan
de indruk onttrekken, dat de
Zandvoortse gemeenteraad zijn

onkunde wil verbloemen mid-
dels het slachtoffer Frits van
Caspel.
Een spoor van politieke blun-

ders en financiële flaters ach-
tervolgt deze gemeenteraad.
Gedeeltelijk als erfenis uit de
vorige zittingsperiode, maar
vooral veroorzaakt in deze pe-
riode. De hoofdrolspelers zijn

bijna allemaal dezelfde perso-
nen.
Een klein overzicht:
- De ellende rondom de afde-

ling sociale zaken, veroorzaakt
door de toenmalige gemeente-
secretaris Merts, waar noch het
college noch de raad ook maar
enigszins vat op had.

- De missers rondom de tot-

standkoming van Gran Dorado
(schoonmaken vervuilde
grond, de weggeefprijs van de
grond en de 700.000 gulden die

Zandvoort jaarlijks uit het ge-

meentefonds zou krijgen en
dus niet kreeg).
- Twee in het oog springende

milieudelicten, gepleegd door
de gemeente (storten vervuilde
grond op het binnenterrein van
het circuit en het storten van
vervuild slib bij de rioolzuive-
ringsinstallatie).

- De overschrijding van de
kosten van de structuurschets,
terwijl van de vorige structuur-
schets overigens geen letter is

uitgevoerd!!
- De thans aan het licht geko-

men overschrijding van de kos-
ten van de renovatie Prinsesse-
weg/Koningstraat.

- De overschrijding van de
politiebegroting.

- De belabberde uitvoering
van de sierbestrating aan de
boulevard (.voor veel geld
slecht materiaal en krakkemik-
kig uitgevoerd).

- Het opofferen van een
groot deel van het unieke land-
goed Groot Bentveld

- Het spenderen van veel ge-

meenschapstijd- en geld aan
het zoveelste utopische toeris-

meplan met eilanden, pieren en
allerlei andere niet te realiseren
tierelantijnen.

- Het presenteren van begro-
tingen waarin slechts het bin-

nenhalen van geld centraal
staat en waarin het ontwikke-
len van beleid op welk gebied
dan ook praktisch geheel ont-

breekt.

- Tot slot was er nog de „ge-

ringe" miscalculatie van het
Zandvoortmeeuwenprojekt
met slechts iets meer dan 100%!
Zomaar een opsomming van

feiten die onlangs in de krant
stonden of me ter plekke te bin-
nen schoten. Ongetwijfeld is

deze lijst voor uitbreiding vat-

baar, er vallen echter voldoen-
de conclusies uit te trekken.
Want het kan natuurlijk niet

zo zijn dat dat allemaal op Frits
van Caspels conto geschreven
kan worden. Bij welk punt men
ook stilstaat, telkens kan de
vraag gesteld worden: Hoe
werkt de gemeentelijke demo-
cratie ook weer? Hoe is de pro-
cesgang? Waar en wanneer
wordt wat beslist?

Eigenlijk is het heel simpel.
De gemeenteraad formuleert
een aantal beleidsuitgangspun-
ten (collegeprogramma bij-

voorbeeld) en zo mogelijk een
tijdsplanning.
Het dagelijks bestuur (= het

college) gaat er vervolgens mee
aan de slag. Ambtenaren krij-

gen opdracht de beleidsvoorne-
mens uit te werken en te toet-

sen aan de wettelijke kaders.
Daarna dienen de eventuele

financiële consequenties bere-
kend te worden. Dat alles be-
hoort te gebeuren onder leiding
van de betreffende wethouder.

Als het hele zaakje zover rond
is, gaat het concept naar het
college, met alle daarbij beho-
rende stukken. Dat kan soms

een aardig stapeltje leesvoer
zijn. De leden van het college
moeten het hele dossier eerst
bestuderen, alvorens het in het
college te bespreken. Zijn zij er-

mee akkoord dan is het de
beurt aan de raad. Eerst in de
betreffende raadscommissie en
vervolgens ter vaststelling in de
raadsvergadering.
Eventuele inspraakprocedu-

res laat ik hier gemakshalve
maar achterwege (daar doen ze
in Zandvoort trouwens toch
niet zoveel mee).
Simpel, nietwaar? Maar niet

in Zandvoort.
Blijkbaar gaat het hier alle-

maal anders, als ik althans de
kranten van de voorbije dagen
mag geloven.
Voordat ik daar verder op in

ga nog even iets wat essentieel
is voor het functioneren van
het college van burgemeester
en wethouders.
Weliswaar heeft iedere porte-

feuillehouder een afgeleide ver-

antwoordelijkheid voor zijn be-

leidsterreinen, maar uiteinde-
lijk heeft het gehele college de
totale verantwoordelijkheid
voor alle beleidsterreinen bij de
voorbereiding en de uitvoering.
Daarnaast is uiteraard de

raad uiteindelijk verantwoor-
delijk voor alles wat op ge-

meentelijk niveau besloten
wordt.
Daarbij behoort de portefe-

uillehouder van financiën te

functioneren als de spin in het

web. Of, zoals oud-wethouders
Ide Aukema het altijd zo mooi
formuleerde: „Wat de andere
wethouders binnen hun porte-
feuille ook doen, als het om de
financiën gaat, komen ze uit-

eindelijk allemaal bij mij te

biecht". M.a.w., de bewaker van
de schatkist behoort bij alle fi-

nanciële zaken de vinger aan de
pols te houden.
Ongetwijfeld heeft Frits van

Caspel fouten gemaakt. Moge-
lijk zelfs grote fouten. Maar er

was blijkbaar niemand in de
buurt om hem daarvoor te be-

hoeden.
Sterker nog, het college en de

raad hebben (willens en we-
tens) een aantal zaken op hun
beloop gelaten.
De collegeleden zitten slechts

te rommelen in hun eigen por-
tefeuille en de raadsleden in

hun neus.
Ik kan me in de afgelopen

twintig jaar geen raad heugen
waarin in zo'n korte periode zo-

veel blunders getolereerd, over
het hoofd gezien, vergoelijkt of
verzwegen werden.
Je kunt van Frits van Caspel

denken of zeggen wat je wilt,

maar deskundig op zijn vakge-
bied is hij zeker. Diezelfde kwa-
liteiten zijn in de raad in geen
velden of wegen te ontdekken.
En daar wringt hem nou juist

de schoen. Noch het college,

noch de collegeondersteunen-
de partijen, noch degenen die

door moeten gaan voor opposi-

De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. Stuur uw brief

naar de redactie van deze krant,

Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook

afgeven bij het redactiekantoor dat
is gevestigd aan het Gasthuisplein

12 in Zandvoort. De redactie is

telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648

tie zijn in staat op basis van
kennis en inzicht beleidsmatig
weerwerk te bieden.
Hier faalt niet alleen een wet-

houder, maar een heel college
en de gehele raad.
Het is lachwekkend en triest

tegelijk, te horen en te lezen in
welke bochten de diverse

,
.volksvertegenwoordigers'

'

zich wringen om hun handen in

onschuld te kunnen wassen.
Pontius Pilatus was daarbij
vergeleken maar een heikneu-
ter.

Het kost Frits van Caspel in

dit geval zijn wethouderskop.
Maar de grootste verliezer is de
Zandvoortse bevolking. Niet al-

leen worden we in de maling
genomen, de financiële conse-
quenties komen ook nog eens
op ons bordje terecht. Alle poli-

tieke partijen in Zandvoort
kunnen zich, als zij zichzelf res-

pecteren, dit aantrekken.
Er is maar een slotconclusie

mogelijk: In 1994 dient er een
totaal andere raad en een ge-

heel nieuw college aan te tre-

den.
Gert Toonen

Zanch oort

het een enorme belasting als

het verkeer wordt omgeleid.
Dat vind ik dan een goed resul-

taat."

„Om een en ander uit te voe-
ren, heb je een gemeenteraad
nodig die bestuurskracht heeft.

En daar ontbreekt het nogal
eens aan. Er zijn raadsleden die

het heel interessant vinden als

mensen met hun bezwaren
naar hen toekomen. Die willen
populair zijn. Maar ze vergeten
dat ze er zitten voor de gemeen-
schap als geheel, en met voor
individuen. Daardoor heb ik

een aantal plannen er echt
doorheen moeten wurmen, zo-

als de Bramenlaan, Paviljoen
Zuid en het hotel boven aan de
Kerkstraat. Met name D66 lag
nogal eens dwars. Maar belan-
genbehartiging van individuen
is niet de bedoeling. Als de ge-

meenteraad zich daar aan over-

geeft, dan wórdt hij gestuurd in
plaats van dat hij zelf bestuurt.
Je moet standvastig opereren.
Als je je steeds laat leiden door
kritiek, dan bereik je niets."

Salaris

Dienstbaar zijn aan die ge-

meenschap. Dat vindt Van Cas-
pel ook zijn volgende taak m de
gemeenteraad. Hij is immers
van plan door te gaan als raads-

lid. „Ik heb de VVD-fractie voor
honderd procent achter me
staan. Dat hebben ze bij herha-
ling verklaard." Daarnaast
wordt hij weer 'actief werkne-
mer' van de provincie. Voor-
heen was hij daar waarnemend
hoofd van het bureau Ruimte-
lijke Ordening en Stadsver-
nieuwing. Bij zijn aanstelling

als wethouder werd hij 'op no-
n-actief' gesteld. „Wat m'n sala-

ris betreft, ga ik er op vooruit."

Hij lijdt er niet onder, zegt
hij, onder deze stap terug naar
een raadsstoel. „Ik kijk met ge-

noegen terug. Ruimtelijke Or-
dening functioneerde zeven
jaar geleden nauwelijks. Ik
vond het leuk om de medewer-
kers enthousiast te maken voor
de ruimtelijke ordening van
Zandvoort. Ze zijn flink onder
druk gezet en ze werken dan
ook als paarden. We hebben
heel veel kunnen bereiken.
Maar ik voel me nu niet akelig
of erg geraakt. Sinds het in de
krant heeft gestaan, word ik

door allerlei mensen aange-
klampt die me dat vragen. Het
leeft kennelijk in brede lagen.

Ik had het ingecalculeerd. Je
moet er tegenkunnen om vol-

strekt onrechtvaardig behan-
deld te worden. Maar ik kan
heel goed relativeren. Ik weet
hoe het hier werkt."

MEEMESHIgl geeft u meen

LEBBIS EN JANSEN

jakkeren in 60 minuten door 1992

Met hun inmiddels alweer zesde oudejaarsconference
in Amsterdam houdt het cabaret-duo Lebbis en Jansen
een traditie in ere Er is over hen geschreven dat ze

onderweg zijn de waardige opvolgers van Wim Kan te

worden Ze zijn nu al sneller, zonder spiekborden en met
z'n tweeen Natuurlijk wordt het weer een uur met
harde, snelle grappen over het afgelopen jaar. Een
voorstelling, die geen Amsterdammer zou mogen mis-

sen

U kunt bij die oudejaarsconference zijn op 22, 23, 24, 26,

27, 29 of 30 december. Er zijn per avond twee voorstellin-

gen van een uur Tegen inlevering van onderstaande
volledig ingevulde bon ontvangen onze lezers een kor-

ting van 5 gulden op de normale toegangsprijs van f 16,-

per kaartje. De voorstellingen vinden plaats in de Kleine
Komedie, Amstel 56-58 in Amsterdam Aanvang 20.15

en 22 00 uur. U kunt de bon inleveren bij de kassa van
de Kleine Komedie op iedere avond, dat er een voorstel-

ling is, of van te voren. Per bon kunt u voor maximaal 2

kaartjes korting krijgen.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon ontvang ik f 5,- korting

per kaartje (max 2 kaartjes) voor de voorstelling van
Lebbis en Jansen in de Kleine Komedie.

Naam
Adres

Postcode _
Datum/tijd:

Woonplaats.

Aantal.

WEBmmm. geeft u meer!



m

Weekmedia 22 donderdag 17 december 1992 14

^'v. &''£. i>"i. &''£. jS*te. S>'*c.

lllilIM^ gezelligste kerstwinkel van Zandvoort "/

;

;

ij.-'^^;^ Putten; \

;

&SSIÏÏS verplicht).;""/-'

' ^'Kjii^^l^^^ JA ,'<£.'J>lfei
"^

, 4' i^'4. Ji'*-'" J>"-* 'jM'i. Ji'-k. jN'4. jS' 1 *!. jS^i J*"i. jA''i J>"i. -^'^ J>"4. 'J* 1 '*. A^'4. J*"i jA'fe. J* 1^. ^"i- ^"i J>"i - -^"tf. ^"ii ^"i. ^'<4.'j*"i ^"i '^"i. *y'& J^'i 'J^ 'jM't J>'fe. jX'*;, jilfe.' j>lfc 'j-Mfe. JJIj

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Maak een keus uit

ons prachtige
kerstassortiment

BLOEMENHUIS

De specialist in al uw bloemwerken

Haltestraat 65 Zandvoort Tel. 12060

Zandvoorfs Nieuwsblad
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Lampjes kerstboom
blijken niet altijd

voldoende veilig
Eén op de zeven kerstboom-

verlichtingen voldoet niet aan
de veiligheidseisen. Dit conclu-
deert de Consumentengids (de-

cember) na een onderzoek van
77 verlichtingssets. Vooral ver-
lichtingen voor buiten zijn niet
altijd veilig. Bij een drietal ty-

pen (Nice HorngTA 49321, Nice
Horng TA 4A2-0137 en Konst
Smide JUL 2002) was zelfs zon-
der toestemming gebruik ge-

maakt van het KEMA-keur.
Van de 77 verlichtingen zijn

er zeven (Rainbow 4A2-0194,
Nice Horng TA 4A2-0137,
"343909400", Festone Lumino-
se, Gebr. Reiher 242/15, Star
Lights en 50 Party Lights) rond-
uit onveilig, vier andere worden
op dat gebied als matig beoor-
deeld. Met de onveilige sets
loopt men het risico dat alumi-
nium slingers en met metaal
versierde kerstballen die met
lampjes in contact komen on-
der spanning komen te staan,
of dat men bij het indraaien van
een lampje zelf onder spanning
komt te staan. Sommige lamp-
jes worden te heet.

In totaal werden slechts 29
kerstboomverlichtingen als

elektrisch veilig beoordeeld: 25
van de 56 binnenverlichtingen
en vier van de 21 buitenverlich-
tingen.

Walk- en discmans
Hij maakt treinreizen minder

saai en maakt het mogelijkje af
te zonderen van de buitenwe-
reld: de walkman. In de Consu-
mementengids van december
de resultaten van de tests van
12 walkmans (waarvan tien
met radio) en zes discmans
(draagbare cd-spelers). Voor
een goede geluidskwaliteit is

een goede hoofddtelefoon on-
ontbeerlijk en veel meegelever-
de hoofdtelefoons bleken onder
de maat, zo is de conclusie. Bes-
te koop (goede kwaliteit voor
een redelijke prijs) bij de walk-
mans met radio is de Panasonic
RQ-V162 (f 170) en bij de disc-

mans de Sony D-33 AN (ƒ300).
De beste discman bleek de
Technics SL-XP505, maar die
kost dan wel ƒ 500.

Foto
Het decembernummer van

het blad Foto staat voor een
groot deel in het teken van de
diaprojector. Een product dat
de afgelopen jaren een beetje op
de achtergrond is gedrongen,
maar nu dan toch uitgebreide
aandacht krijgt. Een artikel
met als onderwerp waarop je
moet letten als je een nieuw ap-
paraat koopt, een test van een
groot aantal projectie-objectie-
ven èn een uitgebreide test van
16 slede- en drie carouselpro-
jectoren. Verder in het blad
aandacht voor een achttal nieu-
we Sigma foto-objectieven en
de Canon Eos 5. De laatste is

ook door Focus onder de loep
genomen. Beide komen tot de
conclusie dat het hier om top-
kwaliteit gaat.

Time-sharing
Maar weinigen kunnen zich

de luxe veroorloven van een ei-

gen huisje of appartement er-

gens in het buitenland. Voor
wie zich toch een beetje eige-

naar van zoiets wil voelen, is er
de mogelijkheid van time-sha-
ring, ofwel periode-eigendom.
Dan bent u niet het hele jaar
eigenaar, maar voor een week
of een paar weken. Het lijkt al-

lemaal aardig, maar bezint eer
u begint, zo waarschuwt de
Consumentenbond in de Con-
sumentengeldgids (nr. 4). Agres-
sieve verkoopmethoden en tal-

loze juridische valkuilen liggen
op de loer. Op zichzelf is time-
sharing een aardige gedachte,
maar wie dit serieus overweegt,
doet er goed aan eerst het uitge-

breide voorlichtingsartikel in
de Consumentengeldgids te le-

zen.

Rode huiswijn
Tijdens de feestdagen in de-

cember wordt veel wijn gedron-
ken. Wie wil weten wat voor
kwaliteit hij in huis haalt, kan
het best eens kijken in de Con-
sumentengids van deze maand
waarin een test van 22 rode
huiswijnen is opgenomen. De
huismerken van winkels en su-

permarkten zij relatief laagge-
prijsd, maar verwacht daarvoor
dan ook geen superkwaliteit.
Toch kunt u best een heel
drinkbare rode huiswijn krij-

gen, zo blijkt.

Beste koop zijn de Cöteaux
de Languedoc St. Arnould van
De Boer, Groenwoudt en Hoog-
vliet (ƒ5) en de bij de Dag-
markt, Edah en Torro verkrijg-

bare, in Frankrijk gebottelde
Corbières 1990 Narbonne
(ƒ5,25). Let er wel goed op dat
dit alles op het etiket staat,

want tijdens de test werd ont-
dekt dat diverse wijnen sterk
op elkaar lijkende etiketten
dragen.

Watersport
De Waterkampioen nr. 22

testte elf schootlieren ('de ver-
schillen zijn opmerkelijk') en
in nr. 23 tien elektroboten.
Elektrisch varen blijkt toch
minder milieuvriendelijk dan
het in eerste instantie lijkt.

GERRIT JAN BEL

Vrije tijd

Veel rauwe groente bij diner

MARI KRAMER-PE-
SEC woonde tot
haar 21ste jaar in het

Oostenrijkse Graz. Na 18
jaar Nederland vindt ze de
kerstviering in haar thuis-
land nog steeds sfeervoller
en vooral folkloristischer.

Oostenrijk

In Oostenrijk speelt het ge-

loof tijdens de Kerstdagen een
grotere rol dan in Nederland,
volgens Maria. Overal worden
kerstvieringen gehouden, ook
in bedrijven en scholen.

,,De meeste mensen hebben
thuis adventskransen met
daarin vier kaarsen, vier weken
voor Kerst steekt men de eerste
aan. De kerstboom zetten we
pas op de 24ste op, vaak met
echte kaarsjes erin. Voor we
naar de nachtmis gaan, houden
we pakjesavond waarbij het
kerstkind als het ware trac-

teert, jammer genoeg zonder

surprises of gedichten. Verder
bakt iedere huisvrouw in de ad-
ventstijd koekjes. Dozen vol en
het liefst zoveel mogelijk soor-
ten. Je wordt echt doodgegooid
met koekjes."
In tegenstelling tot Neder-

land zijn in Oostenrijk veel res-

taurants tijdens deze dagen ge-

sloten. Het is een familiefeest
en dat vier je thuis. Mari:
„Overdag eten we dan niet zo
overdreven veel. Bij het diner
staat er meestal soep op het
menu als voorgerecht. Daar
heb je enorm veel variaties in.

Als hoofdgerecht geen schnit-
zel, maar wild of gevogelte, bij-

voorbeeld fazant. Daar nemen
we geen patat bij, dat is uit den
boze, maar aardappelkroket-
ten. En verder veel rauwe
groenten, minstens drie of vier
soorten. Bijvoorbeeld tomaten,
sperziebonen in het zuur, kom-
kommer. Als nagerecht kun je
bijvoorbeeld vers fruit met ijs

nemen. Het fruit moet je dan
wel eerst een paar maanden la-

ten weken in stro-rum."

Kerst staat voor velen in het teken van feestelijk
eten. Hoe zijn de gebruiken in het buitenland? Hoe
wordt daar Kerst gevierd? Everhard Hebly sprak
met Mari Kramer-Pesec uit Oostenrijk,-J. Huta Ga-
hing uit Noord-Sumatra, Consuelo Wortel-Palomino

uit Peru en Adjo Gablah afkomstig uit Ghana.

Pindasoep met kip
ADJO GABLAH (28)

woont sinds zeven
jaar in Nederland en

is afkomstig uit het zuiden
van Ghana. Kerst staat er
in het teken van 'celebra-
tion'. Kortom, feestvieren
tot je erbij neervalt.

Ghana

Het Ghanese Kerstfeest
komt een beetje overeen met
het Grote Feest op Noord-Su-
matra, want als je ergens op be-
zoek gaat, neem je eten mee.
Het plaats van samenkomst is

Zoveel mogelijk gerechten op tafel

DE HEER J. Huta Ga-
lung (75) behoort tot
de Batak-stammen

op Noord-Sumatra. Een
witte Kerst is daar on-
denkbaar. Men spreekt er
nimmer van Kerstfeest,
maar van Het Grote Feest,
Hari Pesta.

Noord-Sumatra

Grote delen van Indonesië
zijn islamitisch en vieren dus
geen Kerstfeest. Duitse zende-
lingen zijn er echter de oorzaak
van dat Noord-Sumatra geheel
protestants is en de bewoners

vieren daarom wel hetzelfde
feest als wij gewend zijn. Het is

zelfs het grootste feest dat men
kent, maar wordt wel volko-
men anders gevierd.
„Wij noemen het Het Grote

Feest, 's Avonds gaat iedereen
naar de kerkdienst waar een
grote boom versierd is met ech-
te kaarsjes, meestal een palm-
boom. Het hele jaar wordt ge-

spaard voor mooie kleding die
je dan tijdens Het Grote Feest
aantrekt. Iedereen is dan in het
nieuw gestoken, een schitte-

rend gezicht. December is echt
de maandom nieuwe kleding te

kopen. Op de eerste dag van het
feest gaan we weer naar de

kerk." Het 'Kerstfeest' op
Noord-Sumatra is een onver-
valst familiefeest, rwaarbij ie-

dereen wordt uitgenodigd en/of
opgezocht. Huta Galung
spreekt van een ontmoetings-
plaats waar vooral ook heel
veel gegeten wordt. Er is niet
zoals in Nederland sprake van
een kerstdiner. De tafel wordt
volgebouwd met zoveel moge-
lijk gerechten waarbij de ons
bekende Indonesische rijsttafel

in het niet valt. „Iedereen eet
zich te barsten. Er komen voor-
al veel verschillende vleesge-
rechten op tafel. Het is teveel
om op te noemen en je pakt
gewoon waar je trek in hebt."

doorgaans het huis van de oud-
ste van de familie, waar overi-

gens ook buren en vrienden te

vinden zijn. Iedereen komt bij

iedereen over de vloer en het
eten wordt gedeeld.
Adjo: „Als de nachtmis is af-

gelopen, begint het feest en dat
gaat de hele nacht door. Slapen
is er echt niet bij, want overal
klinkt live-muziek en er wordt
heel veel gedanst. Niemand
heeft een kerstboom thuis, er
staan al bomen genoeg in Gha-
na. De winkels zijn wel versierd
en daar is ook vaak een Father
Christmas te vinden, maar dat
is vooral uit commerciële over-
wegingen."
„We geven elkaar ook ca-

deautjes, maar niet zoals in Ne-
derland. In Ghana vraag je

eerst wat iemand nodig heeft en
dat geef je dan zonder dat het is

ingepakt. Het eten is ook heel
anders. Iedereen neemt iets

mee en er wordt de hele dag
gegeten. Het kan best gebeuren
dat iemand een levende geit

meeneemt die dan geslacht
wordt. Dat is typisch mannen-
werk. Al het eten staat op tafel

en als je trek hebt, neem je iets.

In de week voor Kerst wordt er
een paar dagen lang gekookt. Ik
kom uit het zuiden en daar eten
we veel vis, kip, maïs, rijst en
soep, bijvoorbeeld pindasoep
met kip. Het is meestal vrij pit-

tig door het gebruik van specia-
le sambal."

Beurs biedt ruime

keus in klein-antiek
ONDER HET MOTTO

'een beurs voor iedere
beurs' wordt in het

Keizer Karel College te
Amstelveen een Kerst-An-
tiekbeurs gehouden. Be-
halve meubels in diverse
stijlen en houtsoorten is er
een ruime keuze in klein-
antiek.
Een aantal deelnemers is ge-

specialiseerd in klokken, zil-

ver, kristal, bronzen beelden,
juwelen en boerenantiek. Maar
ook zijn er algemene stands

1 A^Sw*

Een bijzondere inzending op de
Kerst-Antiekbeurs is een Weense
Regulateurklok uit omstreeks
1870 Foto Organisatiebureau Alpha

met onder meer koper en tin,

porselein, schilderijen, art
déco, volkskunst en aardewerk.
Er is de laatste jaren een toe-

nemende belangstelling voor
'functioneel antiek', voor voor-
werpen die geschikt zijn voor
dagelijks gebruik, zoals meu-
bels, klokken, kristallen glazen
of het zilveren servies. Het
puur decoratieve antiek raakt
daardoor iets op de achter-
grond.

Certificaat

De beurs in Amstelveen staat

onder auspiciën van de Ver-
enigde Antiekbeurs Expo-
santen (VAE) die bij aan-
koop een garantiecertificaat
verstrekken. Op grond hier-

van is de antiquair verplicht
het verkochte artikel terug
te nemen indien blijkt dat
de verstrekte informatie
niet juist is of er verborgen
gebreken zijn.

Mede onder invloed van
tv-programma's over kunst
en antiek is de belangstel-
ling voor voorwerpen met
een vaak respectabele ou-
derdom toegenomen. Deze
stijgende interesse heeft er
overigens wel voor gezorgd
dat de prijzen de laatste ja-

ren fors zijn gestegen. Wat
dat betreft zou je kunnen
zeggen dat het kopen van
antiek een goede investe-
ring is.

Tegen inlevering van bij-

gaande bon bedraagt de toe-

gangsprijs voor lezers van
de Weekmedia-bladen vijf

gulden in plaats van zes gul-

den vijftig.
Kerst-Antiekbeurs wordt gehou-
den in liet Keizer Karel College,
Elegast 5 (bij de Ouderkerker-
laan) op Eerste Kerstdag van één
tot vijf uur, op Tweede Kerstdag
en zondag 27 december van cl( tot

vijf uur.

Bon voor onze lezers

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van de Kerst-Antiekbeurs Amstelveen in het Keizer Karel

College betaalt u in plaats van ƒ 6,50 slechts ƒ 5,- per persoon.

Naam:.

Adres:

Postcode: Woonplaats:

.

Aantal personen (max. 2 per bon):

WEEEffllDM geeft u meer!
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"U kunt nu CD's bestellen per telefoon.
Voor een prijs die lager ligt dan in de winkel!
Bij CD DIRECT kunt u 24 uur per dag kiezen uit de
beste Pop, House of klassieke CD's."

Lionel R'ch.e

BACK TO FRONT

ƒ 36,95
— Bel 06-350.330.30
— Luister naar fragmenten
— Spreek uw keuze in
— Koop met korting
— Gratis thuisbezorgd
— Geen koopverplichting

Elton John
THE ONE
f 36,95
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Actuele informatie over
Toerisme en Vrije Tijd

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,

1000 CC Amsterdam,
tel. 020-5622840
(niet op vrijdag)

In de ene cultuur tuigt men een kleine spar in huis op, terwijl
terzelfdertijd aan de andere kant van de aardbol op zwoele
avonden lampjes in palmbomen feestelijk oplichten. Waar mo-
gelijk wordt echter in de dagen rond Kerst feestelijk gegeten.
En overal kijken kinderen dromerig naar sterrelichtjes.

Foto Bidin ck' IlnMcinriiT

Veel dansen en lekker eten
CONSUELO WORTEL-

Palomino (27) woont
sinds zes jaar in Ne-

derland.
v
Ze is afkomstig

uit het zuiden van Peru,
waar de Kerstdagen inten-
sief gevierd worden met
kerkgang, eten, drinken en
dansen.

Peru

Het zuiden van Peru is over-
wegend katholiek en het ligt

dan ook voor de hand dat vrij-

wel iedereen in de Kerstnacht
naar de mis gaat. De meesten
nemen dan een klein beeldje
van Jezus mee. Na de dienst
wordt het beeldje thuis in de
kerststal geplaatst, waarna het
feest begint.

Consuelo: „Iedereen is altijd

heel netjes gekleed. Na de mis
vieren we thuis feest. Met name
in het zuiden van Peru wordt er
dan warme chocolademelk ge-

dronken en zelfgebakken maïs-

taart gegeten. Veel mensen heb-
ben thuis een kerstboom met
een kleine kerststal, maar de
boom is veel simpeler opge-
tuigd. Wel met lichtjes en slin-

gers, maar geen kerstballen. Er
worden ook cadeautjes gegeven
en soms ook surprises met ge-

dichtjes."

„Kerstmannen zie je in Peru
alleen in de winkels, maar dan
wel als een pop. Afhankelijk
van de pastoor hebben verschil-
lende kerken tijdens de nacht-
mis een levende kerststal. Het
feest gaat door tot en met de
Tweede Kerstdag en er wordt
heel veel gedanst en lekker ge-

geten. Dat geldt voor arm en
rijk. De tafel staat meestal vol
met allerlei gerechten. Een ty-

pisch Zuidperuaans gerecht is

'tallarin alhorno', zeg maar spa-
ghetti uit de oven. We maken
dan een lekkere saus met onder
andere paprika, champignons,
eieren, olijven en runderge-
hakt. Verder eten we veel kip,
kalkoen, rijst, gebakken aard-
appelen en zoete rijstepap."

Sologids
De Sologids 1993 is een

nieuwe uitgave voor alleen-

staanden. In de gids zijn

kerstactiviteiten opgeno-
men en nog zo'n vijf- tot

zeshonderd reis- en con-
tactmogelijkheden voor so-

lo's, met en zonder kinde-
ren. De organisaties, ver-

spreid over heel Neder-
land, organiseren geregeld
reizen of ontmoetings-
bijeenkomsten voor solo-

reizigers en alleenstaanden
die contact zoeken.
In de gids zijn ook tips,

ervaringen en artikelen
over verschillende thema's
opgenomen. De Sologids is

een uitgave van het Plat-

form van Organisaties voor
Alleenstaanden (PLOA) en
het Info-Centrum Alleen-
staanden Activiteiten

(ICAA)
De Sologids 1993 is te bestellen

bij <lc PLOA, Walpoort 14, 5211
DK Den Bosch, tel. 073-134357. Ot
door overmaking van ƒ 17,7(1 op
Klro 5430319 t.n.v. PLOA, Den
Bosch.

Cartografie
In het Nederlands

Scheepvaartmuseum is tot

en met 18 april de tentoon-
stelling Uit de Schatkamer
van Blaeu te zien. De druk-
kerij en uitgeverij van
Blaeu was beroemd om
haar globes, (wand)kaar-
ten, zeemansgidsen en at-

lassen. Uit het zeer grote
assortiment is een keuze
gemaakt die de diversiteit

van de Blaeu uitgaven laat

zien.
Het Nederlands Scheepvaart-

museum is te vinden op het Kat-
tenburgcrplcin 1 te Amsterdam.
Informatie over toegangsprijzen
en openingstijden, tel. 020-

523.2222

Drie henaelglobes

Zalm staat op vele menu's
Het zachtroze vlees van de

zalm doet liefhebbers het water
in de mond lopen. De

variatiemogelijkheden van
zalm zijn groot. Het kan in

zowel een voor-, hoofd- of
bijgerecht worden verwerkt.
Met de Kerstdagen komt zalm
dan ook bij velen op het menu
voor. Het Voorlichtingsbureau

voor de Voeding bericht
daarom deze week over

ingeblikte zalm gesteriliseerd
(zogenaamde volconserven).

VCedA/h^

ZALM IS ER in verschil-
lende soorten, hoewel
de meeste consumen-

ten er niet meer dan twee
kennen. Zalm in blik zorgt
nogal eens voor verwar-
ring. De beste indeling van
de diverse soorten is te

maken aan de hand van de
kleur, zoals die op het eti-

ket staat.

Rode zalm: (Red Salmon) -

de meest geschikte soort is de
Sokeye. Daarnaast zijn er nog
de Stealhead, Blueback en
Kingzalm.
Halfrode zalm: (Medium red
Red Salmon) waarvan de Co-
hoe het meest bekend is.

Rosé zalm: (Pink Salmon).

Witte zalm: (White Salmon); de
Keta ook wel Chum genoemd,
is het goedkoopst.

Elk van de vier genoemde
soorten zalm kan men ook nog
indelen naar de kwaliteit (van
hoog naar laag): Pancy, Fancy
B en Standard B. De kwaliteit-
saanduidingen worden altijd op
de verpakking vermeld. Bij de
inmaak van zalm wordt behal-
ve zout niets van de vis toege-
voegd. Het vocht in het blikje is

het natuurlijke vocht.

Naast de genoemde volcon-
serven is ook gerookte zalmfi-
lets in plakjes gesneden als

halfconserven in vacuümver-
pakking of in blik te koop.

Bewaren
Volconserven (gesterili-

seerd) in glas of blik zijn goed
houdbaar (zie verpakking 'ten-

minste houdbaar tot'). Omdat
de kwaliteit achteruit gaat, kan
men beter als bewaartijd één
jaar aanhouden. Halfconser-
ven: op de verpakking staat
'koel bewaren', 'beperkt houd-
baar', en een uiterste maand
van houdbaarheid. Deze pro-
dukten moet u binnen de aan-
gegeven tijd opmaken en altijd

in de koelkast bewaren. Bewaar
de inhoud van geopende blikjes
met langer dan twee dagen in
de koelkast in een doos.

Recept zalmtaart

Voor een taartvorm van door-
snee 20 centimeter of lage vuur-
vaste schaal margarine, + 5 sne-

den oud brood, 1 blikje zalm, (+

220 g), 25 g margarine, 25 g
bloem, 2 dl melk, 1 teentje knof-
look, peper, zout, dille, noot-
muskaat, 50 g geraspte kaas
Vet een vorm in met wat mar-

garine. Bekleed de vorm met
het brood. Rooster het brood
onder de grill lichtbruin of ge-

bruik geroosterd brood. Laat
de zalm uitlekken en verwijder
de grootjes en velletjes. Verdeel
de vis in stukjes. Smelt de mar-
garine en voeg de bloem toe.

Warm dit goed door. Giet de
helft van de melk erbij en roer
dit tot een gladde massa. Giet al

roerend de rest van de melk er-

bij tot een dikke saus is ont-

staan. Pers het teentje knoflook
boven de saus uit. Roer de zalm
erdoor. Maak de saus op smaak
met peper, zout, dille en noot-
muskaat.

Giet de saus in de vorm en
strooi de kaas erover. Bak de
taart in een matige warme oven
(175") in 20 minuten bruin.
Memisuggestie: zalmtaart, ijs-

bergsla, gebakken aardappelen,
yoghurt met bramen.

Voor \ ragen o\er \oeding kunt u op
werkdagen \an twaalf tot vier uur de
Voeding.stelel'uon \an het \oorlieh-
tingsbureau \oor de Voeding raadple-
gen: 070 - 3.510.X10.

Tuschinksi draait nostalgische

film The Last of the Mohicans
SPANNINGEN TUSSEN

blanken en indianen
liepen enkele eeuwen

geleden hoog op in Ameri-
ka. Over die conflicten en
dan met name de liefde die
opbloeide tussen een indi-

aan en een blanke vrouw
gaat 'The Last of the Mohi-
cans'. De film dateert uit

1920 en wordt door critici

gezien als het meester-
werk van regisseur Tour-
neur.

Toen Tourneur bij het begin
van de opnamen door ziekte
werd geveld nam Clarence
Brown zijn taak over, dezelfde
Brown die later faam verwierf
als de grote Garbo-regisseur.

In de serie Nostalgie in Tu-
schinski draait The Last of the
Mohicans zondagmorgen 20 de-

cember om half elf. In een ge-

kleurde nitraatversie (dus niet

geheel zwart-wit) die enkele ja-

ren geleden in het Nederlands
Filmmuseum werd teruggevon-
den. In de bioscoop draait bin-

nenkort een moderne versie

van het romantische verhaal
van James Fenimore Cooper en
met oog daarop wordt zondag-

morgen het originele meester-
werk vertoond.
Met bijstaande bon voor le-

zers van Weekmedia-bladen
kan men drie gulden korting
krijgen op het kaartje voor deze
nostalgische film.

Bon voor onze lezers

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski betaalt u in plaats van / 10,- slechts ƒ 7,- per

persoon voor de film The Last of the Mohicans op zondagochtend 20
december om 10.30 uur.

Naam: ... :

Adres:

Postcode: Woonplaats

Aantal personen (max. 4 per bon)'

WEEBMISÏDIIil geeft u meer!
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Ook 2e kerstdag,
oudejaarsavond en

nieuwjaarsdag is ons restaurant
geopend.

* • •

Voor reserveringen öf meer
informatie:

BEST WESTERN
PALACE HOTEL
Burg. van Fenemaplein 2

2042 TA ZANDVOORT
tel.nr.: 02507-12911
fax nr.: 02507-20131
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PALACE HOTEL)— * * * * ...
•/

KERSTDINER DANSANT 1992
VRIJDAG 25 DECEMBER 1992

Muzikale omlijsting: Henny Hageman

KERSTMENU 1992

AIGU1LLETTES DE PIGEON FUME SUR UN
LIT DE SALADE FRISEE; SAUCE COULIS

DES MURS
Gerookte houtduif-tikt op een bedje van krulsla

met een bramendressing

• * •
CONSOMME DOUBLÉ DE QUEUE DE BOEUF

AU CERFEUIL FRAIS
Dubbelgetrokken bouillon van osseslaart

met verse kervel

• • •
GAM13AS SAUTES, SAUCE DE GINGEMBRE

ET RAIFORT
Gebakken gambas met een luchtige saus van gember

en mierikswortel

• • •
GRANITE A LA PISTACHE „CHAMPENOISE"

Frisse ijsdrank van pistache-ijs en Elzasscr
Champenoise wijn

• • •
FILET DE CERF ROTI AUX CHANTARELLES

Hertebiej'stukjes met chantharellen

• * •
GRAND DESSERT „NOEL A PALACE"

Een feestelijke „kerstcombinatie" van diverse
nagerechten.

Prijs per couvert: J "7,5U

v-B sf T^jjf T^.q sf 335c 233, 3>ö3! Ï3Ï*, !E?ïi£ !fc~2! Jï^3!<fc?3i 333! 35S£333

NU BEGINNEN!

Middenstandsdiploma (verkort)

Start: 1 2 januari 1 993

20 lessen: f. 600,-

BEL: 020 - 6946876
(of stuur een briefkaartje i.v.m. de feestdagen)

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation en Berlagebrug)

Mr.Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam

NU BEGINNEN!

WordPerfect 5.1 (tekstverwerking)

Start: 1 2 januari 1 993

6 lessen: f. 400,- (all-in)

BEL: 020 - 6946876
(of stuur een briefkaartje i.v.m. de feestdagen)

ip BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Kweekschool voor de Handel

(tussen Amstelstation en Berlagebrug)

Mr.Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam

Het VU ziekenhuis is een academisch ziekenhuis met een algemeen christelijk karakter dat

geavanceerde zorg en dienstverlening biedt, afgestemd op de behoeften van patiënten en

cliënten. Een uitgesproken kwaliteitsbenadering draagt daar in belangrijke mate toe bij. In onze

visie gaan professionaliteit en aandacht voor het menselijk aspect hand in hand. Of het nu gaat

om patiënten, cliënten of medewerkers zelf. Als academisch ziekenhuis - dat naast

patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs tot taak heeft - bieden wij een
veelzijdige werkomgeving vol mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling.

VU ziekenhuis,
veelzijdige werkplek

| Onderhouds/storingsmonteur m/v
voor de elektrotechnische werkplaats

ï«vz

f^. Uw functie

ï5x? Uw afdeling de electrotechnische werk-

plaats is onderdeel van de dienst technische

zaken. Samen met vijf collega's houdt u zich

bezig met het optimaliseren, onderhouden
en opheffen van storingen aan alle electro-

technische installaties. Het betreft onder

andere licht- en krachtinstallaties, personen-

oproepinstallaties en brandmeldinstallaties.

Een aantrekkelijk aspect van de functie is dat

u veel contacten onderhoudt met de gebrui-

kers.

Wat wij van u vragen
U heeft een voltooide LBO-opleiding en

V.E.V. steikstroom, of gelijkwaardig niveau.

U heeft minimaal twee jaar ervariry.

U heeft een klant- en service gericl';e mstel-

'ing en goede contactuele eigenschappen.

U kunt goed zelfstandig en in teamverband
werken, ook onder (tijds)druk. U kunt

oplossingen aandragen die leiden tot het

beter functioneren van de installaties.

Arbeidsvoorwaarden
de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de

CAO voor het VU Ziekenhuis. Het salaris

bedraagt maximaal ƒ 3.444,- bruto per

maand.

Informatie

De heer T.F.M. Webster, chef electrotech-

nische werkplaats, telefoon 020-548 5107 of

de heer A.A.J. Bierman, hoofd uitvoering,

telefoon 020-548 5166 geven u graag meer
informatie. Ook kunt u met hen een afspraak

maken om, voordat u gaat solliciteren, ken-

nis te maken met de werkzaamheden.

Uw reactie

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen

twee weken richten aan de dienst personele

zaken van het VU ziekenhuis,

t.a.v. mevrouw H.A. de Boer,

De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.
Vermeld u s.v.p. op brief en envelop het

vacaturenummer E. 27.143.

academisch ziekenhuis
Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit

NU BEGINNEN'!! NU BEGINNEN!

Computer Boekhouden
Start: I februari I993

12 lessen: f. 800,- (all-in)

BEL: 020 - 6946876
(of stuur een briefkaartje i.v.m. de feestdagen)

f? BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Kweekschool voor de Handel
(tussen Amstelstation en Berlagebrug)

Mr.Treublaan I -3 1 097 DP Amsterdam

Basiskennis Boekhouden
Start: 26 januari 1 993

13 lessen: f. 300,-

BEL: 020 - 6946876
(of stuur een briefkaartje i.v.m. de feestdagen)

||?
BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Kweekschool voor de Handel

(tussen Amstelstation en Berlagebrug)

Mr.Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam

Wjbeloofflend&K^
Officieel

verkoop-
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o.a.
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Lagerfeld
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La Renta

%

4?
Oscar de ^
van Cleef

"^
en Arpels ^IJL

Azzarro f\&
Trussardi h

Fendi

$r&
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extra mooi zullen mvakkën!

DE GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 20-12 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513

5^
van Gils

Nina
Ricci

Gucci

Hugo
Boss

Ungam

Cacharel

Sergio
Tacchini

Drakkar ^§>
Noir
Laura
Ashley

Trésor

Priscilla ^
Presley

Laura
Biagiotti

Gabriela J^
Sabatini ^
Giorgio <^
Armani

NU BEGINNEN!

Desktop Publishing

Start: 25 januari 1993*

8 lessen: f. 600,- (all-in)

BEL: 020 - 6946876
(of stuur een briefkaartje i.v.m. de feestdagen)

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Kweekschool voor de Handel

(tussen Amstelstation en Berlagebrug)

Mr.Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam
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Voor als het goed moet zijn

Haltestraat 16 - 2042 LM Zandvoort - Tel. 02507-16204

Voor als het goed moet zijn. W

Ook dit jaar weer als vanouds onze zalmschotels
en Hors d'oeuvres.

Zalmschotel a ƒ 25,— PP . v.a. 4 pers.

2 Hors d'oeuvre a ƒ 35,— PP . va.

2

Pers.

!f Rijk gevarieerd, alleen het beste is goed genoeg.

ft; Veel specialiteiten uit eigen keuken.

I Verse kreeftensoep

^ SaladeS! crab, zalm, florida, zalmmousse, tonijn,

0. zonder kleur en conserveringsmiddelen.

•0

0.

0.

0.

0.

Om het u makkelijk te maken.

Voorgepocheerde tongrolletjes gevuld met
zalm in kreeftensaus.

Zalmfiletmoot in saus Nolly Prat.

Alleen even warm te maken.

è. Gerookte paling en gerooke zalm, wordt door ons vers gesneden
& van de beste kwaliteit.
0.

& Gaarne uw bestelling tijdig opgeven.

ik

è. P. Reus, Pleuni, Anneke, Wil, Pieter en Maurice
j wensen u prettige kerstdagen en vooral een gezond en
& voorspoedig 1993!

0

'0

•0

'IK MIS EEN PAAR VINGERS,
MAAR H'N BAAN HEB IK NOG.'

. 20.30 uur Ned.3 'Een rustige jaarwisseling.^

29 dec

JE BENT EEN RUND ALS JE MET VUURWERK STUNT. SIRE
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IScatèssens.:

Als u 'ns vvistwatVan derVlugt inmus
W&:
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Bijna alles om uw huis te verfraaien

en uw woonkomfort te verhogen!

^ Kom eens naar onze showroom aan
-. j" de Comwallstraat in Umuiden. Of...

VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE
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ANTWOORDCOUPON l

O Stuurt u mi| meer inlormatie over (svp invullen)

D Neemt u kontakt op voor het maken van een alspraak over

(s v p. invullen)

D SCHUIFPUIEN/ VOUWWANDEN/ SCHUIF-KIEPDEUREN

D HOUTEN RAMEN EN DEUREN
D ROLLUIKEN (GEÏNTEGREERD IN WERU

KUNSTSTOF RAAMSVSTEEM)
D WERUAKF-SYSTEEM
D WERU KUNSTSTOF RAAMSYSTEMEN
D WERU VOORDEUREN
D VELUX DAKRAMEN
D VELUX CABRIO-SYSTEEM

D HÖRMANN GARAGEDEUREN
D HORREN
D ISOLEREND GLAS

D THERMOPLUS SUPERUTE GLAS
O INBRAAKVERTRAGEND GLAS

D GELUIDWEREND GLAS

D ZONREFLEKTEREND GLAS

D DAKKAPELLEN

O SERRE'S

D SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN ^

Comwallstraat 6 Umuiden 02550-30624

mreru r-\\ AS POSTKODE+PLAATS. -

TELEFOON:

& VOUWWAND SCHlT
GBN!

£°CS k0mb'™<evan

?°k <"^me
Schuil

U kun! deze antwoordcoupon m een envelop zonder postzegel

zendenaan VanderVlugt, Antwoordnummer314,1970VB Umuiden

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Auto- en Motorrijschool

Bert Hoogendijk
gaat per 1 januari 1993 weer
voor zichzelf beginnen.

Lesprijs:

auto
motor

ƒ 45,- per uur

ƒ 45,- per uur

Tollensstr. 35
Tel. 02507-14946
Floresstr. 46, Haarlem
Tel. 023-251933

UWEET
NIET

Wat dacht u van de

prachtige

toonaangevende
gordijnstoffen die u

allemaal kunt
bekijken bij Franse in

de Amsterdamstraat.
Laat u vrijblijvend

adviseren door uw
vakman. ?

sinas i929

Franse Woon idee

Mooiste marmer, graniet en leisteen

Voor wand en vloer.

Aanrechtbladen, graniet en
marmer. De grootste collectie in

Amsterdam en omstreken.
Deskundig advies en voorlichting.

Groothandelsprijzen
v.a. /57,-/m2 incl. btw.

ABRES
De Flinesstraat 18

Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-6928555

vloerbedekking,

gordijnen, meubelen

Amsterdamstraat 70

Haarlem, tel. 023-355086

lid ver. woningstoffeerders

WIST U DAT
• Op zaterdag 19 december a.s. de

Kerstbeestenboel plaatsvindt naast
de ingang van het circuit

• Het om 10.00 uur begint

• U zich nog kunt inschrijven voor de
huisdieren keuring
tel. 17619 - 15847 - 18588 of ter

plaatse

• De os en de ezel ook aanwezig zijn

• Er een gigantische rashonden défilé

is en er allerlei hondensport
demonstraties zijn

• De j'achthoornblazers het afsluiten

4444444444444444444444-444444444

Ristorante „BELLA ITALIA"
Haltestraat 46

wenst al haar klanten

Prettige Kerstdagen en een gelukkig 1993

Mario, Lilian en Beatriz

Deze winter zijn wij gedurende de
weekeinden geopend

Vrijdag - zaterdag en zondagavond

tfvMnJ^

^.s»
v %*

'De QuiU 'Toine

Beide Kerstdagen geopend
a la carte

reserveren gewenst

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Verniwuingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Uw advertentietekst

vanaf de grotere post-

kantoren naar onze fax,

dat is communiceren

zonder misverstanden .

.

het faxnummer is

020-5626283

—WEEISIMMIli- J

1*1
S amenwerkende
I ntramurale

G ezondheidszorgvoorzieningen

R egio

A msterdam

De SIGRA is het samenwerkingsverband van de ziekenhuizen, de

verpleeghuizen, de psychiatrische instellingen, de instellingen voor

zorg aan verstandelijk gehandicapten en de verzorgingshuizen die

functioneren in en voor de regio Amsterdam.

Het bureau van de SIGRA ondersteunt deze samenwerking. Het

bureau is gevestigd in Amsterdam-West.

Voor het bureau-secretariaat zoeken wij zo spoedig mogelijk enthousiaste

collega's als

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
(50%, VOORALSNOG VOOR ÉÉN JAAR)

De werkzaamheden zullen zich vooral richten op de ondersteu-

ning van de projecten arbeidsmarktzaken en bestaan in hoofdzaak

uit

- het typen van brieven, verslagen en notities en het verwerken

van op diskette aangeleverde teksten alsmede de verzending

daarvan
- het ontvangen van bezoekers, het beantwoorden van de tele-

foon en het maken van afspraken
- het verrichten van enige huishoudeliike werkzaamheden,

zoals het verzorgen van koffie en thee.

Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag binnen 10 dagen. U kunt deze richten aan de plaatsvervangend directeur van de SIGRA,

drs A. G. M. van 1- bakker, Maassluisstraat 574A, 1062 GZ Amsterdam.

Van de kandidaten verwachten wij:

- goede vaardigheden met tekstverwerking (WI5
)

- zelfstandige, flexibele en collegiale werkhouding
- goede contactuele eigenschappen
- inzicht om werkzaamheden efficiënt in te richten.

Wij bieden een arbeidsovereenkomst volgende de CAO voor het

Ziekenhuiswezen.

ggVLMF
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Als u nu bij Dixons een computer van
Packard Bell of Commodore koopt, hoeft

u pas volgend jaar in maart te betalen.

En een aanbetaling is ook niet nodig.

Komt nog bij dat we onze Packard

Bell en Commodore computers vanwege
de feestdagen flink hebben afgeprijsd.

En dat er 12 maanden garantie aan huis

op zit. Dus stel een bezoek aan Dixons

niet te lang uit, dan stellen wij de be-

taling uit.

Packard Bell Legend 325-SX 386sx microprocessor,

25 Mhz snelheid en 2 MB ram geheugen, uitbr. tot 8

MB. Een 40 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en

5-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v 500,- en 12

mnd. garantie aan huis. Van 2599,-

Packard Bell Legend 933G 486dx microprocessor,

33 Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr. tot 20

MB. Een 125 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en

S-VGA-kleurenscherm Incl software t wv. 1300,- en

12 mnd. garantie aan huis Van 4899,-

Packard Bell Legend 425-SX 386sx microprocessor,

25 Mhz snelheid en 2 MB ram geheugen, uitbr. tot 8

MB. Een 105 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en

5-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 700,- en12

mnd. garantie aan huis Van 2999,-

Commodore DT 386SX-25 Met 386sx microprocessor,

25 Mhz snelheid en 2 MB ram geheugen, uitbr. tot 16

MB. 40 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, stan-

daard met MS-Dos 5 en 12 mnd garantie aan huis

bst

Commodore DT 386-33C Met 386dx microprocessor,

33 Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr tot 32

MB 120 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, stan-

daard met MS-Dos 5 en 12 mnd. garantie aan huis

Van 3149,-
voor

Commodore DT486SX-25 Met486sx microprocessor,

25 Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr. tot 32

MB. 120 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, stan-

daard met MS-Dos 5 en 12 mnd. garantie aan huis.

Packard Bell Legend 900G 486sx microprocessor, 20

Mhz snelheid en 2 MB ram geheugen, uitbr. tot 18

MB. Een 125 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en

S-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 700,- en

12 mnd. garantie aan huis. Van 3499,-

Commodore DT 486-33C Met 486dx microprocessor,

33 Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr tot 32

MB. 120 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, stan-

daard met MS-Dos 5.0 en 12 mnd. garantie aan huis.

Prijzen zijn isiciusief BTW!
Alle pe's zijn incl. muis.

Packard Bell Legend 925G 486sx microprocessor, 25

Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr. tot 20

MB. Een 125 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en

S-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 1300,- en

12 mnd. garantie aan huis. Van 3999,-
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I.v.m. feestdagen afwijkende sluittijden

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEflfE makelaars o.g. RH
Tel. 02507-12614 NVM

Lessen en clubs

Flamenco dans
Nieuw lesuur voor beginners. Donderdagavond van 20 30-

2130. Inschrijven donderdagavond van 19.30-20 30 Onder
supervisie van Juan Antonio. Wladimir Studio, Lijnbaans-
gracht 166 A'dam. Tel.: 020-6158742

Teleac cursisten opgelet:
In A'dam, Den Haag en Utrecht starten binnenkort examen-
trainingen voor het PDI-examen MG 1 In maart zijn er

examentraimngen voor de module MG.2. In februari start de
praktijkcursus MG 3. Wij leiden ook op voor de modules van

PDI-2 Bel voor inschrijving of informatie-

020 - 6259883/6259993. CVA Centrum Voor Automatisering

Oproepen
Mededelingen

• EDWARD, van harte gefeli-

citeerd met je verjaardag, ga
zo door met schaken'
Ma, Anneke en Rien

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres"? Dat hebben wij voor u!

Inl. tel 02907-5235.

Joke, nu 39 jaar, maar vol-

gend jaar ben je de sigaar!'!

Overigens, mijnheer de voor-

zitter, zijn wij van mening dat

de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken.

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

In ons druk jongensgezm zoe-

ken wij een praktische, be-

trouwbare vrouw die licht

huishoudelijk werk wil verrich-

ten, 2 keer per week, tussen

15 en 19 uur, in Aerdenhout,

nabi, bushalte. 023-242568.

Oppas gevraagd/
aangeboden

OPPAS aangeboden, 3 a 5
dagen per week, bij mij thuis

Tel. 02507-30086

Personeel
aangeboden

KAPSTER zoekt per 1 jan. '93

leuke salon in Zandvoort voor

4 dagen per week. Niet op
zaterdag en koopavond. Tel

:

02507-20092.

Divers personeel
gevraagd

Fotomodellen/figur. v. mode/
reel /tv, leeft, en erv niet be-

langrijk, ook studentes Stuur

duidelijke foto's (retour) naar

Pb 17166, 1001 JD A'dam.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* T k 2 gehaakte bedsprei-
en, 1 pers ƒ 25, 2 pers. ƒ 50
Tel.. 17009

• Zie de colofon voor opga-

ve van uw rubieksadvertentie.

Kunst en antiek

Morris Antiques
1e klas Engels meubilair +
antiek Overtoom 445 A'dam
tel 020-6836683/6222077

Opheffingsverk Antiekmarkt,

Dorpsplein 2, zondags ge-

opend Zandvoort, tel 16551

G R O E N E S T E I N bv

Al T ÉC H N I S C H B U R E A U

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-1 8484

Radio/tv/video

10-40% HiR opruimkort • o a.

Sony P7 mini DAT nu ƒ 899
Sony/ES, Harm Kardon; Teac,
Technics; Yamaha DSP/7 k

Audioart, B&W; JBL, Infinity

CARIDAX HIFI, Adm de Ruy-
terw 131 Asd , 020-6837362

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
/ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

*KTV 63 cm, 12 kanalen,

spelend te zien, ƒ 100,

02507-14007 + 14043

Computerapparatuur
en software

• T k. Gameboy + div. spelle-

tjes ƒ 300, 02507-16202.

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

KERSTPLAK „ADHESIE"
lijmt naadloos- ballen, klok-

ken, pieken, slingers en afge-
vallen naalden. Verkrijgbaar

bij elke echte pleisterplaats.

SINGER
NAAIMACHINES

reparatie alle merken
P.E M. STOKMAN

Pnnsenhofstr. 7, Zandvoort
Tel. 02507-20072.

Schoonheid en
verzorging

PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en voetmas-

sage. Behandeling bij u aan
huis is mogelijk. 02507-12698.

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile

Huur prijs ƒ 100,-p.w.

Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Kleding

• Aang. Smoking, zg.a.n.,

zwart, maat 50, met zijden

revers. Biezen aan pantalon,

ƒ 100. Tel . 02507-16964.

Dames opgelet. Heeft u ook
zin in zo'n gezellige "Twisted

Sister" dameskledingparty bij

u thuis? Bel voor vnjbl. info tel.

12417.

• Tk Langee zwarte leren

dameslaarzen, van ƒ 200 voor

ƒ50, maat 36. Damesrokjes
mt 38-40 a/ 15, 02507-19968.

Hobby's en
verzamelingen

* Sommige beloftes zijn nog
niet ingewilligd: klinkjrg. 1 nr 1

t/m 4 jrg 2 nr 1 jrg 3 nr 2
kopieën mag ook Harry Op-
heikens. Tel.. 02507-18116

• T.k. 50 zilveren njksd ƒ 145.

50 zilveren gld. 1988 proof

ƒ55. Tel- 02507-17193. '

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel 02507-14534

iÜIJNSTÊ KADO'S VINDT U BIJ:

M FEESTELIJKE
KORTINGEN!

100,- KORTING
BUAAHK00PBOVBI_689 :

;

Inruil leder/bont

mogelijk Gespreide

betaling mogelijk.

Reiskosten worden
bij aankoop vergoed

Niet geldig bij spe-

ciale aanbiedingen

ITALIA
v/h Dankers

LEATHER WEAR BV

'INFO: HELMOND, HURKSESTR.21, NOORDWUK AAN ZEE, DAMPASSAGE/H0OFDSTHAAT8B,T.O.HEMA

V TEL! 04920-22923 BAARLE-NASSAU, WÉVESJRAAT4, IHD. TERREIN, TEL: 04257-8960

ZANÖVOORT-SLUIS -

HULST -PUTTI
NÖOBDWIJKAANZEE

VALKENSWAARO/LOMMEL
BAARIE NASSAU

OOK KOOPAVOND GEOPEND
HELMOND KOOPZONDAG

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis

Grote Krocht 26
Tel 13529

Dieren en
dieren-

benodigdheden

Maltezer Leeuwtjes ingeënt/

ontw Evt. bez • 08385-53464.

Te koop 2 blonde Labrador
pups (teefjes) ingeënt ont-

wormd Tel. 020-6847093

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel 02507-15705 b g g 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Bloemen, planten

en tuinartikelen

Hoveniersbedrijf TONI Tuin-

aanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën. 023-338823

Te koop
aangeboden
diversen

* BéBé Confort wandelwa-
gen v.a. ± 2 mnd te gebrui-

ken, in prima staat, ƒ 200. Tel

02507-17353

• Goedgek kind autostoel,

zeer lang te gebr., in prima
staat, ƒ 200, mooi babywmter-
pak, + 18 mnd ƒ50
Tel. 02507-17353

* Te koop Elpees, + 80 kg,

van div. bekende artiesten

ƒ300, 02507-15111/16110.

• Te koop hangolielamp (an-

tiek), ƒ 175 Tel : 02507-19659

Te koop Teutonia kinderwa-

gen, pasteltinten, met dek-

bed parasol enz. ƒ 450, maxi
cosi 2000 + verkleiner ƒ 160
Tel : 02507-19987.

• T.k. 4 eiken boerenknop-
stoelen, 3 biezen zittingen

moeten opnieuw gemat wor-

den. Totaal ƒ50. Tel.

02507-14786 na 18 uur.

*T.k elektr 4 pits kooktoes-
tel ƒ 75. Philips 3 in 1 met 2

boxen, platenspeler, cassette

+ tuner ƒ75 02507-12098.

T.k. zg.an skidakkoffer v. 4

pr. ski's, compl. m. allesdr. v
auto z dakgoot ƒ300. Tel.

02507-15270

• Zanussi wasmach type
E914, ƒ200. Kinderbox ƒ30
Audiorek f 30 16506. na 17 u

Onroerend
goed te koop
aangeboden

T.k in Z'voort 1-gezms won
m tuin op Z., gr. stenen sch
m achterom, keuk m mb
app., 3 slpk

, badk. m. 2e toil

,

zolder Tel 12136, na 18 uur

Onroerend goed
en woonruimte

te huur
aangeboden

Kamers te huur in zandvoort.
Tel.: 06-52809096 of 02507-
14889

Onroerend goed
en woonruimte

te huur gevraagd

Werkende jongeman zoekt

met spoed woonruimte in

Zandvoort, huur tot ƒ 550.

Tel : 02503-34898, na 19 uur.

Alvast bedankt'

Woningruil

800 RUILADRESSEN in

A'dam Informatie bij Het

Oosten, 020-5882255.

Woningruil aangeb vrij huis

Almere Haven, gr woonk
,
3

si k , woonk
,

gr. badk m
ligb., achterom m tuin. Gevr
vrij huis in Z'vrt. Inl Tollens-

straat 15, Z'vrt

WONINGRUIL Aang ruime 4

kam.flat HAARLEM. Gevr.

vrije woonr. bij voork. met tuin

in ZANDVOORT. 023-339883.

Auto's en
auto-accessoires

Ook voor APK, alle merken
naar RINKO/JONGSMA,

Curiestraat 8-10, Zandvoort-

NW-Noord.Tel. 02507-12323
Ford en Renault Service en
Verkoop.

I
• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie.

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A ƒ75- DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534.

Sportartikelen

• T k 1 skateboard, z g.a n

ƒ 50, Tel. 02507-16202

* T k. gevoerde paardnjlaar-

zen mt 38, ƒ 30, ongev mt 38,

ƒ 25, wit lerenkunstsch. mt 40

ƒ50 Tel. 17957 na 17.00 uur.

• T.k ski's

schoenen ca
Tel 02507-16829

+ stokken +
mt 35 ƒ 100.

Vaar/surfsport,

Cursus vaarbewijs, aanv. 12-

14-15 jan in Muiderberg. Inl

Vaarschool Naarderbos,
020-6273515

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

• Tk. Citybike, 1V5> jaar oud,

f300 Tel.. 02507-16202

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs

06-320.323.13. HARDLESB!
wij gebruiken de wildste hulp-

stukken! Gluur mee 1 75cpm.

06 320.326 17 STRAATMEID!
In de bus gaat ze tegen je

aan staan 1 Voel maar' 75cpm

06-320 326.63 Sexstandjes!
Grieks gebukt' Mond vol

Frans! Vrijen," zoeken zalig.

100 cpm.

06-320.328.99. Rijpe Dikke
Mollige Vrouwen, live staat ze
voor je naakt! 75c pm
06-97.11 "Zapp sex" draai of

toets van meisjes naar meis-

je. Het hoogtepunt kun je blij-

ven herhalen, zo vaak je wilt

75c pm.

06-97.33 Als je op z'n Frans

wil! Bel en je mag alleen op
een lijn met mij. M'n mond
staat open 100 cpm

ADRESSEN
Ze geven hun adres en tele-

foonnummer, vertellen wat
over zichzelf en wachten dat

jij ze belt. 100 cpm. 06-9789.

Afluister Sexlijn 75c pm.
06-320 323.78 . ..Meisjes 18
06-320.327.47 Jong en strak

06-320 323.63 Rijp en Ordi

06-320 324.64 . .Rijp Chique

Als het klikt willen deze mei-

den v 18 vaker sexkontakt!

06-320 320 55. 37,5 cphm.

020
BETTY'S ESCORT

• 6340507 - na 19.00 uur.

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

een lekkere jongen v. 18.

06-320.330.87. 37,5 cphm.

Buurvrouw geeft buurmeisje
sexles 1 Geniet maar lekker

van die twee' 100 cpm
06-320.328 27.

De allerleukste meiden v. 18
jr. bellen met de FLIRTBOX.
Bel 06-9501 37,5 cphm

Direkt een leuk meisje aan de
lijn Vraag naar haar telnr.

voor 'n avondje uit. Direkt

apart 06-9510. 37,5 cphm.

Direkt kletsen met 'n leuk

meisje. Bel 06-9757 en maak
'n afspraakje. 50c pVim

DIREKT KLETSEN, met een
leuk meisjei Bel snel

06-320 330 90. 50 cphm.

Direkt kontakt met een meisje

(18). Druk op de nul voor

meer meisjes. 06-320.322 05.

37,5 cphm

Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN

06-320.320 32 100c pm
DUIK in bed met 'n lekkere

meid 1 Vraag haar tel.nummer.
Bel 06-951 1 75c pm
Effe een vluggertje"? Ik wacht
op je in het toilet' 75c pm.
06-320 326 19. Meisje 19 jr

Er zijn genoeg meiden (18)

die ook het bed in willen.

Luister op 06-9603. 75c pm.

HARDCORE 75c pm.
06-320 324.04 . . .Onderdanig
06-320.326 18 . . . .Meesteres
06-320.326.77 . . . .Ruige Sex
06-320 325.54 . . . .Volle Bolle

Hete meisjes (18) willen echt

snel Sexkontakt. Nu met telnr.

06-320 330.66. 75c pm.

Hete meisjes (18) willen snel

een sexafspraak! Nu direkt

06-320.326 66. 37,5 cphm.

ONDEUGENDE huisvrouw-

tjes en schoolmeisjes van 18

jr. zoeken voor straks sexkon-

takt, vraag naar hun tel.nr.

Bel 06-9661 75c pm

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en

woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

brievenbuslichting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

M. C. Celie-Wilnis

W. v.d. Meer - Amsterdam

K. Woortman - Aalsmeer

J. H. van Wijk - Amsterdam

cnnco

HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398
Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, Linnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Hoofddorp, Kruisweg 1061

Meiden zoeken sex (18)
Direkt een meisje (18) .

Ondeugend meisje (18)
Privé Sexadresjes . . .

Sex voor twee ....
Bel nu! ' 37,5 cphm.

.06-320.320.36

.06-320.322.88

.06-320.324.11

.06-320.330.42

.06-320.330.81

PARTNERRUIL pnvelijn,

direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil.

06-320.330.91 37,5 cphm.

Opwindende meisjes (18 jr.)

zoeken kerels voor sexkon-
takt. 06-320.324.01. 50 cphm.

HOMO: Waar gebeurd,
knullen onder elkaar.

06-320.327.01. 75c pm.

Homo. Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex-afspraakje?
06-320.330.18. 37,5 cphm.

HOMO-DIREKT-APART:
Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een knul?

Direkt pnve-kontakt
06-320.322.61. 37,5 cphm.

Homojongens onder elkaar.

Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88. 75c pm.

HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy?
06-320.330.95. 37,5 cphm.

Lekker kleven bel "Onze Box"
even 06-96.07. Apart of met
z'n tieneni 50c pm.

LESBISCHE Meisjes 18 jr. Na
het sporten wordt haar lijfje

door mevrouw verwend.
75cpm 06-320.323.37.

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex.

Info: 06-97.80. 75c pm.

Meer dan 400 meisjes (18)
willen een afspraakje met jou

06-320.322.11. 37,5 cphm.

MEISJES VOOR JOU
vertellen iets over d'r zelf, ge-
ven hun adres en telefoonnr.,

vragen of je langs komt of bij

jou mag komen. 100 cpm.
06-96 80.

Onderdanige jongens (18)

bellen met strenge meesters.
S.M. voor 2 (direkt apart).

06-320.329.99. 37,5 cphm.

PRIVE-KONTAKT
je krijgt direkt 'n meisje (18)

aan de lijn. 06-9570. 50 cphm.

Ondeugende Evelien:

06-95.30

Bel voor Sexkontakt:
06-96 02

Zoek je 'n vluggertje?
06-96 62

Stripspelletje:

06-96.63

Snel SexKontakt:
06-96 64

Sex Kontaktlijn:

06-96.65

Direkt 'n meisje (18)-

06-97.10

Bel snel! i 37,5 cphm

Rijpe Negerin! Wil je me eens
lekker insmeren schatjei Pak
ze! 75c pm. 06-320.327.70.

Ruim 300 ondeugende vrou-

wen zoeken 'n slippertje.

06-320.321.44. 75c pm.

Schoolmeisjes v. 18 jr. zoeken
een ervaren man. Sexdating.

06-320.330.43. 37,5 cphm.

SEX! Ik kick op harde hete

standjes' Kun jij GRIEKS''
75c pm. 06-320 322.76.

SEX VOOR 2, direkt kontakt

met jonge meiden, jongens

(18) en huisvrouwtjes.

06-320.330.46. 37,5 cphm.

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje (18). Vraag naar haar
tel.nr. Bel 06-9502. 37,5 cphm.

Top S&M 06-320.324.34!

Bel je meesteres en wees een
dienaar 1 75c pm.

VERPLEEGSTER. Ik verzorg

graag mannen in m'n uniform

zonder iets eronder! Kijk en
voel maari

75cpm 06-320.329.30.

Zoek jij wulpse meisjes v.

ir "? Bel Supersexkontakt.

06-320 320 44. 37,5 cphm

18

Wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge-
vraagd voor escort en/of club
Haarlem. Bel tussen 13.00 en
22.00 uur 02507-16141 of

023-400130.

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort. Geopend van 18.00

tot 03.00 uur. Telefoon
02507-16141.

ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekker-

ste kun je blijven herhalen.

75c pm.
Schooljuffrouw . . . .06-95.09

Effe Vlug 06-96.92

Meisjes 06-96.40

S&M Club 06-97.91

TOPSEX 25+ 06-97.92

Hardcore 06-97.94

Zij 18, naakt bukt ze voorover!

Jij staat achter d'r! Op z'n

grieksi 75cpm 06-320.327.06

Zoek je pnve-adresjes voor

echte hete meiden van 18 jr.?

06-350.222.41. 75c pm.

Diversen

Kerstmutsen
bij afname van 100: ƒ 2,50 p.st

Tornado Int'l. 02977-25168.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.

Dag-nachtserv. 020-6424800.

• Rubrieksadvertentie'' Zie

voor adres en/of telefoonnr.

de colofon in deze krant.

GEZELLIG
UITGAAN

PIANO BAR

IMPERIVM
presenteert iedere avond de

bekende pianist/zanger

STEVE GAREY
Dag. geopend (beh. maandag)

van 22.00-03.00 uur

Kerksteeg 2 Zandvoort

zf

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANT!

KOPLOPERS
Th

Op zoek naar de beste bijverdienste, met vee

extra's? Dan is hier je kans. Word bezorger vooi

de Volkskrant en Trouw. Voor tijdelijk of vooi

vast. Minimum leeftijd 15 jaar.

Je kunt nu aan de slag.

Je verdient tenminste:

ƒ 65,- per week.
Bel: 02507-16821

*- (DIE ONTVANG JE NA VIER WEKEN BEZORGENI
't Komt in de Bv

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

In verband niet de feestdagen is.'dé aanlevcilijd afwijkend. Gratis en betaalde Micro's

kunnen uiterlijk maandag önr 15.00 uur.worden 'aangeleverd; .':

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22
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Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
8i|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
(uitgave Noorderpersl en het Witte Weekblad (uitgave

Van Groenigen).

De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geploalsl in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maondag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665868Ó. Fax 020-6656321.
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautslraat 131
Amsterdam.

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsh|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ11 ,50
mm-prijs ƒ 5,91
mm-prijs met vignet ƒ 6,34

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Citroen

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,

prijz. Verk. van losse onderd.

Tel 020-6680820 en 075-702625

T.k. Citroen 2 CV, rood, b.j. '83,

+ extra onderdelen, APK t/m

mei '93, ƒ2750. 075-123448.

VAN ROOTSELAAR
AUTOTECHNIC

AX 11 First 10/91 ...ƒ15.500

AX 11 RE 02/88 ....ƒ 9.600

AX 11 RE 04/89 .. .ƒ12.400

AX 11 TE 12/90 ƒ13.700
AX 11 TE, 5-d. 03/91 ƒ14.900
AX 11 TGE 10/89 ...ƒ12.900
AX 14TRS5-d. 10/88 ƒ 11.900

AX Image 02/91 .. .ƒ14.900

AX Image, 5-d 03/90 ƒ 14.900

BX 14 TE, Lpg 09/89 ƒ 15.500

BX 16 RE, Lpg 03/89 ƒ 16.900

BX 16TGI, 02/91 ....ƒ22.400
BX 16 TRI 10/89 ....ƒ18.900
BX 19 D 06/89 ƒ15.400
BX 19GTI 01/87 ....ƒ12.750
BX 19GTI 10/89 ....ƒ19.500
BX 19TRD 07/86 ...ƒ 8900
BX 19TRD 01/88 ...ƒ13.500

BX 19 TRD, st.bekr.

02/89 ƒ18.400
BX Turbo D 08/89 .. .ƒ21.500

BX Turbo D 04/90 .. .ƒ23.900

BX Turbo D break

02/89 ƒ22.400
ZX Reflex 02/92 ....ƒ22.900
ZX Reflex 02/92 ....ƒ22.400

Schade/taxatie. APK
Reparatie van alle merken.

Verkoop nieuw en gebruikt

Citroen en Peugeot.

BOVAG-garanties
100% financiering mogelijk

DE WEER 29, ZAANDAM
Tel.: 075-350985

Alfa Romeo
ALFA 33, bj. '84, nw. APK,
kl rood, ƒ2950.
Den lip 55. Tel. 02908-24640.

Austin

Austm Metro 1.3, 6/87,

57.000 km, 5-drs., groen met..

AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel. 02902-61697.

Chevrolet

IMPORT USA CARS

Uit voorraad:
* Full Size Pick-Ups benz/dsl.

* S10 Pick-Ups benzine

* Blazers, '93, geel/gr. kent.

* Globemaster, 5-p. grijs kent

• Corsica/Beretta.

• Pontiac Trans Sport.

Door inruil:

• Oldsmobil Cutl. Supr. .
.'89.

• Ford Thunderbird 5.0 .
.'87.

* Full size Blazer '88.

• Cheyy Van, grijs kent. .'88.

Alle zeer mooie
schadevrije wagens

Garantie en inruil mogelijk

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.

020-6670121.

Audi

H.H. hand., tegen inruilprijs:

Audi 80, 1.6, 5 versn. 5/89

ƒ 17.500.-.

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam. Tel.' 020-6627777.

BMW
BMW 520 i, m. '83, i.pr.st.,

nw. APK, ƒ 2950.

Den lip 55. Tel. 02908-24640.

F5^
NiaaKt

Pijden
i

O
ASMOCO B.V. Ie Ringdijkstraat 39

T.k. BMW 525, 12-'81, g. on-

derh., r. cass., alarm, sp.w. +
nw band. etc. 020-6256130.

Fiat

Rat Uno 45 S, eind 88, 1e eig.

40.000 km (boekjes aanw.),

nieuwst, ƒ7950. 020-6369515.

Rat Panda 45 wit, b.j. 1981,

bedrading def., geen APK.
Tel.: 020-6334137. ƒ750.

Rat Uno 55, m. '84, 5-drs.,

AP.K., iz.g.st. ƒ2950.-
Tel.- 020-6105478.

FIAT Uno 60 S 06-'89, 42.500
km i.z.g.s. ƒ9975,- Tel.'

02979-73331, na 18 uur.

FIAT VERMEY B.V.

Keuze uit ruim 35 occasions.
A Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel 02975-62020.

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Rat-

occasions. Tel.: 020-6470909

H.H. hand., tegen inruilprijs:

Rat Tipo 1.6 I.E., 11/90

ƒ 15.000.-

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam. Tel.: 020-6627777.

Sportieve Rat Uno 60S grijs

metall. '89. Tel.: 02979-87727

ƒ 12.000.

T.k. Rat Regatta 100 S,'84,

technisch 100%, APK 7-'93,

schade links achter, ƒ850.
020-6964435. Let op 100 PK.

Citroen BX 1.6, b.j. '91,

20.000 km. Veel extra's

IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.

Tel.: 020-6670121.

Citroen occasions

keuze uit 40 stuks o.a.

XM20.1Amb. '90 ƒ 29.900

CX 22 RS Break '88 ƒ 13.500

CX 25 TRi Break '89 ƒ 22.500

CX 25 Turbo Dies. '87 ƒ 12.500

CX 25 GTI schuifd.'85 ƒ 4.950

BX Turbo Break D'90 ƒ 25.000

BX RD Break D '90 ƒ 17.500

BX RD Break D '89 ƒ 14.500

BX 16 RE Break '89 ƒ 15.000

BX TZ Diesel '91 ƒ 19.900

BXTZ Diesel '90 ƒ 17.500

BX TR Diesel '89 ƒ 14.500

BX TR Diesel '87 ƒ 9.950

BX 19 Diesel '89 ƒ 12.500

BX16TZI, LPG '90 ƒ 16.500

BX 16 TRI, LPG '89 ƒ 13.500

BX 16 TRI '89 ƒ 13.500

BX 16 TRI '86 ƒ 7.500

BX 14 TE, LPG '90 ƒ 14.500

BX14TE '89 ƒ 11.500

2 CV 6, punt gaaf'83 ƒ 2.250

VISA 115 E, bestel'86/ 4.950

VISA GARAGE BV.

Houtmankade 37, Amsterdam
020 - 6278410

HH. tegen inruilprijs: BX 16TGi
LPG, stuurbkr., 10-'90,

ƒ 14.500 BX 16 TGi, LPG-o.b.
5-'90, ƒ 13.500. BX 16 RE, LPG
1-'89J11500.BX14T,LPG,6-
'89, ƒ 10.500. BX 19 Diesel, 4
'86, ƒ 7 250. Visa 11 E, 4-'84,

ƒ 1.950. Visa, 7-'83, ƒ950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam, 020-6627777.

Te koop Citroen Visa 82, APK
gek., goed onderhouden. Pr.

n o.t.k. Tel. 02977-28569.

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.

(gratis halen en brengen).

ZONDAG 20 DECEMBER A.S. zijn wij

geopend van 10.30 tot 16.00 uur
Voor u de gelegenheid om de nieuwe en

gebruikte modellen van

CHRYSLER/JEEP en D0DGE
incl. The No. 1

de V0YAGER Benzine en Turbo Diesel

te bekijken en te rijden

een greep uit onze M OCCASIONS

met fabrieks- of Bovaggarantie

CHRYSLER:
GTS 2.5I, Automaat 10/89
Voyager 2.5I 03/90
Voyager 3.0I 05/89
Voyager 3.0I 10/89
Voyager 3.0I 10/89
Voyager 3.0I 01/90
Voyager 3.0I 03/90
Voyager 3.0I Com 07/91

ƒ 23.500
ƒ 34.750

ƒ 34.950
ƒ 36.500
ƒ35.500
ƒ36.000
ƒ40.500
ƒ39.750

B.BBmiaraniEEiHiHi
OCHRYSLER óJeep. GDadge

DEALER VOOfl AMSTERDAM E.O.

Overtoom 116-126 1054 HM A'dam tel. 020-6124876

Ford

Escort 1,6 GL, m. '83, i.pr.st.,

nw. APK, LPG, ƒ 2950.

Tel. 02908-24640. Den lip 55.

Resta 1.3 Cheers 1/92

Sierra 2.0 85
Escort 1.4 CL 7/91

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37,

OUDERKERK a/d AMSTEL.
02963-1767.

Ford Escort 1.3 C, nov. '86, nw.
mod„ 5-drs., wit, LPG, i zg.st

,

ƒ6450. Tel: 020-6105478.

Ford Resta, b.j. '86, grijs kent.

APK, i.z.g.st. ƒ3950.-.

Tel.' 020-6105478

FORD SIERRA, m '85, LPG, 3
deurs, metallic blauw.

Den lip 55. Tel. 02908-24640

Scorpio Gliaut 2-'86 wgs. bedr.
auto. Veel extra's, koopje
ƒ7500. 02940-19096.

Mazda
Mazda 121 1.1 Rnish'89,3drs„
i.n.st., rood, ra./cass., VP
ƒ9595. 020-6362837.

MAZDA 626 2.0 i GT 16 kl., m.
'89, ƒ 16.950. Den lip 55. Inr.

Gar. Rn. Tel. 02908-24640.

Mazda626LX,1.8, H.B., 11/87,

nw model, grijs met. APK, in.

nw.st. ƒ 9250. Tel. 020-6105478.

Mitsubishi

Cordia 1600 GSL, automaat,
'85, nwe APK, rad./cass. zeer

mooi ƒ5750. 020-6369515.

Colt 16V GTI 10-'89.

ALBERS Autobedrijf,

Achterdijk 37,

OUDERKERK a/d AMSTEL.
' 02963-1767.

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions. Tel.: 020-6433733.

Peugeot

COBUSSEN
AMSTERDAM

Sinds 1930

De verbouwing is in volle gang
We hebben ruimte tekort

Nu prettig geprijsd."!'

205 XS, zwart '90

205 XL, wit '90

205 XE Accent, rood . . '90

309 XL 1.4 prof., rood . . '90

of

Renault 19 GTD, groen .
'89

Seat Ibiza, rood '89

Volvo 360, Lpg, blauw ... '88

COBUSSEN PEUGEOT-Dealer
Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

Daihatsu

Ferera EL 11 Limited, blauw/

grijs met. km 14.000, 1 1/91, div.

extra's. Nieuwprijs

ƒ37 500.- nu ƒ 29250:-

NIEROP-Daihatsu 020-6183951

Hyundai

Over garantie gesproken !

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij.

AUTOKROOY
T.T. Vasumweg 32

(a.d. Klaprozenweg A'dam-N)
Tel.: 020-6310615.

Jeeps
Terreinwagens

JEEP CJ 7 en CJ 5

beide 6 cyl.

Tel. 02979-73134.

Lada

Lada 2107, m. '88, in nieuw

staat, APK, rood, ƒ3450.-.

Tel : 020-6105478.

Samara 1300 S, 5-drs., rood,

km. 55.000, nwe auto, 1e eig.

'90, ƒ 8250.-

NIEROP Daihatsu 020-6183951

NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE

Minervalaan '86, ,020-6629517

H.H. hand., tegen inruilprijs:

Peugeot 405 GL 1600,

3/90, ƒ 15.000.-

BEREBEIT, Amsteldijk 25,

Amsterdam. Tel.: 020-6627777.

Peugeot 205 XA, grijs kent

2/91, rood, 35 000 km, trekhk.

AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-61697.

T k. PEUGEOT 309 XR, bj. '87,

in z.g st., LPG.
Tel. 03435-73321.

T.k. Peugeot 405 GRI, 1.9,

AUTOMAAT, i.perf.st., bj.

01-'90, gasinst. + alle mog
ace. Pr.n.o.t.k. 02990-20508.

• De advertentie-afdeling be-

houdt zich het recht voor ad-

vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige-

ren. (Art. 16 regelen voor het

advertentiewezen).

Of-U nu zelf een s&owroom heeft*bf !xw >pto, Winkend voor de^dè&^zet, met een advertentie m
SHOWROOM zet^u uw auto pasl^c%^inMè schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale

;;\ \.

autorubriek van ftet^ Parool en alle' nieuws-' en huis-aan^Wsbladen"^ in het gebied,
Grck>t~Am&terda:m* Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage - van ca.^ 750.000 exemplaren
van Weesp tot Zaridyoort

,

- \ s

- ^-^;J"*
;

, , ,

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst
|

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
|

Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de
[

advertentie in. I

^cxd i ^.nd
i t

6%BT.W. 6%B.T.W. *

Schrijf hier in bloklcttcrs

uw tekst, 1 letter per

hokje. Cijfers, leestekens

en tussenruimten tellen

voor 1 letter. Minstens

3 regels beschrijven.

Aan de hand van de daar-

naast geplaatste tarieven

kunt u zelf uitrekenen

wat uw advertentie kost.

I;

IL



ELDERS
^BIJONS

kant en klaar deeg voor

heeityk verse warme croissants

ROUADl
(varkensbraadrollade)

OVEHVERSW1T WËT
GESNEDEN EN VERPAKT ^
HEELBROOD

B,JONiJ

ÜOIiAöEIlMS- 2*$ BlJ ons

met rode bessensaus

Zoek uit: frambozen-

of griesmeelpudding
lm:
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KUIP 500 6RAM

IALMFILET
vacuumvers verpakt

U5FST tfgf,
iOOGRAM op:

ELDERS
Mti BIJ ONS
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IN ONZE AMBACHTELIJKE

SLAGERIJ

98

MONZEGROENTEENFRUIWDEUM

KOGEtHAROE
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SPRUITEN

HEEl POMO JSf

"SSêéMUHSKAAS
lekker pittig ELDERS
(voorverpakt) J&2ST

HEEl POMO bijons

PALJNGFILET ^,oQ
vacuumvers verpakt W^3J1

IOOGRAM ^ »^v
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lekker pittig ELDERS HAlmPO
(voorverpakt)^, j^gg- TTHa

ALUMINIUM-FOLIE
hittebestendige vershoudfolie

ROL 20 METER
ELDERS>5ïT BIJ ONS

HANDIGE

BORSTEL- EN
KAMMENSET

COMPLEET IN ÉTUI
bevat 1 borstel en 3 kammen
voor verschillende haartypes.

Diverse kleuren, per set

ELDERS^ï9^BIJ0NS

~*JS=JT7
iTTTT" 'ri™ "iv^n1

.-^/.
v/i-

'itiï
r r ->"

irwten extra fijn

ïruit Cocktail

ihSyrup

HONIG
BAKMIXEN

zoek uit: appeltaart-, boterkoek-

of cakemix. Per pak

JONGE FRANSE
DOPERWTJES
EXTRA FIJN

LITERBLIK

FRIESCHE VLAG
KOFFIEROOM

voor een „romig,, kopje koffie

maar ook voor de finesse van
diverse sauzen. Fles 200 ml.

PARAMOUNT
FRUITCOCKTAIL

op lichte siroop,

hele beste kwaliteit

LITERBLIK
ELDERS,^ BIJ ONS r ELDERS3&$ BIJ ONS \ ELDERSjWS' BIJ ONS ; ELDERS.^" BIJ ONS

GALA
MOCCA-KOFFIE
voor feestelijk genieten

PAK 250 GRAM
ELDERS^etf BIJ ONS

KERST-
SLAGROOMTAART
rijk opgemaakt met chocolade-
kerstklokjes en gevuld met een
frisse luchtige sinas/bavaroise-

vulling. Vriesvers, dus verser

bestaat niet!

ELDERS &5tf OF MEER

CHANTIUY
LUCHTIG GEKLOPTE

SPUITROOM
handige bus 250 gram

ELDERSj^BU ONS

PRINCES GRAPEFRUIT

PARTJES op siroop -
heerlijk te verwerken

in feestelijke voorafjes

BLIK 415 GRAM

DE LAAGSTEPMS

BRADERUE
BAKROOMBOTER
ook ideaal voor eigen

gebakken cake

PAKJE 200 GRAM

ELDERSM&BW ONS

ACAPULCO ROOMUSTAART
vanille/hazelnoot/

"-***• **>

chocolade,

voor 8 -10 personen

LIEFST 1000 ML.

ELDERS&& BIJ ONS

luxe gesorteerde chocolaatjes

in*fverschillende
smaken f

EXTRA GROTE DOOS

400 GRAM
ELDERS ^BIJONS

GRATIS=5
spons +=;
P R IJ S= ï

VOORDEEL '

«

m-

r*j't

LENOR :

WASVERZACHTER •

zomerfris of april-fris l

FLACON 1 LITER \

ELDERSJ^BIJONS •

BADEDAS
DOUCHESCHUIM

„SENSITIVE,,
verfrist en verzorgt,

diverse geuren

FLACON 250 ML
ELDERS Jtftf BIJ ONS

MELITTA
KOFFIEFILTERS
nummer 2 - van bruin

recycle-papier

dus milieuvriendelijk

PAK 80 STUKS
ELDERSJ^BIJONS

y

l<%>^"

&3SSSS5SSSK&.4
:

Crackertjes

Gouda'^Sforie MAYONAISE'
romig zacht,,

grote pot 500 mf.

ELDERS
-^63" BIJONS

AVIKO AARDAPPEL-
KROKETTEN

heerlijk van smaak en
bakken mooi krokant bruin

BAAL 450 GRAM
ELDERSJtt^BIJONS

SAYMAN CRACKERTJES
luchtige krokanfetoastjes

VOORDEELPAK
250 GRAM
ELDERS

MOOIE TURKSEBOZfJMÜ Ji5[^*ONS

Sm flffl |
fondue, literfles

litf ELDERS

ZJZ^Zl^ bij ons

zak200granï

ELDERS
-°&S BIJ ONS

aardbeien;.

Bus3/4ifter

ELDERS&& BIJ ONS

mocca-caramel.
F'es 150 ml.

ELDERS
-WS" BIJ ONS

Q*

ke>

^i;

^W

mi

pakt uiP
BOilSlJj-LJUIBCEQ'

ELKE DAG FEEST MET EXTRA LAGE PRIJZEN!



NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE

FLEVOPOLDER
EN VAN OOSTZAAN TOT IN DE

RONDE VENEN

vo
uw
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JBZ uitgenodigd voor deelname aan c
ZANDVOORT - De fractievoorzitter van Gemeente

Belangen Zandvoort, P. Flieringa, is vrijwel zeker de
nieuwe wethouder van Ruimtelijke Ordening en Milieu
geworden. De VVD-fractie weigerde vrijdag tijdens de
extra raadsvergadering haar wethouder Frits van Cas-
pel af te vallen en van fouten te beschuldigen. Voor CDA
en D66 was dat aanleiding om Flieringa uit te nodigen
voor de vorming van een college. Flieringa was in de
periode 1982 - 1985 al wethouder voor Inspraak Nu.
'Ammenooitniet!' Met die uit- Het CDA had 'geen behoefte

roep maakte VVD-fractievoor- meer' aan een dergelijk onder-
zitter Wilfred Tates vrijdag een
nieuw college tussen CDA, D66
en VVD vrijwel onmogelijk. Dit
was zijn antwoord op de eis van
de beide andere partijen, om
openlijk de fouten van
VVD-wethouder Van Caspel toe
te geven. Dat weigerde hij, zo-

lang er geen onderzoek was ge-

pleegd naar de twee ton over-
schrijding bij de renovatie van
rug-aan-rug woningen aan Prin-
sesseweg en Koningstraat. „Als
uit een objectief onderzoek
blijkt dat Van Caspel fouten
heeft gemaakt, dan zullen we
het ruiterlijk toegeven."

Verantwoordelijk
Dat onderzoek komt er waar-

schijnlijk niet of anders zal in

ieder geval de uitslag een tijd op
zich laten wachten. Daarom
blijft de WD onverkort achter
wethouder Van Caspel staan.

Hij werd eerder deze maand uit

het college gewerkt wegens de
overschrijding bij de bovenge-
noemde renovatie. Daarbij
werd ook op eerdere overschrij-

dingen gewezen van bouwacti-
viteiten onder het bewind van
Van Caspel.

zoek. „Omdat het vertrouwen
weg is," aldus fractievoorzitter

Marijke Bosman. Vorig jaar
waren afspraken gemaakt met
de wethouder, om nieuwe over-
schrijdingen te voorkomen.
Dat had niet geholpen, zo bleek
nu. „De wethouder is politiek

verantwoordelijk." Dat conclu-
deerde ook D66-fractievoorzit-

ter Klaas Annema. De mede-
werkers van Ruimtelijke Orde-
ning hadden gespitst moeten
zijn op een mogelijke over-
schrijding. „Waarom is er niet

eerder op die afdeling een
alarmbel afgegaan?"

Rechtszaak
Er wordt vonnis gesproken

voordat er een rechtszaak is ge-

weest, beet Tates de wethou-
ders Termes en met name 'ju-

rist Ingwersen' toe. Het besluit
van Tates en zijn fractie om
Van Caspel niet te laten vallen,

maakte een verdere samenwer-
king met D66 en CDA vrijwel
onmogelijk. „Ik denk niet dat
de WD een loyale partij kan
zijn," concludeerde Bosman,
waarop zij als eerste Flieringa
uitnodigde voor een gesprek

over collegevorming. Annema
volgde even 'later haar voor-
beeld. Flieringa nam die uitno-
diging zonder aarzelen aan.
Afgelopen weekend is over

een aantal zaken overeenstem-
ming bereikt. Onder andere
over het feit dat de structuur-

schets wat bescheidener van
opzet moet worden. Daarnaast
is een prioriteitenlijst opge-
steld voor de komende maan-
den die dit college nog te gaan
heeft tot de verkiezingen.
De extra raadsvergadering

die vrijdag op aandringen van

de PvdA werd gehouden, ken-
merkte zich door een gespan-
nen en venijnige sfeer. De socia-

listen wilden exact weten wat
CDA en D66 ertoe had bewogen
het vertrouwen in Van Caspel
op te zeggen. De antwoorden
leidden tot felle discussies.

De fracties van Gemeente Belangen Zandvoort en WD zaten
vrijdagavond nog gebroederlijk naast elkaar.

Maakte aanvankelijk WD-voorzitter Tates (tweede van rechts)

de meeste kans op een wethoudersstoel, aan het eind van de
extra raadsvergadering was dat GBZ-voorzitter Flieringa
(links).

Foto Bram Stijnen

Sfeervol Schelpenpleintje

De bewoners van het Schelpenplein wilden deze Kerst zo sfeervol

mogelijk beleven. Daarom moest er ook buiten op het karakteris-
tieke pleintje een kerstboom komen, liefst met lichtjes. De han-

den werden ineen geslagen en iedereen lapte tot er genoeg geld bij

elkaar was om een pracht van een boom te kopen. Het resultaat is

te zien op dit sfeervolle plaatje van fotograaf Bram Stijnen.

Kerst- en nieuwjaarspost

ook dit jaar toegenomen
ZANDVOORT - De

stroom kerst- en nieuw-
jaarspost op het Zand-
voortse postkantoor lijkt

dit jaar opnieuw toe te ne-
men. Op het kantoor
wordt gesproken van een
gigantische drukte. De ver-
wachting is dat er iets

meer wensen en groeten
bij de mensen thuis ge-

bracht worden dan vorig
jaar.

De medewerkers van het
postkantoor aan de Louis Da-
vidsstraat zijn met man en
macht in de weer om enorme
hoeveelheden wenskaarten op
tijd bezorgd te krijgen. Onder-
tussen is het ook aan de loket-

ten fors dringen om kerstze-

gels, èn voor het versturen van
postpakketten. Veel daarvan

gaan naar het buitenland, zo
blijkt. De vier medewerkers
van deze afdeling hebben er de
handen vol aan.

Rijen

„We hebben al ons personeel
ingezet," vertelt Marinda Jan-
sen, sinds kort groepsleidster
van de loketmedewerkers.
Maar op dit soort dagen blijkt

het nauwelijks bij te benen.
„Het is gigantisch druk." Daar-
door kan het voorkomen dat er

af en toe lange rijen staan, soms
zelfs tot aan de buitendeur.
Hoogspanning geldt ook voor

de bestellers, die zelfs 's nachts
hele ladingen post voor Zand-
voort binnen krijgen. Gemid-
deld zo'n vijf volle vrachtwa-
gens per nacht. Dat moet alle-

maal gesorteerd worden, daar-

na kunnen de bestellers op pad.
En dat gebeurt meestal al vroeg

in de ochtend. „Het is keihard
werken. We hebben momenteel
vijf extra mensen in de nacht-
dienst lopen," zegt Louwrens
Rook, sinds half september
werkzaam als groepsleider op
de Zandvoortse bestelafdeling.

Antwoord
Afgelopen dagen werd er min-

stens 50 procent meer bezorgd
dan normaal. Vrijdag bijvoor-

beeld werden zo'n 40.000 post-

stukken bezorgd. Op een gewo-
ne vrijdag ligt dat rond de
18.000 stuks. „Het is geweldig
druk," bevestigt Rook. De ver-

wachting is dat de cijfers van
vorig jaar enigszins overtroffen
zullen worden. Maar na de
Kerst neemt de drukte weer
snel af. Dan is het voornamelijk
post van mensen die antwoord
geven op een kerst- of nieuw-
jaarsgroet.

'

Organisator Nieuwjaarsduik

na 30 jaar buiten spel gezet
ZANDVOORT - De tradi-

tionele nieuwjaarsduik op
1 januari vindt dit keer
plaats zonder de vaste or-

ganisator Ok van Baten-
burg. De 62-jarige trainer
van zwemvereniging Rapi-
do '82 is uit de gratie geval-
len bij zijn bestuur.

rote belangstelling voor Kerstfestival
ZANDVOORT - Het

Kerstfestival Zandvoort is

met grote belangstelling
van start gegaan. Zowel za-

terdag, de openingsdag, als
zondag kwamen tientallen
deelnemers en kijkers
naar de twee tenten naast
de ingang van het circuit.
Het evenement ging van start

met de zogenaamde 'Kerstbees-
tenboel' van Jaap Kroon en die-

renarts Anneke Dekker. Tien-
tallen kinderen verschenen
hier met hun tot in de puntjes

m n
j WaterstandenB
Datum
23 dec
24 dec
25 dec
26 dec
27 dec
28 dec
29 dec
30 dec
31 dec

HW
02.48
03.36
04.16
04.55
05.31

06.09
06.46
07.26
08.00

LW
10.46
11.14

00.45
01.14
02.06
02.15
02.44
03.14

HW
15.05
15.45
16.25
17.01

17.41

18.18
18.59
19.34

20.25

LW
23.25
23.54
12.05
12.45
13.26
14.00
14.24
14.55
15.46

Maanstand:
NM dond. 24 dec. 01.44 u.

Springtij 26 dec. 17.01

NAP+115cm

verzorgde huisdier om het te

laten keuren. Dat gebeurde in

verschillende categorieën: hon-
den, poesen en kleine huisdie-
ren. De honden werden ge-

keurd door trimster Ellen Cats,
burgemeestersvrouw Van der
Heijden en journalist/fotograaf

Bram Stijnen. De husky Sita

van Jeffrey Wallig bleek de
mooiste van deze viervoeters.

Tweede, met slechts een hele
kleine achterstand, werd de
Sint Bernhard Boris van Jeff

Groot.

Poezen
Bij de poezen ging de eerste

prijs naar Astra, van Paulina
van de Hoed. Tweede werd
Emmy Kapoek van Ilse Teunis-
sen. Onder de kleine huisdieren
was van alles te vinden. Onder
andere de twee konijnen Snoet-
je en Stampertje van Kelly en
Bibi Paap. Zij waren de best
verzorgden van deze categorie,

zo bleek later, hoewel Nijntje

en Snuffel van Diana Visser
(tweede plaats) er ook mochten
zijn. Cynthia Drijver had de
mooiste hamster, vond de jury
van de categorie kleine huisdie-

ren, die onder leiding stond van

Take Huberts, ook wel bekend
als voorzitter van de Zand-
voortse dierenbescherming.
Een mooie afsluiting van het
evenement vormden 's mid-
dags de hondendemonstraties.

zondag bleek al even succesvol.
Ook al paradeerden er dit keer
mensen in plaats van dieren,
fans waren er in even grote ge-

tale opgekomen. Maar liefst 35
durfals uit heel Nederland na-

men deel aan deze wedstrijden.
Sandra Schuchter bleek over

Dierenarts Anneke Dekker instrueert de hondenliefhebbers
Foto Bram Stijnen

het meeste zangtalent te be-

schikken, Sandra van der
Spruyt werd tweede en Paul
Ras van Bennekom was goed
voor een derde plaats.

Circus

Het Kerstfestival duurt nog
voort tot en met 3 januari. Dan
staat er een grote ruilbeurs op
het programma, voor alles wat
met amusement te maken
heeft. Belangstellenden daar-
voor kunnen zich nog opgeven
(tel. 30350). Op het programma
staan verder optredens van cir-

cus Rigolo met een echt winter-
circus: voorstellingen tot en
met 30 december om 15.00 uur.
Ondertussen vertoont Jan Her-
meier circusschilderijen.

Op oudjaarsavond begint om
20.00 uur een groot galafeest.

Volgens de Zandvoortse clown
Didi, artiest Dick Hoezee, 'een
soort theaterrestaurant'. De en-
treeprijzen voor die avond lig-

gen op 120 gulden per persoon.
Kaartverkoop en inl.: Café de
Harlekijn, Kerkpad/Bakker-
straat, tel. 30350; Idee CD, Zee-
straat 54, tel. 19892. Organisa-
tie: 06-52807867.

„Ik ben min of meer gewipt,"
bevestigt Ok van Batenburg. De
oorzaak is dat er een nieuwe
trainer is aangesteld voor de
wedstrijdzwemmers van deze
Haarlemse vereniging, Wim
Geurtsen. Sindsdien 'botert'

het niet goed. Het gevolg is dat
Van Batenburg niet meer mee-
doet met het zwemspektakel,
waarvan hij al meer dan dertig

jaar, sinds 1959, de voorberei-
dingen op zich nam. Zelf dook
hij ook bijna altijd als een van
de eersten in het ijskoude zee-

water.
Van Batenburg is inmiddels

overgestapt naar een andere
zwemvereniging, maar die or-

ganiseert geen nieuwjaarsduik.
Wel is hij nog steeds erelid van
Rapido '92. Ten minste, daar
gaat hij vanuit. „Dat ben je toch
voor je leven?"

Oudste
„Het is heel naar, dat ik nu

niet meer kan meedoen. Ik
werd nu zo'n beetje de oudste
van het gezelschap, ik heb het
meer dan dertig jaar gedaan.
Met uitzondering van één jaar.

Toen gaf de Koninklijke Neder-
landse Zwem Bond geen toe-

stemming: zoiets 'ongezonds'
kon je hun leden niet aandoen.
Maar ik ben niet de initiatiefne-

mer. Dat waren twee jongens
van onze vereniging. Ik heb
toen gezegd: dat moet je goed
voorbereiden. We hebben het
toen op een Tweede Kerstdag
uitgeprobeerd aan het Bloe-
mendaalse strand. En daarna
hebben we boven aan de kop
van de Zeeweg een kop soep
genomen. Vandaar de traditie

om de nieuwjaarsduik af te

sluiten met snert.''

Volgens Batenburg is nog
niet bekend gemaakt wie het
festijn van volgende week gaat

voorbereiden. Maar een goede
conditie en voorbereiding zijn

noodzakelijk volgens hem.
'Kantoormannetjes' bijvoor-

beeld die dat niet hebben, lopen
veel risico's, waaronder zelfs

een hartstilstand. „Degeen die

het gaat leiden, had al keihard
aan het werk gemoeten. Als dat
in godsnaam maar goed gaat!"

Rapido '92 was deze week niet

te bereiken.
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Werken
Menigeen is vrij met de *j
Kerst, terwijl anderen O
moeten werken. Sommigen
jaar in, jaar uit. Bijvoorbeeld de
kok van een verzorgingshuis.

Gewenst
De VVD-fractie deed *j
wat CDA en D66 kon- O
den verwachten: zij weigerde
haar wethouder af te vallen.

Gewensl gedrag dus, voor

beide collegepartners.

Gevaar
Het gevaar ligt op de |-
loer voor de handbal- %J
teams van Casino-ZVM: ne-

derlagen hielden de teams
laag op de ranglijst.

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur ... . tel. 17166

Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648

Zandvoorter
verongelukt
UITHOORN/ZANDVOORT -

Een auto-ongeluk rond vier uur
zaterdagnacht in Uithoorn
heeft het leven gekost van de
22-jarige Zandvoorter Mare
Lammers en de 29-jarige TJit-

hoornaar Han du Pau. De auto
waarin Lammers, een neefje

van de Zandvoortse autocou-
reur, en de TJithoornaar (even-
eens autocoureur) zaten, raak-
te rond zes uur 's morgens op
de Poelweg een lantaarnpaal en
is daarna vermoedelijk in een
slip geraakt. De wagen kwam
op zijn kop in een sloot naast de
weg terecht. Pas om vijf voor
half negen kwam er bij de poli-

tie een melding van het ongeval
binnen. Bij het optakelen van
de auto bleek dat de twee inzit-

tenden waren verdronken. De
politie heeft een onderzoek in-

gesteld naar de exacte toe-

dracht van het gebeurde.

Onder invloed
ZANDVOORT - De politie

heeft vrijdagavond op de Zand-
voortselaan 35 voertuigen ge-
controleerd. Daarbij werd een
26-jarige Haarlemmer aange-
houden omdat hij onder in-

vloed van alcohol verkeerde.

Mededeling
In verband met Oudjaar ver-

schijnt het Zandvoorts Nieuws-
blad niet op donderdag 31,
maar op woensdag 30 decem-
ber. Wij verzoeken u uw adver-
tentiemateriaal uiterlijk maan-
dag 28 december om 1 6 uur aan
te leveren en uw redactiekopij
uiterlijk dinsdag 29 december
om 9 uur op ons kantoor in

Zandvoort.

Redactie en hoofd commercie
Weekmedia

MEDEDELING
In onze editie van

donderdag 1 7 december
jl. zijn helaas een
tweetal prijzen in

reklame-uitingen van
Dirk van den Broek

verwisseld.

Voor eventueel
veroorzaakt ongemak

bieden wij u onze
verontschuldiging aan.

Advertentie-afdeling
Zandvoorts Nieuwsblad.

leiaeiii
Natuurlijk, die kram moet ik hebben.

Omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,50

Naam: (m/v) ! ..!- .— .L..L-: ...i... i .... ..!... .1 ....;.... I. ..!

Adres: : . .l..__i_. .
.!__.:. I. . 1.. .,.!.. I. .. .!.._! . : . .!...!_

Postcode/Plaats:! !. .:. !._.!.. 1 1.. L ...i ....

Telefoon:! I I l I 1 I i ! i ; Uévu. ll ,nn l .i,-i.,-/„ri:i,uri

Giro/Banknr.: !. !...._!. J .. L ._!._ ' i :....!

Daarna word ik abonnee en betaal per

Hl kwartaal ƒ 17,00 11 halfjaar ƒ 3 1,00 L! jaar ƒ 54.00

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

opgeven: 020-668.13.00.

Stuur deze bon in een open envelop naar

Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8

KI

?10371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Door een noodlottig ongeval is veel te vroeg van
ons weggenomen onze lieve zoon, broer en onze
allergrootste vriend

Mare Lammers
Makkie

op de leeftijd van 22 jaar.

Altijd stond je voor ons klaar,

humor en gezelligheid.

We zullen dat allemaa
We houden van je!

Thea en Ap
Diane en Terence
Ban

met je liefde,

moeten missen.

20 december 1992
Hofdijkstraat 20
2041 NB Zandvoort

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren

woensdag van 18.30 tot 19.30 uur in de rouwka-
mer van Onderlinge Hulpbetoon, Poststraat 7 te

Zandvoort.
Op donderdag 2-1 december om 10.-15 uur samen-
komst in het crematorium Velsen te Driehuis-

Westerveld, alwaar om 11.00 uur de crematie-

plechtigheid zal plaatsvinden,

j Na de plechtigheid is er nog gelegenheid tot con-

1 doleren in éen der ontvangkamers nabij het cre-

| matonum.

Het karakter van onze lieve kleinzoon en neef

Mare Lammers
geeft ons steun om het verdriet van zijn heen-
gaan te verwerken.

Namens:
Fam. A. J. Lammers
Fam. H. J. Keesman-Lammers
Fam. F. A. Lammers
Fam. R. F. Lammers
Fam. IJ. Lammers
Fam. J. Lammers
Fam. J. A. Lammers

„De liefde voor onze Mare is onsterfelijk"

Lieve Appie, Thea en Diane, de gedachte aan
Mare vult al onze harten met liefde en harmonie!

MUMMMMUUMHMIUMn

Onbegrijpelijk dat wij zo snel afscheid moeten
nemen van onze fijne neef

Mare
oogappel van Thea, Ap en Diane.

Mare, we zullen je missen.

Canada:
Wim en Ria
Dan en Tanya
Jerry en Monica

Zandvoort:
Rinus en Monika
Sandra en KeesJan

Peter en Ingrid

Gillis

Steffan

Fred en Tineke
Miralda en Mark
Vanessa

Wij zijn diep getroffen door het plotseling over-
lijden van

Mare Lammers

Han du Pau

In hen verliezen wij twee gewaardeerde colle-

ga's, die altijd voor ons klaar stonden.

Directiemedewerkers
Van Oersgroep
Slotemakers antislipschool

Mare

Je blijft altijd bij ons.

Mare, Atie, Guisy

'WttanwfHwww^f. .-tsssizES&SMBtm

Ap, Thea en Diane

Sterkte, we zullen hem missen.

Ellen en Dirk

Mac,

We zullen je nooit vergeten

Sandra, Michel
Nathalie en Barry

ffMJMMI..lU 'im.J IH.WMIMlJMJmi!
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Op veel te jonge leeftijd is ons een vriend en voet- 1

balmakker ontvallen

Mare
„Makkie"

We zullen je nooit vergeten!

Wij wensen Ap, Thea en Diane veel sterkte in

deze voor hen zo moeilijke tijden.

Piet, Simon, Marcel, Roy, Kees,

Rocco, Willem, Frans. Bub, Dirk,

Michel, Paul Jr., Lia, Micha, Sander,

Paul Sr., Ruud, Ben, Ron, Leo, Jos,

Chris, Eric, Martijn, Jack, Jan,

Charles, Ome Jan, Peter, Rick, Steef,

Jaap, Freek, Ruud, Willem v.d. K.,

Jan K., Barry, André, Ed, Minze,
Steef

Lieve

Mac

Voor altijd mijn enige echte vriend

Maccie

EJTgB3fla&«mtf»1JWÜUMH

Diepgeschokt zijn wij, bij het onverwachte over-
lijden van

Mare
Wij wensen Thea, Ap, Diane en verdere familie
veel sterkte.

Hans - Lucie Peet
Marielle en Xander

Een leven vol voetbal in één klap weg.

Mac
we zullen je nooit vergeten.

Ap, Thea en Diane veel sterkte.

Establo Boys

Onvoorstelbaar. Voor ons niet te begrijpen, lieve

Mare
wat zullen we je missen.

Oma en opa Kok

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze sportvriend

Mare Lammers
Wij wensen Ap, Thea en Diane in deze moeilijke

dagen veel sterkte.

Jeugdkommissie
ZSV Zandvoortmeeuwen

Mare
Je kwam als klant en ging als vriend.

Discotheek Chin Chin

Mac
Met jou gaat een stukje van ons

De Jongens

Lieve

Makkie
Zo plotseling hoe je in mijn leven kwam, zo plot-
seling verdween je er ook weer uit. Ik zal je vre-
selijk missen. Ik ben je uit het oog verloren, maar
zeker niet uit mijn hart.

Rust zacht liefie van me

Liefs Annemiek

Makkie
We zullen je nooit vergeten.

Richard, Brenda en Nathalie

Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlij-

den van ons lid

Mare Lammers
Wij wensen Thea, Ap en Diane veel sterkte met
dit enorme verlies.

Bestuur Z.S.V. Zandvoortmeeuwen

Geschokt hoorden wij het bericht van het over-
lijden van

Mare Lammers
Ap, Thea en Diane wensen wij heel veel sterkte
bij het dragen van dit verlies.

Directie en collega's

Postkantoor Zandvoort

Geschokt hebben we kennis genomen van het
overlijden van ons lid

Mare Lammers
We wensen Ap, Thea, Diane en verdere familie-
leden alle kracht toe om dit verlies te kunnen
dragen.

Dat we jou in ons midden mochten hebben is de
grootste prijs die we ooit hebben kunnen winnen

Bestuur en leden
F.C. Zandvoort-Noord

Wij zijn geschokt door het plotselinge overlijden

van

Mare Lammers
Wij wensen zijn ouders, zusje, verdere familie en
vrienden veel sterkte.

Bestuur en leden
V.V. Zandvoort '75
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1992 in memoriam 1993

We missen je nog heel erg hoor

Jaap

Pa en mama

DOKTERSBERICHTEN

De Waarneemgroep Zandvoortse Huisartsen wil i.v.m.

het vertrek van huisarts

P. Flieringa
bij deze benadrukken dat de vrije artsen keuze gewaar-
borgd blijft.

Waarneemgroep Zandvoortse Huisartsen

ADVERTENTIES

Weekmedia op microfiche.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant

Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam

Telefoon 020-562.2485

0© O.L.V. AWJA V/D VOORT „„£7^
Studioadres: Oranjestraat 12, tel. 19701

SPIERVERSTEVIGING
ook met kinderopvang

AEROBICS
low en high-impact
ook jeugd-aerobics

STEP-AEROBICS
KLASSSEK/JAZZBALLET

Bel nu voor meer info of een afspraak voor een
gratis proefles 19701

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

1

.

Garage Voltastraat T, huur ƒ 83,80 per maand.
Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn-

/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

2. Flemingstraat 282, huur ƒ 484,48 per maand (excl. stookkosten).

4-kamerflatwoning met cv.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste be-

staande uit twee personen.

Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.025,- zijn.

3. Flemingstraat 52, huur ƒ 691 ,88 per maand (excl. stookkosten).

4-kamerflatwoning met cv.

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste be-

staande uit twee personen.

Het (gezamenlijke) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.345,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: maandag 4 januari 1 993 om 1 2.00 uur in het gevelkastje ten kan-
tore van EMM.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Balletstudio 118 Conny Lodewijk

wenst heel Zandvoort
prettige kerstdagen en
een dansend 1993 toe!
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Activiteiten rond Kerst
ZANDVOORT - De kerstda-

gen zijn dit jaar ook met leuke
activiteiten te vieren, in en rond
Zandvoort. Bijvoorbeeld in de
circustenten naast het circuit.

Zie voor het programma de
voorpagina. Hieronder andere
voorbeelden.

Kinder-

kerstfeest

In de Hervormde Kerk aan
het Kerkplein wordt Tweede
Kerstdag het Kerstfeest voor
kinderen gevierd. Iedereen is

welkom. De deelnemertjes van
de Kinderdienst hebben een
kerstspelletje ingestudeerd en
zingen kerstliedjes. Zelfs een
kerstverhaal ontbreekt niet.

Het feest begint om 15.30 uur.
In de pauze is er een versnape-
ring en na afloop een presentje.

Kamerkoor
HAARLEM - Het Haarlems

Kamerkoor o.l.v. Theo Saris
geeft zondag 27 december om
drie uur een kerstconcert in de
Waalse Kerk, Begijnhof 30 in

Haarlem. M.m.v. organist Ko
Zwanenburg. Op het program-
ma staat klassieke kerstmu-
ziek.

Entree tien gulden. Pashouders
betalen 7,50 gulden.

Kerstcircus

HAARLEM - Herman Renz
presenteert tot en met zondag 3

januari een nieuw circuspro-
gramma aan de Boerhavelaan,
tegenover het E. Gasthuis in
Haarlem. Hoogtepunten onder
andere: zeeleeuwen, leeuwen,
tijgers, luchtacrobaten en
clowns. Aanvangstijden 13.00

en 16.30 uur, Eerste Kerstdag
en v.a. 28 december 15.00 en
19.30 uur. Prijzen vanaf 15 gul-

den, kinderen 5 gld. korting.

| Weekenddiensten ]
Diensten:
25 t/m 27 dec. 1992:

POLITIE: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.

13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info over-
dag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken-
nemerland.
DIERENAMBULANCE (Die-
renbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza-
menlijke waarnemingsrege-
ling: J. Anderson, B. van Ber-
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blü-
rae, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, èn
tijdens feestdagen via telefoon-

nummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een af-

spraak is niet nodig. Inlichtin-

gen omtrent de diensten van
dokter Flieringa worden ver-
strekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073. Ope-
ningstijden (alléén voor recep-
ten) vrijdag t/m zondag:
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden tele-

fonische informatie over de re-

geling via tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge-
vallen is het Kruiswerk Zuid-
-Kennemerland 's avonds, 's

nachts en in het weekend te be-
reiken via de doktersinforma-
tiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Eliza-

beth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Koch-
straat 6A, Zandvoort, tel.

02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zand-
voort, tel. 15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver-
eniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings-
dienst 023-383361, Asiel Zand-
voort (tevens pension)

02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulp-
verlening:- Voor informatie, ad-

vies en hulp tel. 17373, op alle

werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dien-
stencentrum) Koninginneweg
1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te

voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00

en 17.00 uur. De kosten per per-

soon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,-

voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.

13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder vol-

gens afspraak. Deze hulpverle-
ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gra-

tis.

Telef. Meldpunt Sexueel Ge-
weld: tel. 023-329393 op werkda-
gen 12.00-14.00 uur en ma.a-
vond 19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00

uur: 19783. Schriftelijk: Post-
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Be-
stuurlijk spreekuur: iedere eer-

ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' we-
ken op woensdag 10-12 uur, in

Gemeenschapshuis, L. Davids-
straat 17. Inl. 023-152152.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel.

61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinses-
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.

14-17.30, woe. 10-17.30, vrij'.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

| Kerkdiensten 1
Kerstdagen plus
weekend 26/27 dec.

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Donderdag 24 dec. 23.00 uur:
Kerstnachtdienst, ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor en Jongerenkoor,
Kollekte Solidaridad
Vrijdag 25 dec, Eerste Kerst-
dag, 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, m.m.v. Hervormd Kerk-
koor en Muziekgroep
Zondag 27 dec. 10.00 uur: ds. N.
Paap uit Almelo
Gereformeerde Kerk:
Vrijdag 25 dec, Eerste Kerst-
dag, 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Zondag 10.00 uur: ds. G.H.N.
Germans, Sassenheim

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankeli|k nieuwsblad Verschijnt

op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hootdred.- J.M. Pekelharing.
Hoofd commercie J F. Sas

Redactie: Gasthuisplein 12, Zand-
voort, tel 02507-18648 Postadres:
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13-16 u; dinsdag 10-13, 14-16 u;
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Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Posta-
dres: Postbus 51, 1180 AB Amstel-
veen Faxnummer: 020-6475449. Mi-
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Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
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Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap NPB:
Vrijdag 25 dec. 10.30 uur: Kerst-
wijdingsdienst, verzorgd door
eigen leden
Zondag geen dienst
Roomskatholieke Kerk:
Donderdag 24 dec. 19.30 uur:
pastor Th.W. Duijves, m.m.v.
kinderkoor
Donderdag 23.00 uur: pastor
Th.W. Duijves en Cl. van Pol-

vliet

Vrijdag 25 dec, Eerste Kerst-
dag, 10.30 uur: gastvoorganger
Vrijdag 25 dec. 15.00 uur: Kind-
je wiegen
Zondag 27 dec. 10.30 uur: pastor
Th.W. Duijves, Heilige Familie
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Diensten rond Kerst: geen op-
gave. Verder zondags om 10.30

uur en 19.00 uur.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.0R
uur en maandag 19.00 - 21.00

uur. Inl.: R. van Rongen, L.

Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

023-244553.

B Burgerlijke stand B
Periode:
15 • 21 december 1992
Ondertrouwd:
Elmaksoud, Mohamed Salah
Eldin en Simpson, Elizabeth
Dalziel Neil
Gehuwd:
Leferink, Robin Henk en De
Jong, Johanna Hilda
Geboren:
Dylan Mitchell, zoon van: De
Boer, Marcel en Abraas, Ingrid
Pauline
Maxime, dochter van: De Vries,

Ricardo Sandor en Koper, Mag-
dalena Jolanda
Pepijn Percival Nicolaas Maria,
zoon van: Eijsvogel, Michiel
Hermanus Petrus Maria en
Stalenhoef, Angeline Josephine
Maria
Stephan Jeffrey, zoon van: Hen-
dricus Martinus en Bol, Karin
Brigitta
Overleden:
Marijnen, Rob Antonius Marie,
oud 76 jaar
Lammers, Marc-Wühelmus,
oud 22 jaar

Sommige beroepen gaan gewoon door met de Kerst

'Ik werk al twintig jaar

tijdens de Kerstdagen'

Hans Meijer is kok in het Huis in het Kostverloren. „Toen ik dit vak koos, wist ik van tevoren
dat ik met de Kerst moest werken."

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Kerstdagen zijn zo'n beetje de fami-
liedagen bij uitstek en werken past daar niet in. Toch
zijn er van die beroepen waar men niet beter weet dan
dat er met Kerst gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld
de instellingskok.

door Everhard Hebly

Hans Meijer is al twintig
jaar hoofd keuken in verzor-
gingshuis Huis in 't Kostver-
loren. De decembermaand is

zondermeer de drukste tijd

voor hem en zijn collega's.

Meijer: „Ik werk al meer dan
twintig jaar tijdens de Kerst
dus ik sta er niet zo heel erg
bij stil. Toen ik dit vak koos,
wist ik van tevoren dat ik
met Kerst moest werken. Als
je jong bent, denk je daar
niet bij na. Pas toen ik een
gezin had, werd het anders.
Aan Eerste Kerstdag beleef
ikzelf niet echt plezier, daar
is op zo'n dag nauwelijks tijd

voor. Mijn voldoening is, dat
de mensen voor wie ik die
dag heb moeten koken, het
naar hun zin hebben gehad."

Geen trek

Eerste Kerstdag is vaste
prik voor hem. Tweede
Kerstdag is hij dit jaar vrij,

maar het gevolg daarvan is

weer dat hij op nieuwjaars-
dag moet werken. De dag be-
gint komende vrijdag al vóór
half acht en eindigt om een
uur of half zes. Om zelf toch
iets van de sfeer te proeven
doet hij bewust jaarlijks mee
aan de Kerstmiddag op 24
december in Huis in 't Kost-
verloren.

Meijer: „Dan heb ik altijd

het gevoel dat het Kerstmis
is en daarom doe ik eraan

mee. Als ik Eerste Kerstdag
thuiskom, heb ik geen trek om
nog uitgebreid te dineren met
de familie, want tussen de be-

drijven door eet ik hier in de
keuken natuurlijk zelf ook
mee van wat we klaarmaken."
„Je hoort weleens dat men-

sen, als ze uitgebreid gekookt
hebben, zelf geen trek meer
hebben. Maar daar heb ik geen
last van. Als ik thuiskom, heeft
mijn vrouw een pasteitje of iets

dergelijks klaargemaakt. En
dan eet ik gewoon lekker mee."
„Wij vieren het dit jaar op

Tweede Kerstdag met de fami-
lie. Ik denk dat als ik op Eerste
Kerstdag thuis zou zitten, ik

me niet eens lekker zou voelen.
Dan zou ik het idee hebben dat
ik op mijn werk behoor te zijn,

want dat hoort nu eenmaal bij

dit beroep."

Open eettafel

Meijer voorziet niet alleen de
bewoners van het verzorgings-
huis van een diner. De eettafel

in Huis in 't Kostverloren staat

namelijk ook open voor oude-
ren van buitenaf. En het zijn er
dagelijks enkele tientallen die

daar gebruik van maken. De
meesten komen volgens Meijer
voornamelijk voor de gezellig-

heid: een goede maaltijd komt
pas op de tweede plaats.

Vorig jaar werd het Kerstdi-
ner bijgewoond door ongeveer
dertig eigen bewoners en onge-

veer tachtig ouderen van bui-

ten. Meijer: „Het aantal men-
sen van buiten beperken we
dit jaar tot zestig. Enerzijds
omdat het een beetje in ver-

houding moet blijven staan
tot het aantal eigen bewo-
ners. Maar vooral omdat het
anders een te zware wissel
trekt op het personeel. „Dit
jaar werken we voor het
eerst met twee koks in plaats
van drie. In totaal staan we
met zes mensen in de keu-
ken, maar je hebt ook nog be-
dienend personeel nodig.

Het is een drukke dag."

Wintersport
„Wat me wel ieder jaar op-

valt, is dat rond de Kerst de
sfeer in huis anders is. Dat is

moeilijk uit te leggen. Het
lijkt wel of er een hogere to-

lerantie is ten opzichte van
elkaar, of het gezelliger is.

Niet dat het in die andere elf

maanden ongezellig is, het is

gewoon anders. Maar één
Kerstmis per jaar vind ik wel
genoeg. Ik ben altijd best
weer blij als het voorbij is, en
alles goed verlopen is. Dat
wel."
„Er zijn ieder jaar weleens

momenten dat ik de Kerstda-
gen met mijn gezin zou wil-

len doorbrengen. Lekker sa-

men naar de wintersport of

zo. Maar ach, dit hoort erbij

en je weet vooraf dat jij moet
werken als een ander een
feestje wil hebben. Daarom
werk ik tijdens de Kerst met
even veel plezier als anders.
Als ik hier eenmaal binnen
ben, heb ik geen tijd meer
om na te denken. Dan speelt
er niets anders meer door
mijn hoofd, dan dat alles

goed moet verlopen."

ZAKELIJKBEKEKEN

Ben Cramer treedt

beide Kerstavonden op
ZANDVOORT - Ben Cra-

mer komt met de Kerst
naar Zandvoort. Pianobar
Imperium aan de Kerk-
steeg nummer 2 heeft de
bekende Nederlandse zan-
ger gecontracteerd voor
zowel de Eerste als Twee-
de Kerstdag.

Dejaianobar bestaat pas een
paar maanden en is dagelijks -

behalve op maandag - geopend
van 22.00 tot 03.00 uur.
Imperium is een paar maan-

den geleden in andere handen
overgegaan en heeft daarmee
ook een ander 'gezicht' gekre-
gen. Geheel anders dan Le Pa-
pillon en Le Pomme die hier

Alle medewerk(st)ers wensen u fijne feestdagen.

Hieronder vindt u het kaartje afgebeeld, waarmee
de bezorg(st)ers van onze aistributeur u in de week
na Kerstmis een voorspoedig nieuwjaar willen wen-
sen.

Op de achterzijde van dit kaartje staat ook een tekst.

Wilt u het aangeboden kaartje ook werkelijk in ont-

vangst nemen? Op deze manier willen wij zorgdra-
gen voor het goede verloop van dit jaarlijks gebruik.

Directie Weekmedia

amsterdams stadsblad «gelukkig nieuwjaar • dienier courant • prettige

feestdagen • aalsmeerder courant • de beste wensen • de ronde vener •

prettige feestdagen • amstelveens weekblad * voorspoedig 1993 *

nieuwsblad gaasperdam * voorspoedig nieuwjaar • de nieuwe weesper
• prettige feestdagen • uithoornse courant • gelukkig nieuwjaar • zand-
voorts nieuwsblad • prettige feestdagen • buitenveldertse courant •

gelukkig 1993 • de nieuwe bijlmer • amsterdams stadsblad • gelukkig
nieuwjaar • diemer courant • prettige feestdagen • aalsmeerder courant
• de beste wensen • de ronde vener * prettige feestdagen * amstelveens
weekblad • voorspoedig 1993 • nieuwsblad gaasperdam • voorspoedig
nieuwjaar • de nieuwe weesper * prettige feestdagen • uithoornse cou-

rant • gelukkig nieuwjaar • zandvoorts nieuwsblad • prettige feestdagen
• buitenveldertse courant • gelukkig 1 993 • de nieuwe bijlmer • amster-

dams stadsblad • gelukkig nieuwjaar • diemer courant • prettige feest-

A meerder cou-

Wi >1 wensen • de

TO^-TKWfraTMTS\ \ ' Prenige feest-

dagen • aals-

rant • de beste

ronde vener •

dagen • amstel-

blad • voor-

IdJali veens week-
spoedig 1993

• nieuws blad gaasperdam * voorspoedig nieuwjaar * de nieuwe weesper
• prettige feestdagen * uithoornse courant • gelukkig nieuwjaar • zand-
voorts nieuwsblad • prettige feestdagen • buitenveldertse courant *
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nieuwjaar • diemer courant • prettige feestdagen • aalsmeerder courant
• de beste wensen • de ronde vener * prettige feestdagen * amstelveens

voorheen gevestigd waren. De
zaak is sfeervol met veel don-
kerrood velours en beschikt
over zo'n zestig zitplaatsen en
een bescheiden dansvloertje.
Correcte kleding is gewenst, al

geldt de spreuk: het is niet wat
je draagt maar hoe je 't draagt.

„Het is nu een echte pianobar
geworden," zegt eigenaar Harry
Diker, „met een openhaard-
vuur en een rustige, gezellige

sfeer. We hebben dagelijks live-

-muziek, verzorgd door een pia-

nist achter de vleugel. Dat is de
Amerikaanse entertainer/pia-

nist Steve Garey. De mensen
kunnen ook een dansje maken.
We richten ons op een publiek
van voornamelijk boven de 25
jaar. Vooral ook op mensen
rond de 40, 50 en 60 jaar. Al is

het natuurlijk wel leuk als er

ook jongeren tussen zitten."

Zanger
Als de gasten het willen, mo-

gen ze ook zelf af en toe achter
de vleugel kruipen. Beeldend
kunstenaars krijgen gelegen-
heid om hun werk tentoon te

stellen. Diker is ook van plan in

de toekomst één- a tweemaal
per week een bekende zanger of
zangeres uit te nodigen. Voor
komende Kerstdagen is Ben
Cramer gecontracteerd. Die da-
gen betalen de bezoekers 50 gul-

den voor de entree, inclusief

twee drankjes. Voor reserverin-
gen: tel. 20153.

Diker woont sinds eenjaar of

drie in Zandvoort. „Ik miste
zo'n soort gelegenheid in deze
plaats." Hij had zelf al de nodi-

ge ervaring opgedaan in de ho-
reca, onder andere in de oude
Posthoeve in Haarlem-Noord,
als restaurantmanager bij Hil-

ton Amsterdam, en met zijn ei-

gen zaak Maxim International
in Amsterdam. „De pianobar is

m'n hobby. Daarom hoop ik dat
er allemaal lieve mensen ko-

Weigering komt collegepartners goed uit

VVD toonde CDA en

D66 gewenst gedrag
ZANDVOORT - De raadsvergadering van afgelopen

vrijdag is waarschijnlijk exact verlopen zoals CDA en
D66 het zich wensten. De VVD-fractie reageerde zoals
van haar verwacht werd: zij weigerde om wethouder
Frits van Caspel te laten vallen en toe te geven dat hij

fouten had gemaakt. Daardoor maakte de VVD haar
eigen verdere deelname in het college vrijwel onmoge-
lijk. Op aangeven van CDA en D66.

door Joan Kurpershoek

Het boterde al lang niet meer
tussen de wethouders Termes
(D66) en Ingwersen (CDA)
enerzijds en VVD-wethouder
Van Caspel van Ruimtelijke Or-
dening aan de andere kant. Bei-

de anderen konden Van Caspel
niet of nauwelijks stuiten in

zijn beleid, ook niet op punten
die hard aankwamen bij hun
partijleden. De wethouder had
door zijn vorige baan bij de pro-
vincie, als plaatsvervangend
hoofd van het bureau Ruimte-
lijke Ordening en Stadsver-
nieuwing, zo'n 'berg' aan ken-
nis op zijn gebied, dat hij elke
discussie met gemak aankon.

Waterdicht
Dat bleek wel bij commissie-

vergaderingen, hoorzittingen
en informatie-avonden waarop
hem het vuur na aan de sche-
nen werd gelegd door raadsle-

den of belanghebbenden. De
meesten werden 'het riet' in ge-

stuurd, zo niet met een 'kluitje'

dan wel met een waterdicht ar-

gument op het punt van regel-

geving.
De 'stem des volks', meestal

in de minderheid, was vaak
minder makkelijk terug te vin-

den. Al regeert de VVD in Zand-
voort als grootste partij natuur-
lijk wel namens een flink deel

van de plaatselijke bevolking.
Het zal echter regelmatig onge-
zouten kritiek hebben opgele-
verd van de kiezers aan het
adres van de volksvertegen-
woordigers van CDA en D66. Ui-

teraard bij ontwikkelingen op
het gebied van ruimtelijke or-

dening, zoals Paviljoen Zuid,
Circus Zandvoort, appartemen-
tengebouw Bramenlaan en de
structuurschets. Dat een en an-
der toch voortgang ondervond,
knaagde aan de 'geloofwaardig-
heid' van wethouders en raads-
leden van CDA en D66.

Regeltjes

Van Caspel kende de regel-

tjes. Met die regels (inclusief

hun 'ontsnappingsclausules')
als instrument kon hij op vrij-

wel alles een antwoord geven.

Met de kosten-overschr ij din-

gen (bij de bebouwing van de
Zandvoortmeeuwenvelden, bij

het opstellen van de structuur-
schets en bij de renovatie Prin-
sesseweg) lag dat echter an-

ders. Daar toonde hij zijn 'achil-

lespees' aan CDA en D66: die

overschrijdingen waren met of

nauwelijks te verdedigen.

Van die zwakke plek hebben
beide partijen gebruik gemaakt
om Van Caspel beentje te lich-

ten. Zij het slechts met grote
moeite: de argumentatie waar-
om het vertrouwen was opge-
zegd, rammelde vrijdag aan alle

kanten. Gelukkig voor beide
collegepartners had hij zijn ze-

tel al beschikbaar gesteld zodat
er in ieder geval een eind kwam
aan de periode Van Caspel. Ten
minste, dat was de bedoeling.
Daarvoor moest de VVD-fractie
openlijk afstand nemen van het
beleid van haar wethouder.
Maar dat was nog geen garan-
tie. Als de nieuwe VVD-wethou-
der op de achtergrond 'ge-

stuurd' zou worden door Van
Caspel, was men even ver. Het
was dus beter om te voorkó-
men dat er een nieuwe
VVD-wethouder zou worden
aangesteld.

Formule
En die formule bleek niet zo

ingewikkeld. Je eist gewoon
van de VVD-fractie dat ze op de
knieën verklaart, dat haar wet-
houder fouten heeft gemaakt.
Dan ben je er. De VVD kan na-

melijk niet zonder meer op de
knieën gaan: anders verliest zij

haar gezicht en wordt zij zelf

ongeloofwaardig. Tenzij de fei-

ten anders aantonen. Maar die
feiten komen niet meer boven
tafel omdat een onpartijdig on-
derzoek (zo dat mogelijk is) is

geweigerd.
Het gevolg is dus voorspel-

baar: de VVD weigert haar wet-
houder af te vallen. In de open-
bare discussie is dat voor CDA
en D66 voldoende excuus om
een andere partij uit te nodigen
voor college-onderhandelin-
gen.

Zandvoorts
,

Nieuwsblad

Kwartje voor

een kerstboom
ZANDVOORT - De traditio-

nele kerstboomverbranding na
Oud en Nieuw is dit keer op
woensdag 6 januari, aanvang
18.00 uur. Deze vindt als gebrui-

kelijk plaats op het strand nabij

de Rotonde. De kerstbomen
kunnen aangeboden worden op
het terrein van Publieke Wer-
ken, Kamerlingh Onnesstraat
20, en op de Strandweg bij de
Rotonde. De gemeente-ambte-
naren geven voor elke boom
een kwartje. Bomen die thuis
zijn blijven staan, kunnen op
zaterdag 10 januari tussen 9 en
12 uur bij de brandweer worden
ingeleverd, m de brandweerka-
zerne aan de Duinstraat 5.

Auto in slip

ZANDVOORT - Een 25-jarige
automobilist uit Amsterdam
verloor vrijdagavond in de Hal-
testraat de macht over het
stuur. Hij reed vanuit de rich-

ting Pakveldstraat de straat in
en raakte daarbij in een slip. De
auto schoot het trottoir op en
raakte daar een verkeersbord.
De bestuurder trachtte door te
rijden, maar kwam niet verder
dan dertig meter. De vooras van
zijn auto was gebroken. De poli-

tie constateerde even later dat
de man onder invloed van alco-

hol verkeerde.

(ADVERTENTIES)

\
Slecht ter been?

; De Arola brengt u

\ overal heen.

i

Door weer en wind, binnen en

buiten de bebouwde kom Op
volle tank 120 km' Max

snelheid 40 km/uur Ook lever-

baar als rolstoel-inrij wagen

Vraag documentatie over

deze fantastische twee-zitter

(Uitsluitend voor gehandicapten

)

(M6L4IJENBERG bvj
! Keienberg 48 1101 GC Amslerdam Z S

\ lel 020 6910518
J

4 Seivicepunlen in heel Nederland ' I

Bioscoopprogrammering van 24 t/m 31 december

i;illHI!llli:Nhl\||HARRISOI\lFORD

üM^iwa i'im'iniidinn^

HIJ SPEELT

MET VROUWEN-

MAAR ÉÉNVROUW

SLAAT TERUG.

Za/Zo/Wo om;

13.30 en 15.30

A.L.

Do/Vr/Ma/Di

13.30 u.

Dagelijks

19.00 u.

Niqt ypoi^hêt land^ ^

Maar voor vtoim enkira].

12 Jaar

Do/Vr/Ma/Di

15.30 u.

Dagelijks

21.30 u.

KINDERFEESTJE ?? VIER HET IN CIRCUS ZANDVOORT
Je wordt ontvangen met Limonade , daarna ga je naar

de Kinderfilm waar je in de pauze een ijsje krijgt.

Dan ga je spelletjes doen in Familyland en daar krijg

je ook drinken en een zakje chips en als je naar huis

gaat nog een verrassing. Dit alles voor ƒ 12,50 per kind

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686

i
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GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g. RH
Tel. 02507-12614 NVM

Commercieel en administratief

personeel gevraagd

Perscombinatie N V is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de
Volkskrant en de Weekmediabladen

Op de Afdeling Gerubriceerde Advertenties zijn ongeveer 50
medewerk(st)ers belast met de verkoop en aanname van
zowel 1 in 3 MINI advertenties, Showroom als

MICRO advertenties

Wij zoeken vooralsnog voor de periode van een jaar - met
spoed voor deze groeiende en dynamische afdeling

4 medewerk(st)ers
in de leeftijd van 18-22 jaar

De werkzaamheden bestaan primair uit het geautomatiseerd
verwerken van de MICRO-advertenties, zowel telefonisch als

schriftelijk

Daarnaast zullen deze collega's worden ingezet ter

ondersteuning van de 1 in 3 MINI-Aannamegroep en de balie

Kandidaten die wij zoeken beschikken over
- minimaal MAVO opleiding
- een prettige telefoonstem
- een servicegerichte instelling en stressbestendigheid
- goede beheersing van de Nederlandse taal (Engels en

Duits gewenst)
- typevaardigheid

De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08 30 tot

17 00 uur (U werkt gemiddeld 36 uur per week)

Het salaris bedraagt minimaal ƒ1675 bruto (18 jaar) en
maximaal ƒ 2466 bruto (vanaf 21 jaar) per maand

Voor een uitgebreide interne opleiding wordt gezorgd

Voor nadere informatie kunt u bellen met
dhr M van de Kerke, plaatsvervangend verkoopmanager
tel 020 562 2863

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
Perscombinatie N V , afd personeelszaken,

tav mevrouw E Thijssing, Wibautstraat 150,

1091 GR Amsterdam, onder vermelding van ET/92/12

De sollicitatietermiin sluit op 31 december 1992

Personeel
aangeboden

Jonge Portugese vrouw (23
jr) zoekt werk, schoonm
werkzh of in horeca, spreekt
Engels, Frans en Portugees,
GEEN Nederlands Br o nr

717-77985 vd blad

Divers personeel
gevraagd

Fotomodellen/figur v mode/
reel /tv leeft en erv niet be
langrijk, ook studentes Stuur
duidelijke foto's (retour) naar
Pb 17166, 1001 JD A'dam

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
T k 4 eiken fauteuils, eettafel

met 4 stoelen in goede staat

Pr notk Tel 02507-13430

* T k pclyether gezond-
heidsmatras merk Prenatal,

afm 60x118 cm ƒ20 Tel

19011

jni TECHNISCH BUREAU

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 02507-18484

Oproepen
Mededelingen

• Aannemersbedrijf Winter
Prettige Feestdagen Begelei
ding 2VM zat l

• Aannemersbedrijf Winter
Prettige Feestdagen Spelers

Supporters ZVM za I

• Aannemersbedrijf Winter

bedankt de selectie van ZVM
za I wenst u Prettige

Feestdagen

• Anneke, we voelen met je

mee, hoor Gefeliciteerd

Margo Maaike, Joan & Bram

• ANNEKE ziet 23 december
Sarah Van harte gefelici

teerd, Ma

• Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u'

Inl tel 02907-5235

* Hoera' Anneke is jarig, van
harte gefeliciteerd, nog vele

jaren, Edward ---_

Hondenkapsalon , ELLEN"
wenst iederéén Prettige

Feestdagen

• Lieve oom G als het effe

kan een heel klem glijbaantje

erbij in de tuin Tante J vond
het okee Mooi huis oom G
veel geluki Kusje J

'n Oud jaar, 'n Nieuw geluid'

Zet naast uw Kerst- nu ook 'n

x x KLAPPER-BOOM x x

St Milieuvriendelijk Vuurwerk

Overigens, mijnheer de voor
zitter, zijn wij van mening dat

de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529
• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen

Weggelopen of

gevonden dieren

• Vermist sinds za 19 dec
rood/witte gecastr kater

roepn Tijger, omg v Len-

nepweg Tel 31142

• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek

KTV Ph 66 cm, 12 kan
prachtbeeld ƒ100, idem 16
kan ƒ125 020 6441398

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

SINGER
NAAIMACHINES

reparatie alle merken
PEM STOKMAN

Prinsenhofstr 7, Zandvoort
Tel 02507 20072

Dieren en
dieren-

benodigdheden

Maltezer Leeuwtjes ingeënt/

ontw Evt bez 08385 53464

IIIliiLElTHËR WEAR

Schoonheid en
verzorging

PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en voetmas
sage Behandeling bij u aan
huis is mogelijk 02507-12698

FEESTELIJKE

KORTINGEN!

Inruil leder/bont

mogelijk Gespreide

betaling mogelijk

Reiskosten worden
bij aankoop vergoed
Niet geldig bij spe
ciale aanbiedingen

ITALIA
v/h Dankers

LEATHER WEAR BV
^. • ALMERE-HAVEN,, HOUTSTRAAT Ui (BIJ QUICKINETTE), TEL: 036-5318204

fflNfO: HELMOND, HURKSESTR.21
, NOrjRÖWIJK AAN ZEE, DAMPASSAGE/HOOFDSTRAAT 91, T.0. HEMA .'••..

5TE L; : 04920-22923 BAARtE-NASSAÜ, WEVÉSTRAAT 4, IND, TERREIN, TEL: 04257-8960

ZANOVOORT-StulS
HULST- PUTTE

NOORDWIJKAANZEE
VALKENSWAftBO/LOHSMEL

BAARLE M$Sm
OOK K00PAV0H0 GEOPEND
HELMOND KOOPZONDAG

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile

Huur prijs ƒ 100 -p w
Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183

Kleding

• Tk zwarte smoking, jasje

mt 48, broek mt 46 + over-

hemd mt 38, ƒ 100 17165

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto s,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis

Grote Krocht 26
Tel 13529

Lessen en clubs

Dansles alleenstaanden

CHEZ ANDRE
Info 02510 50092

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 bgg 19932,

voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES

KOFFIETAFELS

Bloemen, planten

en tuinartikelen

Hoveniersbednjf TONI Tuin-

aanleg en Onderhoud met
Nieuwe Ideeën 023-338823

Te koop
aangeboden
diversen

* Soloflex trainingsapp vele

mogehjkh ƒ200 Tel 17426

• Te koop Lundiastellingen

1 3 schaps vlonders 30 cm
1 2 schaps 35 planken vr pr

ƒ300 Tel 13332
Versteege Voltastr 12 ZT

• T k 2 pits electnsch kook
stel, nog nieuw ƒ 20, goed sp
gr radio ƒ60 Tel 16551

• T k antieke Singer trap

naaimachine 4 lades ƒ 150
Tel 02507-18559

• T k bruidsjapon Italiaans

mt 36 38 heel mooi ƒ175
Tel 02507-14579

• T k grenen zonnebank
ƒ 175 Moulinex gnllbakoven

ƒ25 Tel 02507-17426

* T k a Teutonia kmderwa
gen donkerblauw met toebe-

horen, ƒ295 02507-19011

Te koop
gevraagd
diversen

• Gevraagd Pippo boekjes,

maandblad voor peuters
Tel 17165

Onroerende
goederen te koop

gevraagd

• GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD

Tel 02507-14534

T k gevr in Zandvoort, woon-
huis half st Gesitueerd in

Zvoort-Zuid of het groene
hart Ruime woomkam min 3
slaapkam , zolder, tuin en ga
rage Prijsindicatie ƒ250 000,/

ƒ400 000,- Br o nr 761

77984 v d blad

Onroerend goed
en woonruimte

te huur
aangeboden

Te huur aangeb gestoff

ruime 3 kamerflat in centr

Z'voort Telefoon 14459

Te huur aangeb kl app hal

douche, toilet, keuken, 2 kam
gestoff inkl gas, water, licht

tv aansl Tel 12690

• Zie de colofon voor opga-
ve van uw rubieksadvertentie

Woningruil

800 RUILADRESSEN in

A'dam Informatie bij Het
Oosten, 020 5882255

Aang ruime 4 kam flat met
bad en balkon in Nellestein

huur ƒ 950 incl Gevr woonr
in A'dam of omg huur max
ƒ650 incl 020 6975160

Aangeb gezellige 2e etage in

Amsterdam Gr huisk +
slaapk

,
gr vierkante keuken,

2 balkons + ligbad en zolder-

kamer Hr ƒ 385 p mnd Gevr
3 a 4 kam won in Z'voort,

Bloemendaal of Heemstede
Overnamekosten geen be-

zwaar Tel 020 6120126

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Vaar/surfsport

Cursus vaarbewijs, aanv 12-

14-15 jan in Muiderberg Inl

Vaarschool Naarderbos,
020 6273515

Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

• Tk nette damesfiets,

degelijk merk Batavus, terug-

traprem I z g st ƒ 100 Tel

02507- 15808, bel na 20 45 u

Auto's en
auto-accessoires

Ook voor APK, alle merken
naar RINKO/JONGSMA,

Curiestraat 8-10, Zandvoort-
NW-Noord Tel 02507-12323
Ford en Renault Service en
Verkoop

Rijles auto's

en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS

Nieuwkoop, 01724-8361

Diverse clubs

06 320 323 13 HARDLESB'
wij gebruiken de wildste hulp-

stukken' Gluur mee' 75cpm

06 320 32617 STRAATMEO
In de bus gaat ze tegen je

aan staan' Voel maar' 75cpm

06 320 326 63 Sexstandjesi

Grieks gebukt' Mond vol

Frans' Vrijen, zoeken zalig

100 cpm

06 320 328 99 Rijpe Dikke

Mollige Vrouwen, live staat ze

voor je naakt' 75c pm
06-97 1 1

' Zapp sex ' draai of

toets van meisjes naar meis-

je Het hoogtepunt kun je blij

ven herhalen, zo vaak je wilt

75c pm
06 97 33 Als je op z'n Frans

wil' Bel en je mag alleen op
een lijn met mij M'n mond
staat open 100 cpm

Afluister Sexlijn 75c pm
06 320 323 78 Meisjes 18

06 320 327 47 Jong en strak

06 320 323 63 Rijp en Ordi

06 320 324 64 Rijp Chique

Als het klikt willen deze mei-

den v 18 vaker sexkontakti

06-320 320 55 37,5 cphm

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 - na 19 00 uur

BI-SEX voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of

een lekkere jongen v 18

06 320 330 87 37,5 cphm

Buurvrouw geeft buurmeisje

sexles' Geniet maar lekker

van die tweei 100 cpm
06 320 328 27

De allerleukste meiden v 18

jr bellen met de FLIRTBOX
Bel 06-9501 37,5 cphm

Direkt een leuk meisje aan de
lijn Vraag naar haar telnr

voor 'n avondje uit Direkt

apart 06 9510 37,5 cphm

Direkt kletsen met 'n leuk

meisje Bel 06-9757 en maak
n afspraakje 50c pVim

DIREKT KLETSEN, met
leuk meisje' Bel snel

06 320 330 90 50 cphm

een

Direkt kontakt met een meisje

(18) Druk op de nul voor

meer meisjes 06 320 32205
37,5 cphm

Direkt Snel Sexkontakt
SEX-KONTAKTLIJN

06 320 320 32 100c pm
DUIK in bed met 'n lekkere

meid' Vraag haar tel nummer
Bel 06-9511 75c pm
Effe een vluggertje' Ik wacht
op je in het toilet' 75c pm
06 320 32619 Meisje 19 jr

Er zijn genoeg meiden (18)

die ook het bed in willen

Luister op 06 9603 75c pm
HARDCORE 75c pm

06-320 324 04 Onderdanig
06 320 32618 Meesteres
06 320 326 77 Ruige Sex
06 320 325 54 Volle Bolle

Hete meisjes (18) willen echt
snel Sexkontakt Nu met telnr

06 320 330 66 75c pm
Hete meisjes (18) willen snel

een sexafspraak' Nu direkt

06 320 326 66 37,5 cphm

HOMO Waar gebeurd,
knullen onder elkaar

06 320 327 01 75c pm

ZOEK DE MISLUKTE

Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die

absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en

woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste

bnevenbushchting naar de

AFDELING MICRO ADVERTENTIES
POSTBUS 156
1000 AD AMSTERDAM

ledere week worden er 4 prijswinnaars bekendgemaakt, die hierover

persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon-

deerd worden.

Prijswinnaars vorige week:

Mw. E. W. Dam - Amsterdam

W. v.d. Veen - Amsterdam

Falco van Veen - Amsterdam

R. Wagner - Uithoorn

cimco
\ak van vertrouw

IIF
HASSING B.V.

STOK B.V.

BUSHOFF
FRANSE
VAN LEEK
ELSENGA ELECTRO

Deze week kunt u de volgende prijzen

winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar

gesteld door onderstaande AMCO-
vakzaken.
- een 3 in 1 haarstyler

- een klokradio

- een Walkman
- een set van 4 E1 80 videobanden

Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67

Amstelveen, Amsterdamseweg 160
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398

Amsterdam, Kinkerstraat 244
Amsterdam, ünnaeusstraat 71

Amsterdam, Olympiaplein 125
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156

Hoofddorp, Kruisweg 1061 ^--

44444444444444444444^
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HANDWERKBOETIEK
CHARLOTTE
Bilderdijkstraat 2

2041 NK Zandvoort

Tel: 02507-16544

Speciaal voor de kerstdagen
k kerstdecoraties voor in de boom

(om zelf te borduren)
• kerstkaarten (om zelf te borduren)
*- Amerikaanse kerstsok (vilt

applikatie)

• Styropor, kerstklokken/kransen
(om zelf te bekleden)

• grote sortering kerststof.

Wij hebben nog veel meer hobby-
artikelen. Dus kom zelf eens kijken!

Openingstijden di t/m vrij. 10 00-17.00 uur

444444444444444444444
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Meiden zoeken sex (18)

Direkt een meisje (18)

Ondeugend meisje (18)

Pnve Sexadresjes
Sex voor twee
Bel nu 1

' 37,5 cphm

06 320 32036
06 320 322 88
06 320 32411
06-320 330 42
06 320 33081

Homo Zoek je 'n hete boy
voor 'n sex afspraakje''

06-320 33018 37,5 cphm

HOMO-DIREKT-APART
Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een knul'

Direkt pnve kontakt

06-320322 61 37,5 cphm

Homojongens onder elkaar

Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320330 88 75c pm

HOMOKONTAKT
Zoek je een lekkere boy"?

06-320 330 95 37,5 cphm

IK WACHT DAT JIJ ME BELT
Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef m'n
adres en telefoonnummer
100c pm 06-97 89

KOM LEKKER MET ME ( )

mijn adres, mijn telefoonnum-
mer en hoe ik er uit zie, vertel

ik je als je belt 06-96 80
100c pm
Lekker kleven bel "Onze Box"
even 06-96 07 Apart of met
z'n tieneni 50c pm
LESBISCHE Meisjes 18 jr Na
het sporten wordt haar lijfje

door mevrouw verwend
75cpm 06-320 323 37

Meer dan 240 vrije meiden
zoeken jongens voor sex
Info 06-97 80 75c pm
Meer dan 400 meisjes (18)

willen een afspraakje met jou

06-32032211 37,5 cphm

Onderdanige jongens (18)

bellen met strenge meesters
S M voor 2 (direkt apart)

06-320 329 99 37,5 cphm

Ondeugende Evelien

06-95 30
Bel voor Sexkontakt

06-96 02
Zoek je 'n vluggertje''

06-96 62
Stnpspelletje

06-96 63
Snel SexKontakt

06-96 64
Sex Kontaktlijn

06-96 65
Direkt 'n meisje (18)

06-97 10

Bel snel' i 37,5 cphm

ONDEUGENDE huisvrouw-
tjes en schoolmeisjes van 18

|r zoeken voor straks sexkon-
takt, vraag naar hun tel nr

Bel 06 9661 75c pm
Opwindende meisjes (18 jr)

zoeken kerels voor sexkon-
takt 06 320 324 01 50 cphm

PARTNERRUIL pnvelijn,

direkt apart met vrouwen en
mannen voor sexruil

06-320 330 91 37,5 cphm

PRIVE-KONTAKT
je krijgt direkt 'n meisje (18)

aan de lijn 06-9570 50 cphm

Rijpe Negenni Wil je me eens
lekker insmeren schatjei Pak
zei 75c pm 06-320 327 70

Ruim 300 ondeugende vrou-

wen zoeken 'n slippertje

06-320 321 44 75c pm

Schoolmeisjes v 18 jr zoeken
een ervaren man Sexdatmg
06-320 330 43 37,5 cphm

SEXi Ik kick op harde hete
standjesi Kun jij GRIEKS''
75c pm 06-320 322 76

SEX VOOR 2, direkt kontakt

met jonge meiden, jongens
(18) en huisvrouwtjes

06-320 330 46 37,5 cphm

SEXAFSPRAAKJE met 'n

meisje (18) Vraag naar haar
tel nr Bel 06-9502 37,5 cphm

Top S&M 06-320 324 34i

Bel je meesteres en wees een
dienaari 75c pm
Zij 18, naakt bukt ze vooroveri

Jij staat achter d'r 1 Op z'n

gneks' 75cpm 06-320 327 06

wegens enorme drukte, met
spoed DAMES/MEISJES ge
vraagd voor escort en/of club

Haarlem Bel tussen 13 00 en
22 00 uur 02507-16141 of

023-400130

Zandvoort BOYS en GIRLS
escort Geopend van 18 00
tot 0300 uur Telefoon
02507-16141

ZAPPSEX
Draai of toets om heen en
terug te spoelen, het lekker-

ste kun je blijven herhalen
75c pm
Schooljuffrouw 06-95 09
Effe Vlug 06 96 92
Meisjes 06-96 40
S&M Club 06-97 91
TOPSEX 25+ 06-97 92
Hardcore 06 97 94

VERPLEEGSTER Ik verzorg

graag mannen in m'n uniform

zonder iets eronder' Kijk en
voel maar'

75cpm 06-320 32930

Zoek je prive-adresjes voor
echte hete meiden van 18 jr

?

06-350 22241 75c pm

Zoek jij wulpse meisjes v
jr f Bel Supersexkontakt
06-320320 44 37,5 cphm

18

Diversen

XYZ BV
^
verhuizingen en

kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800

• Reflectanten op adverten

ties onder nummer gelieven

ervoor te zorgen dat het num-
mer in de Imker-bovenhoek

op de envelop staat vermeld

en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order-

afd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam

mMr&im
ii

• organiseren

./ (strikt besloten)

black: and white
oldandnew

óp 1 januari 1993

onÏ0"l..Ó0' uu'r/.: .-..''.
.

inclusief: ,

*GIuimpagiie Cocktail

'

: • Koud Buffet /

/ Süprisc Band :
'

;

.;.,./.'/' *** ';•''.

Gast optreden van:

DJ.I.SÖF & TOBY

Zwart en Witte kleding verplicht

. (dus geen spijkerbroeken, enz.)

'De direktie behoud het recht

op weigeren van personen.

Toegang alleen op vertoon van kaart.

Dorpsplein 2 teZandyoört

F20,Ö0

voor de particulier

5 regels

Gratis f

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• • inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor ïedeie letter, punt, komma of cijfer één

vakje Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per legel hele woorden of

lettergrepen

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer kosten ƒ6,36 extra (u

dient er tekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br o nr. bur. v d blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia,

Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor foute^ ontstaan door onduidelijk handschrift

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigewijzigen of niet op te nemen

In verband met de feestdagen iscle aanlevertijd afwijkend. Gratis en betaalde Micro's

vkunnen, ;
uitèrlijk;niaandag,,CHii; 1I>.()0 ULU';woi-dë

Zandvoorts Nieuwsblad ed. 22
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ZANDVOORT - De Hol-
land. Casino-ZVM handbal-
teams konden ook afgelo-
pen zondag in de nederla-
gen reeks geen verande-
ring brengen. De Zand-
voortse dames werden
door Meervogels met 12-18

opzij gezet, terwijl de man-
nen tegen Schagen geen
kans hadden, 17-22.

De Zandvoortse dames be-
gonnen voortvarend en scoor-
den uit de eerste aanval Een

Handballers Casino-ZVM
flink op achterstand gezet
twintigtal minuten kon Hol-
land Casino-ZVM goed partij

geven. Wel had Meervogels in-

middels een voorsprong geno-
men, doch de Zandvoortsen
vochten zich telkens terug. Via
een 5-8 stand werd de ruststand
op 7-11 voor Meervogels.

>

i
Uw gasbedrijf adviseert! flj
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Autorubnek SHOWROOM verschi|nl elke week in alle

edities van Weekmedia t.w.. Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, De Nieuwe Weesper,
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Zandvoorts Nieuwsblad en
bovendien in Onze Krant Waterland (uitgave

Noordhollands Dagbladl, De Zaanse Gezinsbode
luitgave Noorderpers) en het Witte Weekblad (uitgave
Van Groenigen).
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Hel Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó65868Ó. Fax 020-6656321.
Schnfteli|k. Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraot 131
Amsterdam

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan von de Helende
Meesters 421 B; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem I 2.

Alle opdrachten Izowel telefonische als schnfteli|ke) die
vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week 'n alle Weekmediakranten en in Onze Krant
Waterland, De Zaanse Gezinsbode en het Witte
Weekblad.
Totale oplage 761.540 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels ƒ 26,-
Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50
mm-pri|S ƒ 5,91
mm-pri|s met vignet ƒ 6,34

Alle pri|zen zi|n excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Alfa Romeo
Alfa 33, b j. '85, 1 5 GLX, kl.

rood, nw. APK, ipr.st, ƒ4 950
Tel 02990-37825

Aiistin

Austin Metro 1.3, 6/87,

57.000 km, 5-drs
,
groen met

,

AUTOBEDRIJF JAN WALS
tel. 02902-61697

BMW
BMW 316, LPG
2 deurs, nov. '87

izg.st. ƒ16.000.

Tel. 020-6463428.

BMW 318 I., 12/82, 88.000 km,

wit, schuifdak, APK 8/93, vr pr.

ƒ6650,- Zien is kopen
Tel : 020 - 6149590.

BMW 320, b.j. '82, i.z g st., nw
APK, rijdt nw., ƒ2.450.

Tel.: 020-6105478

F3^
Niet

alleen
zakelijk

ASMOCO B.V. <e Rmgdiiksttaai 39

officieel BMl\ aealer

A aam e o

Adam
Tel 020 6943093

T.k. BMW 525, 12-'81, g on-

derh., r cass., alarm, sp.w +
nw band. etc 020-6256130.

Citroen

2 CV - Special, b j. '87, grijs,

87 000 km, i nw. st., APK 10-

93, ƒ6000, tel 023-288163.

CITROEN VISA '85,

APKdec '93, wit, ƒ3500
Tel. 02903-1576.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties

van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered
prijz. Verk. van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

Tk. Citroen BX 16 RS, nov '86,

APK dec. '93, gasmstall., i.z.g

st., t e a.b. 02942-64415/64551.

Tk. Citroen BX 14 RE 1985,

140000 km. ƒ3250
Tel. 020-6977416

XM Turbo D12
XM Turbo D12
XM 20 1 Amb
CX 22 RS Break

CX 25 TRi Break

CX Turbo II D
CX 25 GTI

BX Turbo D Break

BX Turbo D Break
BX Turbo Diesel

BX TZ Diesel

BX TZ Diesel

BX TR Diesel

BX Diesel

BX RD Break
BX RD Break D
BX 16 RE Break
BX 16 TZI, LPG
BX 16 TGI, LPG
BX 16 TRI, LPG
BX 16 Montreux
BX 16 TRI

BX 14 TE, LPG
BX 14 TE
2 CV 6, punt gaaf

VISA C 15 E, bestel

'91 ƒ39900
'90 ƒ35.500
'90 ƒ 29.500

88 ƒ13 500
'89 ƒ 22 500
'87 ƒ 12 500
'85 ƒ 4 500
'90 ƒ 19 500
'88 ƒ 16500
'90 ƒ 19.500
'91 ƒ19 900
'90 ƒ 17.500

89 ƒ 14.500
'89 ƒ 12 500
'90 ƒ 19.500
'89 ƒ 14.500

'89/15.000
'90 ƒ 16500
'90/14 500
'89 ƒ 13.500

'89/12.500
'86/ 7.500
'90 ƒ 14.500

89/11.500
83/ 2.250

86 f 4 950

VISA GARAGE BV.

Houtmankade 37, Amsterdam
020 - 6278410

Chrysler

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn

Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel.' 02975-61212.

(gratis halen en brengen).

DAF
DAF 66, 1974, slechts 48 000
km, zeer mooie auto voor lief-

hebber Tel 02990-40728

Fiat

FIAT VERMEY B V.

Keuze uit ruim 35 occasions.

A Philipsweg 13, Uithoorn.

Tel 02975-62020

GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat-

occasions. Tel 020-6470909

T k Fiat Tipo 1 4 DGT, 6-'88,

APK 6-
'93, 104122km,bl.met.,

el ramen, c v., enz enz
,

i.z g st Een koopje ƒ 9 500.

Tel. 02940-19339

Honda
Honda Integra 1.5 luxe I. groen
metall., bj '89 vr pr. ƒ 17.500.

02975-65273

Hyundai

Over garantie gesproken I

HYUNDAI OCCASIONS
2 jaar garantie alleen bij-

AUTOKROOY
T.T Vasumweg 32

(a d Klaprozenweg A'dam-N)
Tel . 020-6310615.

Lada

Lada Samara 1 .5 org. '90, wit, 5

drs., 1e eig., serv.b a.w.,

ƒ6 950. Tel. 020-6105478.

Mitsubishi

COLT GL 1981, 5 deurs, APK
tot mrt '93, kleur rood, ƒ650.
Tel. 020-6864709, na 19 uur.

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi

occasions Tel • 020-6433733.

Mitsubishi Colt GLX Automaat,
aug '81, nw. APK, rood met.,

i.nst ƒ2450 Tel.. 020-6105478

Uitgebreide keuze in Colts,

Lancers, Wagons, L300 diesel

vindt u bij Mitsubishi dealer

Jorntsma, Wagenweg 10,

Purmerend, 02990-23741.

Daihatsu

Daihatsu Charade TS, '86, z.

zuinig, 5 bak grijs met., striping,

i.n.st, ƒ5.950. 020-6105478.

Daihatsu Cuore, grijs met.,

11/'85, APK, 50.400 km, ƒ 5000.

Rijdt zuinig Tel.' 02940-16671.

Feroza EL 1 1 Limited, blauw/
grijs met. km 14.000, 11/91, div.

extra's. Nieuwprijs

ƒ 37,500.- nu ƒ 29 250-
NIEROP-Daihatsu 020-6183951

Ford

Ford Resta, 1.1 L, '84, Nieuw
model, techn. 100%, ƒ 4.250 -.

Tel.: 020-6369515.

COBUSSEN
AMSTERDAM

Sinds 1930

De verbouwing is in volle gang,
onze vloer is gestort.

Nu prettig geprijsd:

205 XE Accent, rood ... '90

205 XL, wit '90

205 XS zwart/rood .... 90/91

309 XL 1.4 prof., rood .. '90

Ook vreemde merken:
Renault 19 GTD, groen .

'89

Seat Ibiza, rood '89

COBUSSEN PEUGEOT-Dealer
Baarsjesweg 249-253, direkt

bereikbaar v.a. Postjesweg
Amsterdam. Tel.: 020-6121824.

Escort 1.4 CLS6, eind '87,

i.zgst, APK, 40.000 km,

/ 9.000. Tel. 020-6383063.

Ford Escort 1.3 Estate '82,

izg.st., ƒ3 000. Tel.

na 18.00 uur, 02503-28638.

Ford Escort 1.3 CL, org. '87,

rood, 1e eig., sunroof, striping,

i.zgst Tel.: 020-6105478.

MUIIlVJIIJH
PEUGEOT-DEALER

;
AMSTERDAM-ZUID

NIET DE DUURSTE
WEL DE BESTE

Minervalaan 86, 020-6629517

Ford Fiesta, m. '81, punt gaaf,

nw. APK, rijdt perfect, ƒ 1.950.

Tel 02990-37825

Ford Granada 2,8 GLS juni '81

,

i.g.st , stuurbek. apk aug '93,

ƒ2150. Tel 02977-25766

Ford Scorpio 2 injectie

DOHC-motor, '91, automaat,

centr. vergr., stuurbekr.

Pr. ƒ20.995,-. 020-6189126.

SIERRA 1.6 3 d. laser, LPG,
9-

'86, ƒ5900. 020-6631165.

Sierra 1 6, spint '85, APK,
i.z.g.st, centr. deurvergr.

trekh., /5950, 02977-28892.

Mazda
Kwaliteit: MAZDA 626 HB 2.9

12v GLX, nov. '87, 50.000 km,

1e eig., ƒ 15.500,-. 03432-2200.

Nissan

V. part.: zéér secuur onderhou-

den Nissan SUNNY 1,6 SLX
16v, 3dr,bj.6-'91,37.000km,
stuurbekracht., stereo, nog 1,5

jr fabr. garantie Pr. ƒ22 900
Tel. 020-6957387 na 19.00

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Gebruikte Peugeot's:

205 XE ACCENT, blauw met. . . . 42.300 km.
205 XR 14, wit 52000 km.
309 XE 1.4, rood 56600 km.

309 GL Profil, rood met 67.000 km.

309 Profil 1.4i, rood 66000 km.
405 GR 1.6, beige met 58.000 km.

405 GL 1 6, blauw 57.000 km.

405 Gü 1.6, beige met 32.500 km.

405 GL Break, LPG, wit 105 000 km.

405 Ml 1.6, rood 86000 km.

505 GR 2 2 inj., grijs met 55.000 km.

10/88

09/89

02/88

03/87

05/90

10/90

03/89

07/90

06/90

04/89

04/89

Overige gebruikt:
Volvo 340 DL. Aut. groen 73.000 km. 07/87

Rat Panda, groen 26.000 km. 12/88

Toyota Corolla D. bl. met 148.000 km. 02/88

Leeuwekeur Gebruikte

Auto's

zeker en beter
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul-

lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)

1183 JG Amstelveen
Tel.: 020 - 6455451

Halte Sneltram. „Zonnestem"

Rover

KERSTSHOW
BIJ MINOR MOTORCARS

Div. speciale aanbiedingen o.a.

Rover 220 GTI, 8- '91 van
ƒ31.750 voor .... ƒ29.500
Rover 820 SI, 4- '92 van
/5550Onu ƒ52.500
Rover 827 Vitesse, 8- '90 van
ƒ93.750 nu ƒ36.950
Rover 820 E Fastback, 8- '88

van ƒ 17.500 nu . . . ƒ 13.950

en div. andere gebr. Rovers

Minor Motorcars
Rover Dealer Amsterdam

Sloterkade 40-44

020-6177975

Saab
SAAB SERVICE
MOLENAAR

onderh
, rep , APK

Roya) Class Saab's
Diverse occasions!

Hoofddorp, 02503-14097

Te koop SAAB 99 i.z.g st.,

APK 5/93 ƒ 1250,-.

Tel. 02975-31663.

Seat

Seat Ibiza L, bijna '89, 5-drs.

zeer mooi, ƒ 8 250.-. Inruil,

fmanc Tel. 020-6369515.

Autobedr. Leeweg. Zwanen-
burg. Ind.terr. 'De Weeren'
Leeweg 11. Seat-dealer voor

H'meer-N. Tel.: 02907-3372.

SEAT AUTOCENTRUM APC
2e Schinkelstraat 18-28

A'dam, tel.' 020-6763335

Seat Ibiza 1.2 XL, org. '89, 1e

eig, grijs met., i.nst, ƒ8950.
Tel.. 020-6105478.

Seat Ronda GLX 1.5, Lpg,

blauw met ƒ4500.
AUTOBEDRIJF JAN WALS

Tel. 02902-61697.

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,

A'dam - 020-6686146.

AUTOBOULEVARD

Volkswagen

VW Golf CL, org. '86, LPG
striping, sprt. st., i n.st, ƒ 7.950.

Tel.: 020-6105478.

205 Accent, 3-'92, 2800 km,
blauw met. Tel : 02990-23741.

205 XRD, wit, bj. '87 schuifdak,

radio, trekh., APK '94 ANWB
keur. mog. ƒ8900:
020-6430374

Peugeot 205 XA, grijs kent.

2/91, rood, 35 000 km, trekhk.

AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel.: 02902-61697.

VW Golf Dies., org. '89, APK, 5

vers , sprt.vlg,, i.n.st., ƒ 13.950,

mr. gar. mog. Tel. 020-6105478

VW Golf Diesel, b.j. '83, Auto-

maat, in nw. st , APK, ƒ 3.500.

Tel.: 020-6105478

VW Polo '84, wit

AUTOBEDRIJF JAN WALS
Tel. 02902-61697.

•„SHOWROOM":
De autorubriek voor

Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.

Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA.

Tel. 020-6658686

De2eb<ml^dek,opm%'yIOWIo^
Of u nu zelf een showroom heeft ofjaw aato fjJinkend voor de dc»r-;zei met een adtferteböe\m

SHOWROOM zet u uw auto pas echt 'm. de schijnwerpers. SHOWROOM is de speciale \ <^.
autorubriek van Het Parool en alle nieuws- en huis-aanrnuisbladen \Vafc;'Weekmedia in hot gebied -

Groot-Amsterdam» Uw advertentie verschijnt in een enorme oplage
:

;ta& , ca,- 750.000 exemplaren <

van Weesp tot Zandvoort. -

'k' V,\"l;

Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst

zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM.
Ik sluit een betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de

advertentie in.

Schnjt" hier in blokletters

uw tekst, 1 letter per

hokje Cijfers, leesteken 1
)

en tussenruimten tellen

voor 1 letter Minstens

3 regels beschrijven.

Aan Je hand van de daar-

naast geplaatste tane\eii

kunt u zelf" uitrekenen

wat uw advertenne kost

IL
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Weekmediai

ï'/iï/ytK't^-fi Vrije tijjd

2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-15-17-19-22

Kerstpuzzel

IORIZONTAAL
1 januari

13 emotie
25 zangstuk
26 Oosteuropeaan
27 open plek in een bos
28 god v.d. liefde

29 insekteneter
30 ogenblik
31 voorzetsel
33 worstelgreep
36 snijwerktuig
38 insnijding
40 muzieknoot
41 moerasvogel
43 traag
44 onderwereld
46 briefaanhef
47 muzieknoot
48 deel v.h. oor
50 binnenplaats
51 tenen mand
52 grote menigte
54 onbekende
55 klaar
58 elektr. steekcontact
61 voegwoord
62 rivier in Rusland
63 kaartspel
65 hulpmiddel bij het rekenen
67 herkauwer
69 lange boor
71 deel v.h. jaar
72 jong dier

74 Keltisch dichter
75 einduitkomst
78 voeg
79 vleesgerecht
80 oosterlengte
81 handvatsel
83 opschik
85 liefdemaal
86 gewoonterecht
87 vuisthandschoen
88 Engelse marine
90 glibberig
91 geweldig
93 eetgerei

95 aardhoogte
97 vogel
100 inwendig orgaan
102 bergvink
104 armenverzorger
107 Amerikaans café

108 tijgerkat
111 bloeiwijze
113 dakbedekking
116 ruitersabel
118 Christelijk feest

120 destijds
121 volk
123 ladder
125 neven
126 loven
127 straathandelaar
129 gebak
130 tijd voor Kerstmis
133 beengewricht
134 aanspreektitel
135 Trojaanse held
137 tegenover
139 roofdier
142 typen
144 doctor
145 naar
147 muzieknoot
148 bijbelse stad
150 toegang
152 bolleboos
153 muurholte
154 opening
155 loofboom
157 insekt
158 wig
159 bijwoord
160 pijn
161 bijbelse vrouw
162 doodlopend steegje
164 grond bij een huis
166 persoonlijk vnw.
167 bevestiging
168 muziekinstrument
170 knorhaan
172 editie

174 soldatenkost
175 cafébediende
176 plomp roofdier
177 zuiver
179 persoonlijk vnw.
180 paar
183 verdriet
185 stoomschip
187 emeritus
189 knaagdier
191 bevlieging
193 onbeslist
195 Oosteuropeaan
197 persoonlijk vnw.
198 mannelijk dier
200 schoorsteenkap
201 wolpluisje
202 vreemde munt
203 grootmoeder
204 deel v.e. etmaal
205 ingrediënt van de rijsttafel

208 muzienoot
209 oude lengtemaat
211 keizerrijk
213 ten laatste

214 mom
217 mond
219 tandeloos zoogdier
221 zitje bij een café
223 tijdelijk onderbreken

1
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1SONY55CMKVX2121
STEREO TELETEKST
Hat en Square Black Trini-

tron beeldbuis, euroscart,

stereo, teletekst en afstand-

bediening Adviespriis'2000 -

JVC 63 CM STUNT
STEREO TELETEKST

®1249.-
PANASONIC 63 CM
STEREO TELETEKST

^1299.-
SONY 63 CM KVX25TD
STEREO TELETEKST

Ö1499.-
SONY70CMKVX2921
STEREO TELETEKST

1PT749.-
SONY55CMKVM2131
SUPER TELETEKST

Ö1099.-
JVC 55 CM KTV
AFSTANDBEDIENINGm 799.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
Type 25GR5760; 63cm flat

square, m-line, quikstart beeld-

buis, stereo, teletekst en
afstandbediening Adv '2075.-~"

1395.-
70 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.

1295.-
63 CM TELETEKST
Nederlandse Philips garantie.~~

1195.-
PHILIPS 55 CM KTV
STEREO TELETEKST

Ö1095.
PHILIPS 21GR2550
55 CM TELETEKST

885.-
PHILIPS 14GR1021
37CM PORTABLE KTV

ARISTONA 70 CM
STEREO TELETEKST
70KV97 1 7; Adviespnjs'2275.-

^1398.-
BLAUPUNKT70CM
STEREO TELETEKST

ARISTONA 55 CM
STEREO TELETEKST

M1048.-
GRUNDIG P50-450
STEREO TELETEKST

998.-
BLAUPUNKT 55 CM
STUNTSUPERTELETEKSTm 948.-
ARISTONATELETEKSTm 798.-
GRUNDIG51CMTEKST

748.-
ARISTONA51 CM

698.-
BLAUPUNKTPM3741

498.-

SONY CAMCORDER
F455, Topper 1 3 lux, 8x zoom,
Hi Fi, autofocus, afstandbe-

diend.var sluitertijd '2550 -

1599.-
SONYTRAVELLER
TR50, Lichtgewicht camcorder,

8x zoom, hifi, autofocus. '2550 -

®1499
MINI-CAMCORDER
F60, CCD, 6x motorzoom, Su-

perimpose, hi-fi. Adv. '2299.

1249.-
HI-8TRAVELLER
TR705, Topklasse beeldkwaliteit,

HiFi stereo. Adviespri|s'3330 -

2399.-
SONY CAMCORDER
F375, 8x motorzoom, hi-li, fa-

der, afstandbediend '2220-m 1299,
PANASONIC NVG1
VHS videocamera '1895.-

^1299.-
JVC SUPER CAMERA
VHS-Compact, 6x motorzoom,

Low Lux, autofocus. '2099.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR502; VHS 'High Quality',

8 timers, Hi-Fi stereo. '1599.-m 899.-
SHARP HI-FI VIDEO
VCH80; VHS-HO, inkl af-

standbediening. Aav. '1299.-m 849.
JVC VHS HI-FI VIDEO
830; TOPKLASSE' '1899.-

w 1099.-
BLAUPUNKT VHS HI-FI

750; 4 koppen, 8 uur. '2095

1199.-
PANASONIC VHS Hl"-FI

F65; 4 koppen, VHS-HQ. *1 894.-

W\2S2,
SONY HI-FI VIDEO
SLV615;VHS-HQ,4koppen,
8 uur, shuttle, ab. '1990.-

1399.-

GRUNDIG VHS VIDEO
VS702; HQ Super Vision, +|
TELETEKST+PDCi'1409.-

749.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

|

312; 3 koppen, perfekt beeld,

LCD-afstandbediening.*1145.-

669.-
PHILIPS VHS-HQ VIDEO

|

VR200; Afstandbediend. "825.-

539.-
ARISTONA VHS VIDEO

|

SB01 ; HQ, afst bed. Adv.*995.-

499.-
JVC VHS-HQ VIDEO
HRDX20; Afstandbed. -879.-

579.-
STUNT! VHS-HQ VIDEO

|

Inkl. afstandbediening 1

SONY 3 KOPPEN VIDEO
V315; VHS-HQ, prefekt beeld'

LCD-afstandbediening.'1220.-

849.-
SONY VHS-HQ VIDEO
V21 2; afstandbediend. '1 000.- 1m 699.-
BLAUPUNKT VIDEO
RTV635; VHS-HQ, Long-Play,

|

4 koppen, afstandbed. '1 695.-

849.-
PANASONIC VIDEO
J30;VHS-HQ,3koppen.'1157.- 1m 699.-
AKAI 3 KOPPEN VIDEO
perfekt beeld, afst bed. '988.-m 649.-
AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSF200; Afstandbediend. '768.

3nr3."

8
Video HI-8 systeem
voor superieurs
beeld- en hl-fl
stereo geluids-
kwaliteit. 8x
motorzoom,
CCD-baeldchip.
afstandbedlenlng
Inkl. accessoires.
Adviesprijs "3330

MftfellJK!

PANASONIC 63CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type TX1 988, 63cm Flat Square beeldbuis, 50 voorkeuzezenders

automatisch zenderzoeksysteem, teletekst met geheugen, stereo

scart-aansluiting, sleep-timer en infrarood afstandbediening
Adviespnjs'1788 -

PHILIPS / WHIRLPOOL MAGNETRON
AVM704WIT; Inhoud 20 liter, 750 Watt nuttig vermogen,

roterende energieverdeler, tijdklok tot 60 minuten,

traploos regelbaar, aparte ontdooistand. Adviespnjs*765.-

MIELE1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W750; Voorlader, RVS
trommel EN kuip, centrifugeert

tot 1150 toeren p/m;buiten-

mantel tweezijdig geëmail-

leerd. Adviesprijs '2199.

SIEMENS 1000 TOEREN
1 000 toeren. Adviespnjs'1 878.-

WASDROOGKOMBINATIE
PHILC0104RVS1000T
Tegen meerprijs wast en

droogt u in één machine:

Ö1445.-
AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij BCC
te bewonderen' Wat zegt u

van deze AEG/BCC st-

untaanbieding? Advies-
prijs*1549.-

1195.-
PHILIPS /WHIRLPOOL

Mi 865.-
BAUKNECHT WA6500

795.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang

1200trn/min., rvs trommel,

zeer zuinig. Adviesprijs* 1 299.-

1000 TOEREN LUXE
Nederlands topmerk. '1199.

HOLL. 1000 TOEREN

799.

KOEL/VRIES KOMBI
Geen twee deurs koelkast maar

een echte 280 liter 2-deurs

koel/vries kombinatie. Koel-

ruimteop"ooghoogte"Adv. '979.

479.-
ZANUSSI K/V (OJ)

719.-
PHILIPS /WHIRLPOOL
313

829.-
MIELE KOEL/VRIES

BAUKNECHT K/V

m 859.-

s:
"ö" /

/

V
MAGNETRON OVEN
Snel ontdooien en verwarmen

199.
SAMSUNG RE570

219,
MOULINEX FM1115

239,
SAMSUNG DIGITAAL

269.
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM610; 20 liter. Adv. '769.-m 349.
MOULINEX KOMBI
800 WATT + GRILLm 399,
BROTHER ER7341
29 liter, digitale bediening en

draaiplateau. Adviespnjs'899

499.
KOMBI MAGNETRON
STUNTH3in1 !! Magnetron

+ hete-lucht oven + grill.

549.
PHILIPS /WHIRLPOOL
AVM764 DIGITAAL

.

32 liter inhoud, 850 Watt, geschikt

om2bordeninteplaatsen. '1095-

599
280 LITER 2-DEURS \

LUXE KOELKAST
Ondanks grote inhoud kom-
pakte afmetingen. Kwalitatief

uitstekende koeler/vriezer.

Adviesprijs '848.-m 445,
INDESIT 2-DEURS
Type 2023; Tweedeurs 4-

sterren kombikast. Adv.*899.-

ZANUSSI WASAUTOM.

\m 699.-
STUNT! 550 TOEREN

\m 599.-
INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adviesprijs.*799.-

Itom.-

Type AWG089; Opvolger van

Ide nu reeds legendarische

PHILIPS CC1 000, echter met
REGELBARE centrifugegang

tot 850 t.p.min. Thermisch ge-

|stuurd, eco-knop. "1495.-m 899.-
lAEGTURNETTE
Inclusief aparte 2800-toeren

centrifuge. Adviesprijs."1 375.-

495.-
ZANUSSI 2-DEURS

595.-
PHILIPS /WHIRLPOOL,

595.-

SHARP 3 IN 1 KOMBL
R81 80; 750'Watt+ draaiplateau

6497-
PANASONIC NN8550

SHARP KOMBI R7V10

699.
KOMBI MAGNETRON
3 IN 1 + DRAAISPIT
35 liter inhoud, 800 Watt ver-

mogen en digitale tijdklok.

BAUKNECHT 2304m 695.-
BOSCH 2-DEURS
Type KSV; De nieuwe met 260

liter inhoud. Adviespnjs*11 99.-

m\tM&
SIEMENS KS2648

895.

130 LTR. KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer

fraaie uitvoering metformicabo-

venblad. Officiële garantie.

ZANUSSI WASDROGER
I Type TD50; Adviesprijs*649.-

RVS REVERSEREND

499.-

m 265.-
160 LTR. KOELKAST
1 60 liter, 2-sterren vriesvak.

345.-
PHILIPS 140 LITER
Type AFB075; Tafelmodel.

krasvast bovenblad, vriesvak.

375.-
ZANUSS1 140 LITER

445.-

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849 •m 558.-
ETNA FORNUIS 14.00

W 638.'
NDESIT G/E FORNUIS
KN5404; Gas-elektro. *1 049m 688.
ETNA FORNUIS
1 440 jasmijn. Adviesprijs*1225

758.
PHILIPS 160 LITER

495.
BOSCH KTF1540

575
BAUKNECHT 160 LTR
Adviespnjs"869.-

JAUKN./BOSCH/AEG

MËfv.a.599."
PHILIPS /WHIRLPOOLm 549.-
CONDENSDROGER

799.»
| SIEMENS CONDENS

1299.-
MIELE DROGER

m 1199.-
MERKCENTRIFUGE

169.-

OPZETVRIESKASTJE
Handig opzetvrieskastje, waar

altijd een plaatsje voor te

vinden is. Adviesprijs. *595.-

348.-
PHILIPS VRIESKAST
Type AFB095; Adv.'665.-

498.-
BAUKNECHT LUXE

548,
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 311; Adv. '848.-

598.-
STUNT!! VRIESKIST!!

348.-a

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410IV; Gas-elektro fornuis

Inkl. grill, draaispit en mixec

gnll-set. Adviesprijs*1425.-m 968,
ATAG GAS-ELEKTRO
FK055A; Elektrische - INFRA - oven

inkl. gri ll en kookwekker. '1510-

^1098.
ATAG INFRA TURBO
KFF452; Luxe gas-elektrc

fornuis met hete-luchtoven

grill, kookwekker en gratis

kookboek. Adviesprijs*1 735

^1348.

INDESI1
D310WF
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts er

geruisarm: Adviesprijs*1 099 •

699.
BAUKNECHT VW3PRm 799.-
BOSCH VWPS21 00

H§ 849.'
MIELE VW G521

^1479.-

ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD
Bij BCC kunt u electronisch bttaltn met I HAARLEM ,

' de PIN-code van tiw bink- of giropas | Winkelcentrum Schalkwijk
(zonder extra konen). BCC gtrriakl I Rivièradreef 37 I

BEVERWIJK >

Winkelcentrum De Beverhof

:

Beverhof 16 (alleen witgoed)

AMSTERDAM AMSTELVEEN
BADHOEVEDORP
HILVERSUM

DEN HAAG ZOETERWOUDE
LEIDSCHENDAM
MAARSENBROEK

VCTA'A ' .OPENINGSTIJDEN:
J ^^ 1 a^*Y 1 M I maandagmiddag 1 tol 5.30 uur
•r *•" ' • :»aaaw •. 'dinsdag t/m vrijdag... 9 tot 5.30 uur

I

zaterdag ..; ;..9 tot 5 'uur.KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag ...;.... 7 tot 9 uur.
Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ..i... 7- tot 9 uur

é
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fcheertechniek. Adv. '21 -

109.-
BHILIPS SHAVER
Inki: tondeuse en wand-
nóüder. Advlesprijs*99.-

«69.-

Super: luxe, elektronische!

keukenmachine, 500 Watt,

Inkl. sapcentrlfuge, citrus-

|res. Adviesprijs. '300.-

TEFAL GOURMET
Gourmetten, raclettenen gril-

leren. Inkl. 8 pannetjes. '195.-

BRAUN MICRON 2005
Platina veredeld micron
scheerblad +tondeuse. *1 54.-

95.-
EÜXEBRAUN
iPPKET SHAVER
SrïóerlpösBraurischeerapp.

rhéfblokkerlngssysteem.

45;-

BRAUN «-«n- y 7
EXACT ^^</
BAARDTRIMMER
instelbaar op 5 baardlengtes

|itÓricleüsa Adviesprijs *95.-

159.-
SUPER BRAÜN
KEUKENMACHINE met
Kompakte alleskunner.

PHILIPS ^
STAAFMIXER ^_
Pureren, mengen, hakken.

mm
B

irrn
+ 8 PERS. GOURMET
Inkl.recepten en spatels.

129.-|$|

platen,thermostaatAdv.*1 69.-

89>

PHILIPS BEAUTY-SET

diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure én

LUXE HANDMIXER
3 snelheden handmixer +

garden ertdeeghaken., '..

25.-

THERMOS STUNT
1 1 0-kops koffiezetter + ther-

bergcassette. Adv. *1 50.-

79^
BRAUN LADYSHAVE
1>Ö/120 Volt. Advresprijs'79^

IRAUN SÏLKEPIL
"

|

Ëpileerapp. bekend van del
Pfóftd»iesprijs.*180.- I

Type; FK40. Met dubbel-
wandige warmhoudkan.

iPRIJS&t

PHILIPS III

GEZICHTS-
SOLARIUM
^liytf-tLibuizen. *1 35.-

NOVA\
FRITEUSE 2800.10

Groot, rechthoekig model +

filter. Zeergoed getest. '211 .-

109.^1*
FRIET-FONDUE SET
NOVA. Inkl. fondue vorken.

89--I*
MOULINEX FRITEUSE l-JL-

Inkl. fondue mogelijkheid. !_.

79.-Ï
TEFAL FRITEUSE f

1400 WATT LUXE
Inkl.opbergruimtevooracces-1^T
soires en traploze elektro-l

10-KOP __
HD5176 ;köffiezetter. *65.-

ppjjsJr» u B-* r*

,

IMIELE STOFZUIGER
S248I + TURBO-BORSTEL,
1 400 W. super stofzuiger.

54.95lr^l£W/?^|:

GARMEN KRULSET
|f; rollers .ln

; 3 maten. Iri-

klusiëfclips.Adviesprijs*99.-

SCC^

iilnnlH tsS l'Ii l'i'/ii I

PRUSi
PHILIPS HR6500 «j
i 1 00 W. draaitop. Adv*36Ö.-

258.1

koffiezetapparaat in één. "31 9.-

KRUPS ESPRESSO

79.-

198.-*

HUXE HAARDROGER Izelfrelnigénde grill-bak-

J200WATT+DIFFUSOR loven + regelbare ther-

V''aJf% :"'t%a' Imostaat, inkl. lekbak en
'

'

'TH mimi l rooster AdviespriJs.-269.-

179.

188.- $
PANASONIC 1000WATT J.
Meganische krachtregeling If
en 5 voudige luchtfiltering x_ 178.-Ï
PHILIPSHR6183 £

138.-*PRIJSa
3J3tfr|:f»HW,£bl

118^

PHILIPS MINI OVEN
Toaster oven + tijdklok.

-99-

RIBBEN RADIATOREN!
Èëverbaar in alle maten |

VA:
PHILIPS DEKENS I

MM *Kl*i I l* iH l*W tlH t Kfl

Type 1405; Geschikt voor

itiHMMr^lm

4

SUPER KOOKPLAAT ,~
4-pits gaskookplaat. *298.-|^Ér~

198.-I*
ATAG KOOKPLAAT
+ gratis vonkontsteker!

358.-

&75.-M 54.95|» 108.
INVENTUM DEKENS IIrOWENTASTOOMBOUTIIaTAG WASEMKAP
220 Volt + zwakstroom. || Prlnkt gewoon uit de kraan.||WH155 ; 3 standen. '280.-

BCO
PRIJS* %%Xl*iM 158.-

EXTRA KERST KOOPAVONDEN
19.00 -21.00 uur. ALLE FILIALEN'

Maandag 21 dec. Dinsdag 22 dec. en woensdag 23 dec.jgeopënd
• Donderdag 24 dec. na 17.00 uur gesloten.

tóMMéèèMAMi

« ANVR

SCR

•AM

SNELLE BESLISSERS ONTVANGEN
BIJ BOEKING EEN PRACHTIG
HEUPTASJE KADO!

KLIVIACENT

n£>*
TOERKOOP Reisburo Zonvaart

Alkmaar
Europaboulevard 161

Tel 072-622424

Beverwijk

Breestraat 4

Tel 02510-12450

Castricum

Burg Mooystraat 21a

Tel 02518-55671

Heemskerk
G van Assendelftstraat 18a

Tel 02510-3144'

Heerhugowaard
Middenwaard 20

Tel 02207-16744

Keiloo

Raadhuisweg 14

Tel 072 332114

Uitgeest Zandvoort
i§£>*

Middelweg 6 Grote Krocht 20
Tel 02513 15050 Tel 02507-12560

Had ik daar maar eerder
aan gedacht. Eerste 25
leSSen 1100,- (geldig t/m 1-3 '93).

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING
KOSTVERLORENSTRAAT 70

TEL. 12071

• seniorentraining
• spoedcursus

Wij wensen U allen een
gelukkig Kerstfeest en
een voorspoedig en

Culinair 1993.

Fam. Lange en personeel
Haltestraat 52, 02507-17822

PERSCOMBINATIE
is uitgeefster van de dagbladen

Het Parool, de Volkskrant. Trouw en de
Weekmedia-bladen

.

Binnen het Grafisch Bedrijf van
Perscombinatie N.V. kunnen voor een
periode van één jaar

typisten m/v
worden geplaatst voor 18 uur per week

De typisten zijn in dagdienst werkzaam voor
onze dag- en weekbladen, waarbij het de
taak is aangeleverde kopi) te tikken met
behulp van een tekstverwerkingssysteem.

De werktijden zijn als volgt

weekl
di t/m vi 10 00-15 00 uur

week II

ma. t/m do 13 30-18 00 uur

Om in aanmerking te komen voor deze
functie dient men te beschikken over een
zéér goede typevaardigheid
(„10 vingers-blind")

Ervaring in het werken met een
tekstverwerker is een pre, evenals het

hebben van enige grafische kennis

Het salaris bedraagt ƒ 293,58 bruto per

week (v.a. 21 jaar) op basis van 18 uur

Voor verdere informatie kunt u zich wenden
tot de heer L. Tuin, Hoofd Pagmaproduktie,
telefoon: 020-562.2481.

Schriftelijke sollicitaties kunt u nchten aan
de afdeling Personeelszaken van
Perscombinatie N.V , ter attentie van
mevrouw E v. d. Pas, Wibautstraat 150,

1091 GR Amsterdam.

Sluitdatum: 4 januari 1993

Te huur

BEDRIJFS-
RUIMTE

opslagruimte, binnen-
stalling voor auto, cara-
van, inboedel enz. enz.

Voor lange of korte
periode.

Inl. 02507-17720

b.g.g. 14501

SINGER
4 NAAIMACHINES ZANDVOORT
.4 PRINSENHOFSTRAAT 7 'S 02507-20072
J t/o garage Versteege Maandags gesloten

^ , „ „ „ ^ RITSEN

4

n

1
o
B

CSINGERJ

GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN

P. E. M. Stokman
_ reDaratie alle merken KLEDINGREPARATIE

SCiO.iC.SiS- feit cti w ciiviiitjCï-^w^-iji

2Ö33 LE Hssrlsm

Teï C2S-33 OS «

i^ïiv k!^, -Sr

Wenst ieder gezellige

Kerstdagen!

CHRIS HARDENDOOD
reparatie dienst

was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Fa. Gansner & Co.
Alle merken

Gashaarden en gasfornuizen

Ook voor uw sanitair.

Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Verniwuingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

- ///,
'

':/7:
-''.

• 'fucilD ^GCpSSEMfcé/ //;
•

•'
'."/ ^r\l-Un^SCHILDERWERKEN/ C-

PARADIJSWEG 2êJtJ TEL: 0250? > 15602

V : y
:

(, l /. ./ .zANPVOORTv/ £.'/ '/;/;/:;:!

:WÏj wensen ü prettige kerstdagen

Drogisterij "BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

HOT
Hoogland

Café "Het Gedicht van de Zee"

Westerparkstraat 5, Zandvoort

OUDEJAARSAVOND
1992

Uren, dagen, maanden, jaren vliegen ook

in Zandvoort als een schaduw heen. Een

moment van bezinning. Een knipoog naar

degene, die U lief is. Een jaar dankbaar of

misschien melancholiek afsluiten en het

nieuwe jaar feestelijk en vol verwachting

beginnen.

In Hotel Hoogland in de meest perfekte

badplaats van Nederland gaan we met

heimwee naar de toekomst het nieuwe jaar

in. Op oudejaarsavond organiseren wij

vanaf 21.00 uur een warm en koud buffet

af 40,- per persoon. Ons café,, Het Gedicht

van de Zee" is vanaf 20.00 uur open voor

het aperitief.

Reserveren is gewenst: 02507-15541.

Kleding: zo feestelijk als U wilt.

Wij verheugen ons op Uw komst.

Eerder stoppen
met werken?

Wilt u een voorziening treffen

waardoor u straks eerder kunt stoppen

met werken? En tevens voorkomen dat u

financieel een stapje terug moet?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres

voor een privé-voorziening op maat van

Nationale-Nederlanden.

Belt u ons voor nadere informatie.

CEfl/E

NVM
MAKELAAR tel. 12614

makelaar/ 0.9.

a/zurantiën

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quaries van Uffordlaan 2

WOON

WINKELEN

FRANSE

Smaakvolle sfeer kunt u
proeven bij Franse vloer-
bedekkingen, gordijnen,
wooncomfort.
Kwaliteit en service als

vanouds. Laat u vrijblij-

vend adviseren door uw
vakman.

sinds 1929

Franse Woon idee

vloerbedekking,

gordijnen, meubelen

Amsterdamstraat 70

Haarlem, tel. 023-355086

lid ver. woningstoffeerders

Uw advertentietekst

vanaf de grotere post-

kantoren naar onze fax,

dat is communiceren

zonder misverstanden .

.

het faxnummer is

020-5626283

—WEEB3MIDM- j

zATEttwiiiiii
|V|i|S|l|e| ZATERDAGACADEMIE
DeZaterdagacademfeis

erkend door de Minister

van Onderwijs en Weten-

schappen op grond van

deWetopdeerfcesde

De (mondelinge) lessen

worden gegeven op zater-

dagochtend tob 9 tot 12 uur.

Lestokaües: Amsterdam,

Arnhem, Den Bosch, Den

Haag, Leeuwarden, Rotter-

dam, Utrecht, Zaandam en

Zwolle.

Sterfdata:

vanaf 16januari 1993

Introductie PC-gebrmk. Werken mei MS-DOS

Tekstverwerken met WordPerfect

PÖTmodules MG.I. AMB1 modules HE.Oen HEI
~

Basiscursus public relations. Public relations. NGPR-A

Public relations. NGPR-B wWmm.Kmwciim Rulienhmiiiblialiii

Praktijkdiploma marketing. Marketing N1MA-A

Marketing NIMA-B lulleen in \m\tiidam Rnliiidamen Urmhil

Management-assistent(e)

Management middenkader I en II

Logistiek management

Basiskennis boekhouden

Praktijkdiploma boekhouden (ook deelcertificaten)

Moderne bedrijfsadministratie (ook deelcertificaten)

Praktijkdiploma loonadministratie

Basisdipl. belastingrecht lulleen m \m\it ulam Rotteulum en ( nei lil)

Toerisme/recreatie. SEPR 1

STUEMDBGIDS
InopeneBvek)p,ion<Jcr

pastagel, Mwten aan
ZATERDAGACADEMIE
antwoordnummer 234
8200VBtdj>öad
tel. 03200 -26 8 95

Zend mij vrijblijvend de gratis studiegids 1992/93

dhr/mw

.straat

postcode/plaats

telefoon

Mijn interesse gaal uil naar

4748
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zoeken medewerk(st)ers
rdig woordje over de
rens spreken.

Stel u wilt een zakenrelatie in New
York spreken, maar u heeft het tele-

foonnummer niet. U wilt bellen met

bekenden in het verre buitenland,

maar alle verbindingen zijn plotseling verbroken. Of mis-

schien wilt u, op vakantie in Frankrijk, telefoneren met het

thuisfront en betalen met uw creditcard.

In deze en nog veel meer gevallen komt u terecht bij de

afdeling Teleplus van PTT Telecom. Deze afdeling zorgt

voor telefonische bemiddeling tussen klanten in Nederland

en het buitenland. Een andere service die Teleplus biedt, is

'"Nederland-direct", de zogenaamde collect-call.

Het is een zeer dynamische afdeling, waar gevolgen van

grote gebeurtenissen in de wereld direct te merken zijn.

Zonder overdrijving kunnen we zeggen dat het misschien

wel een van de meest internationale afdelingen van PTT
Telecom is. In ieder geval is het een zeer veelzijdige.

Teleplus, gevestigd aan de Spuistraat in Amsterdam, is

24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Overdag

zitten er zo'n 90 operators, die de klanten helpen. In de

nacht zijn dat er circa 10; in totaal telt Teleplus 350 mede-

werkers.

Part-time operator
bij Teleplus

Gezocht: part-time operators

U behandelt alle aanvragen voor nationale en internationale

telefoongesprekken en brengt, met behulp van geautomati-

seerde systemen, de verbindingen tot stand. Daarnaast

geeft u informatie over buitenlandse telefoonnummers en

tarieven. Een heel afwisselende baan, waarin u de ene keer

contact heeft met Tokyo of Santiago, dan weer met Oude

Pekela of Maastricht.

U werkt part-time, 20 uur per week (maximaal 4 uur per

dag) . Uw werktijden zijn volgens een vast rooster, waarbij u

ook rekening moet houden met avond- en weekenddiensten.

Uiteraard ontvangt u, naast een aantrekkelijk salaris, een

toeslag voor het werken op onregelmatige tijden.

Service staat bij u centraal

Want op dat gebied heeft PTT Telecom een naam hoog

te houden. Uw opleiding is maximaal op HAVO-/MBO-
niveau met een talenpakket. U spreekt dan ook een aardig

woordje over de grens: minimaal Frans, Duits en Engels.

Maar wanneer u daarnaast nog andere

talen beheerst, bent u voor ons extra

interessant. U kunt goed zelfstandig

werken, maar samenwerken met col-

lega's gaat u ook goed af. Een flinke dosis stress-

bestendigheid en improvisatietalent zijn verder belangrijk,

evenals een klantgerichte instelling en enige kennis van

automatisering. Uw contactuele vaardigheden zijn uiter-

aard van hoog niveau.

Interesse? Reageer snel!

Heeft u belangstelling voor een afwisselende part-time

baan met de wereld als werkterrein? Dan kunt u voor

meer informatie bellen met mevrouw P. Beentjes, tele-

foon (020) 674 32 04. Uw schriftelijke sollicitatie kunt

u binnen 10 dagen richten aan PTT Telecom district

Amsterdam, t.a.v. de heer M.C.M. Smiers, Postbus 50500,

1007 DA Amsterdam.

BETAALTU SI
NOG STEEDS TEVEEL

VOtÉHETZEili
fiffiKPRÓDÜËïit

Superbenzine

Euroloodvrij

Diesel

1,89

1,73

1,04

Iffl
(bij Palace Hotel)

S E o n B BB BBBBl

NOORS NATIONAAL
VERKEERSBUREAU

Als Verkeersbureau be-
schikken wij over een grote
hoeveelheid documentatie
om een ieder te informeren
over het vakantieland
Noorwegen. Wij willen u op
2 uitgaven attent maken:

1. NOORWEGEN '93

Gratis brochure* met 44
pagina's algemene infor-

matie over de vele vakan-
tiemogelijkheden m Noor-
wegen
(* vrijwillige bijdrage ƒ 5,- in

de verzendkosten)

2. NOORWEGEN
REISBOEK '93

Ruim 250 pagina's boorde-
vol feiten, informatie, kaar-
ten, routebeschrijvingen,
etc. etc. Uitgevoerd met
vele prachtige kleurenfo-
to's Slechts voor ƒ14,95
(+ ƒ5,- verzendkosten).

Beide uitgaven verschijnen
begin januari 1993
Bel en bestel nu 1

Hettel.nr is 020-671 .00.61
en u krijgt het z s.m thuis

gezonden

Noorwegen:
Bij Heemstede rechtsaf.

U kunt Noorwegen tot-in-de-ziel leren

kennen. Kijk maar in het nieuwe zomer-
programma van Norske Tunst Service:

informatie over iedere streek en ieder dorp,

routebeschrijvingen en een lijst van de
belangrijkste bootverbmdmgen, die NTS
gratis voor u reserveert!

Zo kunt u pas écht genieten van de adem-
benemende vergezichten, de imponerende
fjorden, de komfortabele hotels en pensions,

de bungalows en kampeerhutten

U moet er alleen even voor naar

Heemstede komen, of bellen met de
1

Noorwegen-kenners-bij-uitstek

Norske Tunst Service, Herenweg 64,

2101 ML Heemstede, tel 023-289856

Nöörvv^iiz^
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WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

WEEBMUDM geeft u meer!

WEEKENDTRIP MAASTRICHT
In samenwerking met het Golden Tulip Barbizon Maastricht
biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in de
periode van 1 december 1992 t/m 15 februari 1993 te

genieten van een 3-daags arrangement.
Maastricht is een gezellige stad met veel historische gebou-
wen, de Maas en haar bruggen en Duitsland en België op
een steenworp afstand. Veel Nederlanders ervaren Maas-
tricht als een stukje buitenland in eigen land.

U verblijft in Golden Tulip Barbizon Maastricht, waar alle

kamers voorzien zijn van radio, föhn, kleurentelevisie, zit-

hoek, minibar, telefoon en volledig ingerichte badkamer.
Het hotel beschikt over een bar, een restaurant, een sauna
en is goed te' bereiken en biedt ruime parkeergelegenheid.

Dit 3-daags arrangement bestaat uit.

- aankomst op vrijdag of zaterdag
- 2 x overnachting in luxe hotelkamer
- 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 gangen diner in Restaurant Barbizon
- koffie met vlaai op het Vrijthof
- 3'/2 uurskaart voor Thermae 2000, een centrum m Valken-
burg voor ontspannmgsrecratie met sauna's, Romeins
bad, Turksbad, diverse verwarmde bassins en sportfacili-

teiten.

- entreekaartjes voor het casino in Valkenburg
- Limburgse verrassing bij vertrek
- informatiemap over de stad Maastricht en omgeving
De kosten voor dit arrangement bedragen ƒ 290,- p p. op
basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een 1

persoonskamer bedraagt ƒ 50,- per nacht.

Voor nadere informatie. Golden Tulip Barbizon Maastricht,

Forum 110, Maastricht, tel 043-838281.

Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar.

Secretariaat weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit 3-daagse arrangement naar Maastricht is

alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde
bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde, adres.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer.

Aantal personen

Woonplaats

Keuze data

ÜITSLAGENLÏJN
DAG EN NACHT
BELLEN: 06-9799
50 CT PER MINUUT

Gastvrouwe Caroline van Postcode Loterij aan het woord

Met Hitbingo
naar de twee miljoen
De nieuwe presentatrice van
Hitbingo, Caroline Tensen,
heeft er dit nieuwe televisie-

seizoen al weer tien uitzen-
dingen opzitten. Een goede
reden om haar eens aan het

woord te laten.

Het is niet niks, elke week
een show van anderhalf uur,

en ik weet nog dat ik de eerste

uitzending doodeng vond.
Maar het gaat nu heel erg lek-

ker en ik krijg er steeds meer
plezier in. Het samenspel met
het enthousiaste publiek, de
ontvangst van bekende en
beroemde gasten en de manier
waarop ze met ons meedoen...
dat is een geweldige ervaring.

Ze maken van het programma
iets feestelijks.

Wat mij zo aantrekt is het dub-
bele doel van de Postcode Lo-
terij. Aan de ene kant een
heleboel mensen blij maken
met prachtige prijzen - zo zal

ik dat gesprek met de winnares
van de Novemberton nooit
meer vergeten. Aan de andere
kant dragen diezelfde mensen
door hun deelname aan
de Postcode Loterij daad-
werkelijk bij aan projec- p —
ten voor mens en natuur.

Ik heb zelf in Brazilië
kunnen zien wat er met
het geld van de Postcode
Loterij gebeurt. Ik ben
daar op bezoek geweest
bij een woningbouwcoö-
peratie en dan zie je zelf

ook hoe deze projecten

Nog geen
deelnemer?
Vul dan snel
debon in ën
doe mee!

De winnende
Thuisbingo-
nummers van
15 december :

1 10 16 22 31

4 11 17 24 35
5 12 18 27-40
6 13 19 28 43
8 14 21 30

de mensen écht helpen. Hoe
meer deelnemers, hoe beter!"

Doe mee!
Help mee om deze projecten

voor mens en natuur mogelijk

te maken. En maak daarbij ge-

lijk kans op een maandelijkse
prijzenregen die er zijn mag.
Van een tientje tot twee mil-

joen gulden! Plus elke week
kans op een Hitbingo, want
deelnemers spelen immers elke

week gratis mee en maken zo
kans op de Thuisbingo van
25.000 gulden. Behoort u tot

Hitbingo geeft iedere deelnemer
elke week kansen op 25.000 gulden.

de gelukkigen die uitgenodigd

worden voor de opnamen van
Hitbingo, dan krijgt u aan de

zaal al direct 250 gulden con-

tant. En met de Zaalbingo en

het Pingospel krijgt u twee
kansen op nóg eens 25.000
gulden extra. Doe dus mee en

stuur de WIN-EEN-MIL-
JOEN-BON op. Misschien
wordt 1993 wel uw prijzenjaar.

Bovendien doet u meteen uw
eerste goede daad!

Spelregels Zodra u op uw rekemngalschntt van bank ol giro een alschniving Hebt ontvangen bent u deelne-
mer aan de loterij Deelname impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 99 loten per postcode Als u

liet met een afschrijving niet eens bent dan kunt u binnen een maand opdracht geven het bedrag terug te boe-
ken Opzeggen kan ieder moment Hiervoor kunt u zich per briet wenden tot het secretariaat van de Nationale
Postcode Loterij Van Eeghenstraat 81 1071 EX Amsterdam Trekking is iedere maand en wordt verricht door
Notaris mr P J N van Os te Amsterdam Trekkingslijsten en reglement zijn verkrijgbaar bil het secretariaat

Pnizen worden automatisch op uw bank- o! girorekening gestort Prijzen boven de 1000 gulden worden belast
met 25% kansspelbelasting 0e loten; is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justitie onder nummer L0
890/098/1 77 69 d d 20 10-1989 Zetfouten voorbehouden£&

WÏN--EEN.MiLJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en kans maken op een van de vele prij'zen

.g Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per drie maanden het aangegeven bedrag van
" onderstaande rekening af te schrijven Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding

van het reglement Het reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Nationale Postcode Loterij

1 lot (ƒ 10,-) per maand
Do lolen woiden voot <!ne maanrfen tegelijk geniet

Aub.uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

loten (a ƒ 10,-) per maand

Naam:

Adres:

U dhr. mevr.

Postcode: I L I l

-
l I I Plaats:

Postbanknummer:

Datum:

Banknummer:

Handtekening:

150 92.12

1NATIONALE i

(P©gTT(ê®[D)|
lil LOTERIJ II

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonderpostzegel) naar:

Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Extra aandacht voor woonfunctie van Zandvoort *

ZANDVOORT - Het colle-

ge van burgemeester en
wethouders vaart een dui-
delijk andere koers, na de
'vervanging' van VVD-wet-
houder Van Caspel door
GBZ-fractievoorzitter Flie-

ringa. CDA en D66 hebben
samen met nieuwkomer
GBZ onmiddellijk van de
situatie gebruik gemaakt,
het collegeprogramma 'bij

te stellen'. Er zal 'extra aan-
dacht moeten worden gege-
ven aan de woonfunctie
van Zandvoort,' en het col-

lege streeft naar zoveel mo-
gelijk sociale woningbouw
bij het NS-terrein. Voor de
verkeerscirculatie moet
een 'eenvoudig en over-
zichtelijk plan' komen.

'De thans op tafel liggende
structuurschets van het bureau
V.H.P. wordt niet als een reëel
uitgangspunt gezien voor de
verdere ontwikkeling van
Zandvoort.' Dat is een van de
meest opmerkelijke standpun-
ten van het nieuwe college, dat
nu - naast burgemeester Van
der Heijden - bestaat uit Ter-
mes (D66), Ingwersen (CDA) en
Flieringa. Het gewijzigde colle-

geprogramma meldt dat er
geen steun kan worden gegeven
aan de kaalslag en wederop-
bouw van de Middenboule-
vard/Burgemeester Engelbert-
straat, aan de hoofdwegen-
structuur in de zoals die in de
schets staat aangegeven, en aan
de 'te sterke aandacht voor de
toeristische kant van de schets.
De structuurschets, die ko-

mend voorjaar ter discussie

zou komen in de gemeenteraad,
geeft ongeveer aan hoe de ge-

meente er in de toekomst uit

moet gaan zien.

Woonfunctie
Dat betreft met name de

ruimtelijke ordening. Daaron-
der vallen onder andere de lig-

ging van woningen, bedrijven,
straten en wegen. Op de - voor-
lopige - structuurschets die dit

jaar werd gepresenteerd, is tot
nu toe veel commentaar geko-
men. Hierin wordt onder ande-
re voorgesteld flats aan de Bou-
levard de Favauge te slopen en
te vervangen door nieuwbouw.
Ook in andere delen van het
dorp zou de huidige bebouwing
op den duur moeten verdwij-
nen. Volgens het nieuwe colle-

ge is dat niet realistisch.

De structuurschets moet dus
aangepast worden, ruimtelijke
plannen moeten getoetst wor-
den aan hun financiële haal-

baarheid. 'Extra aandacht zal

moeten worden gegeven aan de
woonfunctie van Zandvoort.' In
tegenstelling tot de huidige
structuurschets moet er meer
aandacht geschonken worden
aan ontwikkelingen ten noor-
den van de spoorlijn Zand-
voort-Haarlem.

Verkeer
Bij ontwikkeling van bouw-

plannen wordt prioriteit gege-
ven aan de bebouwing van de
voetbalvelden Zandvoortmeeu-
wen en het N.S.-terrem. Daarbij
wordt gestreefd naar een zo
groot mogelijk aandeel sociale
woningbouw, aldus het nieuwe

college. Wat de verkeerscircu-
latie door en langs het dorp be-
treft, streeft het college 'op kor-
te termijn naar een eenvoudige,
goedkope en flexibele oplos-
sing, waarbij een bredere toet-

sing zal plaatsvinden'. De auto
moet een minder dominante
plaats innemen in het centrum,
ten gunste van de voetgangers.
Het centrum wordt *in goed
overleg met het bedrijfsleven
en omwonenden gerealiseerd'.

Daarbij zal aan parkeren in het
centrum grote aandacht wor-
den besteed.
Wat de financiële controle

betreft, worden de touwtjes op
het raadhuis strak aangetrok-
ken. Dit om tekorten zoals die

de afgelopen jaren opdoken, te

voorkomen. Die controle geldt

met name de sectoren Grond-
gebied en Eigendommenbe-

heer: met betrekking tot een
aantal projecten moeten per
maand managementsrapporta-
ges worden opgesteld. De kre-

dietbewaking per sector dient
inzichtelijker te zijn, de finan-

ciële deskundigheid moet ver-

beterd worden.
Financien zijn voor de nieu-

we wethouder van ruimtelijke
ordening die vorige week dins-

dag is geïnstalleerd, Flieringa,

geen onbekend terrein. Hij zelf

was in de beginjaren tachtig
wethouder van Financiën. Tot
hij in 1985, voor de behandeling
van de begroting 1986, moest
vertrekken wegens een motie
van wantrouwen. Die motie
werd destijds ondersteund
door de toenmalige wethouder
Van Caspel.

De installatie komt voor Flie-

ringa niet op een onvoordelig
tijdstip: hij stopt per 1 januari
met zijn huisartsenpraktijk.

'Dit besluit doet keihard pijn'

Twee VVD raadsleden

stappen over naar GBZ
ZANDVOORT - De VVD-raadsleden Jaap Methorst en

Jaap Brugman stappen over naar Gemeente Belangen
Zandvoort (GBZ). Dit hebben zij gistermiddag bekend
gemaakt aan WD-fractievoorzitter Tates. Zij kunnen
zich niet meer verenigen met de houding van de fractie,

inzake de crisis rond (ex)VVD-wethouder Van Caspel.
Het meest stoort hen, dat Tates het behoud van de
VVD-wethouderszetel heeft verspeeld. Tijdens de laat-

ste bespreking met CDA en D66 was hij niet komen
opdagen, waarna, beide collegepartners besloten GBZ
uit te nodigen.

Rotary levert dertien

meter hulpgoederen af
-.jrjiimjiMrvJv

De coördina-
trice van de
hulp in Karlo-
vac (rechts)
staat klaar
om de hulp-
goederen in
ontvangst te
nemen

ZANDVOORT - Een delegatie
van Rotary Zandvoort heeft op
23 december een vrachtwagen
vol met hulpgoederen kunnen
afleveren voor bewoners en
vluchtelingen in voormalig Joe-
goslavië. Dit was het resultaat
van de inzameling die op 12 de-

cember in Zandvoort is gehou-
den.

De lading werd overgedragen
aan het gemeentebestuur van
de plaats Karlovac, die naast de
ongeveer 40.000 inwoners nu
ook nog,eens 20.000 vluchtelin-
gen herbergt. De hulpgoederen
zijn vervolgens, nog voor de
Kerst, bij de hulpbehoevenden
bezorgd. De dertien meter lan-

ge vrachtwagen was voor twee-
derde gevuld met kleding en
voor een derde met voeding.
Behalve het voedsel dat in
Zandvoort werd ingezameld,
waren er ook vijf ton aardappe-
len en een paar palads met gou-
lash. Dat is betaald met de fi-

nanciële hulp die Rotary van
diverse Zandvoorters heeft ge-

kregen.
Het was mogelijk een delega-

tie van de Rotary naar Karlovac
te sturen, doordat een relatie -

die anoniem wil blijven - enkele
vliegtickets ter beschikking
stelde. Op het stadhuis vond de

| WaterstandenB

officiële overdracht plaats,
waarbij het stadsbestuur zijn

dank uitsprak naar de Zand-
voortse bevolking.

„Het doet keihard pijn," zegt
Methorst over' zijn besluit om
de WD-fractie te verlaten. Hij
heeft tien jaar voor deze partij

in de gemeenteraad gezeten,
waarvan een aantal jaren als

fractievoorzitter. Nu wordt hij -

evenals Jaap Brugman - raads-
lid voor GBZ. „Ik zie geen ande-
re mogelijkheid om geloofwaar-
dig te blijven voor de kiezers."
De overstap naar GBZ is vol-

gens hem een logische, omdat
dit ook een liberale groepering
is, maar dan een plaatselijke.

„En het zijn oud-WD-ers."

Open armen
Dat geldt onder andere voor

GBZ-fractievoorzi' ter Land-
man. Hij heeft not, samen met
Methorst in de VV*"

-

factie ge-

zeten. Bij Gemeente belangen
Zandvoort zijn de twee raadsle-
den met open armen ontvan-
gen. „GBZ en WD huldigen
beide de liberale beginselen,"
zegt Landman.
„Alleen stellen wij ons op het
standpunt: de burger gaat voor.
En daar hebben zij zich mee
akkoord verklaard. Hun kennis
kan de fractie alleen maar ver-
sterken. En dat is goed, want
wat wij doen, is in het belang
van Zandvoort. En een voor-
deel is, dat we nu versterkt de
nieuwe verkiezingen in 1994 te-

gemoet gaan."

Methorst en Brugman heb-
ben zich vooral gestoord aan
het feit dat fractievoorzitter Ta-
tes is weggebleven bij de laatste
bespreking met CDA en D66
over de invulling van de wet-
houderszetel Ruimtelijke Or-
dening. Woensdagavond 9 de-
cember besloot de WD-fractie
'dat de uiterste moeite moest
worden gedaan' om de wethou-
derszetel die per 22 december
1992 zou vrijkomen, voor deWD te behouden. Dat schrij-

ven Methorst en Brugman in
een verklaring.
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Datum
30 dec
31 dec
1 jan
2 jan

3 jan

4 jan

5 jan

6 jan

7 jan

HW
07.2G
08.00
08.39
09.46
10.44
11.55
00.24
01.35
02.19

Maanstand:
EK vnjd. 1 jan.

Doodtij 3 jan. 1

LW
02.44
03.14
03.54
04.50
05.55
06.55
08.24
09.40
10.24

HW
19.34
20.25
21.05
22.20
23.26

13.00
13.45

14.35

LW
14.55

15.46

16.35
17.35

18.36
19.40
20.34
21.55
22.54

04.38U.

0.44 u. NAP+72cm
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Wij wensen U een kleurrijk en
4 : m^

De jongere
die buiten de
toegestane
tijd vuurwerk
afsteekt,
loopt kans
weggejaagd
of opgepakt
te worden
door de poli-

tie

(Archieffoto)

Kans op alternatieve straf bij te

vroeg afsteken van vuurwerk
ZANDVOORT - Wie met vuurwerk speelt, moet op de

blaren zitten. Zo kan het lik-op-stuk-beleid van het bu-
reau Halt vertaald worden, 's Morgens overlast veroor-
zaken, betekent 's middags werken. Het alternatief is

registratie bij de politie plus een boete van zestig gul-

den. Het beleid geldt tot en met morgenochtend, 31
december, 8 uur. Pas vanaf dat moment mag er vuur-
werk afgestoken worden.
Tussen Kerst en nieuwjaar

slaat bij veel jongeren de verve-
ling toe. Illegaal vuurwerk en
strijkers zijn her en der simpel
verkrijgbaar en daarmee valt

die grenzeloze verveling aardig
te bestrijden. Iedereen kent het
wel. Je loopt rustig te winkelen
en ineens ontploft vlak achter
je rug een strijker. Of de kinde-
ren liggen te slapen terwijl op
straat de ene 'bom' na de ande-
re tot ontploffing komt. Als het
daarbij blijft, valt het nog mee
want strijkers worden ook re-

gelmatig aan elkaar gebonden
of - nog erger - in glazen potten
gestopt. Het resultaat is altijd

hetzelfde: ergernis en overlast.

Om over verminkingen maar te
zwijgen.

„In feite is alles wat niet is

toegestaan overlast. Er bestaat
veel onwetendheid over het ge-

bruik van vuurwerk. De mees-
ten weten bijvoorbeeld niet dat
je het vuurwerk zelfs niet uit de
zak mag halen als je van de win-
kel naar huis loopt. Het mag er

pas op Oudejaarsavond om
acht uur uitgehaald worden."
Dit zegt Petra Nijssen van Bu-
reau HALT Kennemerland-
Zuid, dat in samenwerking met

politie en justitie alternatieve
straffen verzorgt voor vandalen
van 12 tot 18 jaar.

HALT richt zich met name
op de zogenaamde 'first offen-

ders', jongeren die nog niet eer-

der met justitie in aanraking
zijn geweest. Via HALT worden
vandalen voor de eenmalige
keuze gesteld: vier uur dienst-

verlening of een boete van zes-

tig gulden plus registratie. De
ervaring leert dat vrijwel alle

jongeren direct kiezen voor vier

uur dienstverlening vanwege
de registratie.

Opruimwerk
In samenwerking met de po-

litie Zandvoort wordt voor het
tweede achtereenvolgende jaar

een vuurwerkproject gehou-
den. Zodra een jongere wordt
opgepakt voor vuurwerkover-
last zoekt HALT een alternatie-

ve straf. Nijssen: „Het liefst op
de plaats waar de overlast ver-

oorzaakt is. Als iemand een
bank van een bus gesloopt
heeft, proberen wij hem een
middag bij de NZH onder te

brengen. Met vuurwerk ligt dat
natuurlijk wat anders. In dat
geval moet hij bijvoorbeeld

kerstbomen opruimen, de
markt schoonmaken of een
middag meehelpen in de keu-
ken van een bejaardentehuis.
Het betreft veelal opruim-
werk."

„Als na afloop blijkt dat hij

zich niet voor honderd procent
heeft ingezet, wordt hij alsnog
geregistreerd en krijgt hij ook
de boete. Bovendien moet hij

de schade betalen, en die kan
soms aardig hoog zijn. Zoals in

Bloemendaal waar vorige week
een telefooncel werd opgebla-
zen." Volgens Nijssen valt de
overlast van vuurwerk in Zand-
voort mee, m vergelijking met
andere gemeenten. „Vorig jaar
zijn hier ongeveer twintig van-
dalen opgepakt, tegen in Haar-
lem ruim honderd. Elders in

het land loopt dit project al veel
langer dan hier en ik heb de
indruk dat het aantal klachten
wel daalt. Vóór de Kerst zijn in

Zandvoort nog geen klachten
binnengekomen, het concen-
treert zich altijd in de laatste

drie dagen van het jaar. De
klachten komen uit alle lagen
van de bevolking. Jan en Alle-

man belt de politie."

Meelopers
De daling van het aantal

klachten kan waarschijnlijk
ook worden toegeschreven aan
de vuurwerkkrant die wordt
uitgegeven door alle HALT-bu-

reaus in Nederland. De krant is

bestemd voor leerlingen van de
laatste twee groepen van de ba-

sisschool en de eerste drie klas-

sen van het voortgezet onder-
wijs. Met de krant hoopt men
de overlast terug te dringen en
wil men gelijk de jongeren
waarschuwen voor de gevaren.

DEZËWEEK
Terugblik
Het jaar 1992 is bijna c
ten einde, tijd voor een O
terugblik op twaalf maanden
waarin veel gebeurd is

Kleurplaat
Voor de jeugd staat er <y
een kleurplaat op de f
ATV-pagma Het voorlichtings-

bureau voor de Voeding
brengt een recept voor olie-

bollen

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 uur ... . tel. 17166

Advertenties: tel. 17166

Redactie: tel. 18648

Nieuwjaarsduik
gaat zeker door
ZANDVOORT - De Nieuw-

jaarsduik op 1 januari vindt ge-

woontegetrouw plaats voor de
Rotonde, rond 13.45 uur. Secre-
taris mevrouw Smid van
Zwemvereniging Rapido '82

wijst hier nog eens op. Volgens
haar denken sommige mensen
dat het festijn' niet doorgaat,
omdat oud-organisator Ok van
Batenburg er niet meer bij is.

Dat was vorig jaar ook al het
geval, aldus Smid. De uitspraak
van Batenburg 'gewipt' zou
zijn, wordt door het bestuur te-

gengesproken. Hij zou zelf de
beslissing hebben genomen om
weg te gaan. Zijn opvolging is

goed geregeld. Mevrouw Smid
verwacht dat de deelname aan
de Nieuwjaarsduik dit jaar gro-

ter is dan ooit. Met name onder
jongeren groeit de belangstel-
ling voor dit evenement. Die
gaan min of meer aan de hand
van ouderen. „Het gebeurt alle-

maal onder goede begeleiding
van trainers en mensen met mi-
nimaal een ClOS-opleiding," al-

dus een van de andere leden
van Rapido.

Alleen bonnen
ZANDVOORT - Alleen bon-

nen kunnen zaterdag 10 januari
tussen 9 en 12 uur bij de brand-
weer ingeleverd worden. Geen
kerstbomen, zoals eerder ver-

meld. De jeugd kan de bomen
inleveren op woensdag 6 janua-
ri om 13.30, zowel bij de ge-

meenteremise aan de Kamer-
hngh Onnesstraat als op de Ro-
tonde. Per boom krijgen zij de
eerder genoemde bon ter waar-
de van 25 cent. De verbranding
op strand begint om 18.00 uur.

Knallers maken steeds meer plaats voor siervuurwerk
ZANDVOORT - Liefhebbers van 'knalvuurwerk' ko-

men steeds minder aan hun trekken. De rijksoverheid
heeft opnieuw beperkingen opgelegd aan het aantal
soorten knallers, waardoor er nog maar een stuk of vier
verschillende te krijgen zijn. Daarentegen neemt de
keuze van siervuurwerk steeds meer toe.

Het - legale - vuurwerk is als

vanouds te krijgen bij Jupiter

op het Raadhuisplein en bij

Jaap Bloem Sport in de Kerk-
straat. De veranderingen van de
bepalingen, van hetgeen wel of
niet is toegestaan, gaan erg
snel. „Bepaalde rotjes zijn uit

de handel genomen. Daardoor
kan ik sommige soorten knal-
vuurwerk, die dit jaar op de be-
stellijst stonden, nu niet meer
leveren," zegt Kees Bruynzeel,
van Jupiter. „Daarvoor moet ik
een alternatief leveren. Maar
het meeste knalvuurwerk be-
gint meer op klappertjes te lij-

ken." De Astronaut is nu het
zwaarste wat er te krijgen is,

maar Bruynzeel vermoedt dat
die volgend jaar ook is verdwe-

nen. De verschuiving wordt ook
gemerkt bij Jaap Bloem Sport.
„De knallen mogen minder
hard," bevestigt een medewer-
ker. Dat neemt niet weg dat er
nog veel belangstelling is voor
het vuurwerk. Die neemt zelfs
toe. Dat hebben beide winke-
liers al aan de bestellijsten ge-
merkt. De verwachting is dan
ook dat de verkoop, die gisteren
begonnen is, goed zal verlopen.
JVIet die verwachting heeft bij-

voorbeeld Bruynzeel zo'n 200
kilo vuurwerk in huis gehaald.
Dat stond afgelopen dagen vei-

lig opgeborgen in een oude
kluis van de gemeente. Dit ge-

vaarte van ongeveer 4x4 meter
staat nog in het pand aan de
Schoolstraat, het voormalige

Kees Bruynzeel had zo'n 200 kilo vuurwerk veilig opgeborgen
in een oude gemeentekluis Foto Bram stunen

Burgerzaken, dat Bruynzeel
vorig jaar heeft gekocht.
De goede verkoop van sier-

vuurwerk heeft te maken met
het feit dat er steeds meer keu-

ze komt en de particulier

steeds mooier vuurwerk kan af-

steken. Een voorbeeld van een
van de nieuwste soorten is de
zogenaamde Crazy Jack, die -

op de grond staand - met rond-
draaiend vuur een grote bloem-
kelk vormt, in allerlei kleurtjes.

Omdat het 'oor' kennelijk ook
wat wenst, worden daarbij al-

lerlei geluiden geproduceerd,
als een soort fluitend orgel. De
prijzen van het siervuurwerk
variëren van ongeveer een
rijksdaalder tot een gulden of

vijfentwintig.

Het huidige materiaal is

voornamelijk afkomstig uit

China en Duitsland. De Chine-
zen leveren onder andere de be-

kende matten en 'mandarij-
nen'. Hoewel zij bekend staan
om hun uitbundige manier van
vuurwerk afsteken, komt het
mooiere siervuurwerk volgens
Bruynzeel toch uit Duitsland.
Aangeraden wordt het vuur-

werk aan te steken met een si-

garet, een sigaar of een lontje,

dat hiervoor speciaal te koop is.

Afsteken van vuurwerk is toe-

gestaan tussen 31 december
08.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

(ADVERTENTIE)

(Jw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons

kantoor, telefoon

Natuurlijk, die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet

Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

HOERA
31 december

Tonny en Henk
50 jaar een paar

Hartelijk gefeliciteerd

Henk, schoondochter

en familie

v.

1942 50 jaar 1992

Opa en Oma

van Dorth

Van harte gefeliciteerd met jullie gou-
den huwelijksfeest.

Chantal en Denise

Als ik eens mijn ogen sluit

En het leven vliedt er uit

En men vraagt:

Wat heb je met dit leven gedaan,
Was het goed of was het matig?
Och, vergeef mij dan maar
Want ik heb mijn best gedaan.

- Na een leven vol strijd en zorgzaamheid is nu tot
" rust gekomen onze lieve

•Catharina Elisabeth van den Berg-Groen
weduwe van Cornelis Willem van den Berg

op de leeftijd van 79 jaar.

*.'• Familie H. Laurier

'Haarlem, 21 december 1992

Correspondentieadres:
Sophiaweg 55
2042 PT Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft heden in besloten
'kring plaatsgehad.

Lieve Oma,
Het was fijn om uw kleindochter te mogen zijn.

Inge

Langs deze weg willen wij

iedereen héél héél hartelijk

bedanken voor alle steun en
hulp!

Jan en Meng Wever
29-12-92

mmm&M^mt&7M*Misa@'Êm f/ / / /

Rust zacht lieve

Oma
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Familie Penning

Hi"; was een man van weinig woorden.
Oneerlijkheid dat was iets wat
hem stoorde.

Op de voorgrond treden lag niet

in zijn aard.

Hij leefde voor vrouw en kinderen,

dat vond hij de moeite waard.
Hij was te jong om al zijn liefde te

mogen geven,
maar dat wat wij van hem kregen,
hebben we met vreugde mogen beleven.

Na een lange en moedige strijd is van ons heenge-
gaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,

schoonvader en opa

Boudewijn Keur
(Boud)

op de leeftijd van 61 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
in Verpleeghuis „Den Weeligenberg".

Jet Keur-Verhaert

Hanneke en Martijn
Jeffrey, Lesley

Job en Jan
Michael

Gerard en Sonja
Joel Ie

Marcel en Marita

Maureen en Ebrahim

Hillegom, 25 december 1992
Lorentzstraat 308
2041 SM Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 30
december plaatsgehad.

DOKTERSBERICHTEN

P. Flieringa
huisarts

beëindigt per 1 januari 1993
zijn praktijk.

De praktijk wordt voortgezet door de huisartsen

C. A. Jagtenberg
Thorbeckestraat 44 tel. 13355

F. Weenink
Kostverlorenstraat 70a

Tel. 12499

Beide artsen werken uitsluitend op afspraak.

Dokter Flieringa dankt zijn patiënten

voor het vertrouwen dat zij

jarenlang in hem hebben gesteld.

Praktische

FILOSOFIE
Open Avond & Introductiecursus.

Over wijsheid, over het leven, over uzelf.

Gebaseerd op oosterse en westerse tradities.

Gericht op de dagelijkse praktijk.

Aanvang in de week van 11 januari.

Op ma, di, wo. of do. van 20.00-22.30 uur,

of op za. van 10.00-12.30 uur.

J.J. Viortastraat 34, Amsterdam.

Bel voor de folder: 020 - 664 11 20 / 664 76 27.

SCHOOL voor FILOSOFIE

Auto- en Motorrijschool

Bert Hoogendijk
gaat per 1 januari 1993 weer
voor zichzelf beginnen.

Lesprijs:

auto
motor

ƒ45,-

ƒ45,-

per uur
per uur

Tollensstr. 35
Tel. 02507-14946
Floresstr. 46, Haarlem
Tel. 023-251933

f
1Z1COIFFEURSVu international

galerij kerkstraat- 22
zandvoort
tel.(02507)14040

Beste Klant,

Allereerst een Gelukkfg Nieuwjaar!

Na jaren vol enthousiasme heb ik

besloten de zaak per 1 januari a.s.

over te dragen aan Jos en Nel en
het zelf wat rustiger aan te gaan
doen.

Vanaf een wat bescheidener
plaats binnen het J.M.-team zal ik

een bijdrage blijven leveren, ook in
het komende jaar.

Ik dank u voor alle prettige uren die
wij samen hebben doorgebracht
en ik hoop dat u Jos en Nel een kans
geeft uw vertrouwen te winnen.

Vol enthousiasme en kwaliteiten
zijn ze, alles zullen zij er aan doen
om het u naar uw zin te maken.

Dikke zoen,

Monique

Zaterdag 2 januari

zijn wij

GESLOTEN.
V.a. dinsdag 5 januari starten
wij de week feestelijk met
voor iedere klant een drankje
en een hapje.

U bent welkom bij

Jos en Nel

it Daar (igt onze^i belangrijkste

; tasilc en dien$tyèjrleningv
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:k^
s^Kterecht ^yóqr:ï''|;

:

- '''^'-vvi/^-V.

".<jhsphrijyingëndï^^ ;

.>.

:

; 'w^^v:

Uitvaartvérzèkerihg

:
,;V
rNiyO-POUS^

••'l'ëèn:;Natüra^^^
;.;'; uitvaartoyèreèjikomst

Vraag rustig vrijblijvend

jéilie inlichtingenifciü:

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

ZANDVOORT

KAMERS
TE HUUR

Tel. 14882

of 06-52809096
iilliiO

OPNIEUW

KIJKEN

BIJ FRANSE
Doe meer met uw
interieur dan alleen

maar meubelen
neerzetten. Kleed het

leuk en warm aan.

Loop eens vrijblijvend

binnen bij

Franse in de
Amsterdamsestraat.

sinds 1929

Franse Woon idee

vloerbedekking,

gordijnen, meubelen

Amsterdamstraat 70

Haarlem, tel. 023-355086

lid ver. woningstoffeerders

WmMmm

Auto- en Motorrijschool

W. v.d. Veld
eindejaarsaanbieding

1e 3 rijlessen

ƒ 100,-

tel. 02507-19188

Wij wensen

al onze leerlingen een

gelukkig en geslaagd 1993

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1 . Lijsterstraat 2 flat 33 (Kerkmanflat), huur ƒ 594,08 per maand (excl.

stookkosten)
3-kamerseniorenwoning met cv.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens van 55 jaar

en ouder.
Het (gezamenlijk) bruto-maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.430,- zijn.

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 12.00 uur in het ge-

velkastje ten kantore van EMM.

Toewijzingscnteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

V

OLIEBOLLENKRAA
Raadhuisplein

Div. bollen met banaan-ananas,
amandelspijs, gember, rum-rozijn en

berliner bollen.

Speciale oudejaarsaanbieding
De échte appelbeignets

20 voor 25,-

Een heel smakelijk 1993

<

^ uitvaartverzorging
kennemerland bv

HERENWEG 180,

2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Zandvoorts NieuwsSiBafl

i ossFVFnKru-ïPArïnFssFsr
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Overstap naar GBZ-fractie
Vervolg van voorpagina

•Ondergetekenden hebben
moeten constateren dat deze
opdracht door de fractievoor-

zitter, de heer Tates, niet opti-

maal is uitgevoerd. De belang-

rijke bespreking tussen VVD,
D66 en CDA op woensdag 16

december 1992 werd door de
heer Tates niet bijgewoond. Dit
was voor CDA en D66 het breek-
punt: dus einde wethoudersver-
haal VVD. Overleg hieromtrent
heeft in de fractie in het geheel
niet plaatsgevonden. Het is on-
voorstelbaar hoe ondoordacht
hier is gehandeld, waardoor de
VVD toebehorende wethou-
derszetel verloren is gegaan.'

Harde oppositie

De twee raadsleden zijn het
ook niet eens met een opmer-
king van Tates in de raadsver-
gadering op 17 december, toen
bekend werd dat de VVD buiten
het college zou vallen. Hij kon-
digde toen aan dat er de komen-
de veertien maanden een harde
oppositie zou worden gevoerd.
Die opmerking plaatste hij zon-

der enig vooroverleg met de
fractie.

Bij de overstap van Methorst
en Brugman speelt eveneens,
dat zij het niet eens zijn met de
beslissing van Van Caspel om
op eigen houtje uit het bestuur
van het Gewest Zuid-Kenne-
merland te stappen. 'Hierover
is in het geheel geen overleg ge-

weest. Een opvallend detail is

hierbij, dat deze fractie op
maandag 30 november 1992 nog
bijeen was en betrokkene zijn

ontslag op dinsdag 1 december
1992 aan het college bekend
maakte. Er is verder door de
heer Van Caspel geen enkele
motivatie voor zijn vertrek ge-

geven.'

Gemeente Belangen Zand-
voort ziet zijn fractie hiermee
uitgebreid van één naar drie

personen, waarnaast ook nog
wethouder Flieringa gerekend
moet worden. Samen met CDA
en D66 komen de collegepartij-

en dan op elf stemmen in de
gemeenteraad, tegen zes van de
oppositiepartijen: PvdA 3, VVD
3. „Met een 9-8 stemmenver-
houding was Zandvoort niet ge-

baat," aldus Methorst.

Weekenddiensten i
Diensten tussen
31/12/92 en 3/1/93

POLITIE: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.

13043.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info over-

dag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken-
nemerland.
DIERENAMBULANCE (Die-

renbescherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza-
menlijke waarnemingsrege-
ling: J. Anderson, B. van Ber-
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.

Paardekooper, H. Scipio-Blü-
me, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, èn
tijdens feestdagen via telefoon-
nummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn

zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een af-

spraak is niet nodig. Inlichtin-

gen omtrent de diensten van
dokter Flieringa worden ver-

strekt via nummer 12181.

Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.

Apotheek: Van 31/12/92 17.30

uur tot 1/1/93 18.00 uur, Zand-
voortse Apotheek, H.B.A. Mul-
der, tel. 13185. Openingstijd (al-

léén voor recepten) vrijdag
11.30-12.30 en 17.00-18.00. Bui-
ten de openingstijden: informa-
tie over de regeling via tel.nr.:

13185.

Weekend 2/3 januari: Zeestraat
Apotheek, J.W. Neutel, tel.

13073. Openingstijden (alléén

voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur;
zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de ope-
ningstijden telefonische infor-

matie over de regeling via tel.

13073.

Wijkverpleging: Voor spoedge-
vallen is het Kruiswerk Zuid-
Kennemerland 's avonds, 's

nachts en in het weekend te be-
reiken via de doktersinforma-
tiedienst: tel. 023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Eliza-

beth de Boer-Burgh en/of
mevr. A.C. Gombert, Koch-
straat 6A, Zandvoort, tel.

02507-14437.

Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Thorbeckestraat 17 te Zand-

voort, tel. 15847.

Dieren: (Overige diensten) Ver-
eniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings-
dienst 023-383361, Asiel Zand-
voort (tevens pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulp-
verlening: Voor informatie, ad-

vies en hulp tel. 17373, op alle

werkdagen van 10.30-12;30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: (voorheen Dien-
stencentrum) Koninginneweg
1, tel. (02507) 19393. Spreekuur
op dinsdag- en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00

en 17.00 uur. De kosten per per-
soon bedragen vanaf 1 juli 1991:

ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,-

voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.

13459 bgg 023-320899 of 320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur, maandagavond
van 19.00-20.00 uur. Verder vol-

gens afspraak. Deze hulpverle-
ning, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort, is gra-

tis.

Telef. Meldpunt Sexueel Ge-
weld: tel. 023-329393 op werkda-
gen 12.00-14.00 uur en ma.a-
vond 19.00-21.00 uur. '

Zandvoortse Vereniging van
Huurdej-s: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19783. Schriftelijk: Post-
bus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Be-
stuurlijk spreekuur: iedere eer-

ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Sociale Verzekeringsbank:
spreekuur tijdens de 'even' we-
ken op woensdag 10-12 uur, in
Gemeenschapshuis, L. Davids-
straat 17. Inl. 023-152152.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.

61500.
Taxi: tel. 12600.

Openbare bibliotheek: Prinses-
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.

14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Kerkdiensten ]
Oud/Nieuw plus
weekend 2/3 jan.'92

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Donderdag 31 dec. 19.30 uur:
Oudejaarsdienst, ds. J.A. van
Leeuwen, Oudejaarskollekte
Zondag 3 jan. 10.00 uur: dhr. J.

Lasthuis
Gereformeerde Kerk:
Donderdag 31 jan. 19.30 uur:

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verscht|nt

op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred . J M Pekelharing.
Hoofd commercie J.F. Sas

Redactie: Gasthuisplem 12, Zand-
voort, tel 02507 - 18648 Postadres-
postbus 26, 2040 AA Zandvoort Bij

geen gehoor- 020-6451515 tijdens

kantooruren.
Dick Piet (red chef), Joan Kurpers-
hoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Jan
Boskeljon (chef), Paul Busse, Pieter

Hendal

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
Postadres- postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer- 02507-
30497. Kantoor geopend' maandag
13-16 u; dinsdag 10-13, 14-16 u;
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12
en 13-17 u., vrijdag 9-12 u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,

Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Posta-
dres- Postbus 51, 1180 AB Amstel-
veen Faxnummer: 020-6475449. Mi-
cro-advertenties tel 020 - 562 6271.
Verkoopmanager: M Chnstiaanse

Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per
kwartaal;

ƒ 29,- per half jaar, ƒ 52,- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven

Losse nummers ƒ 1 ,75.

Opgave abonnementen, verhuizin-

gen.etc:

ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-

6 6813 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
in 1941

Oudejaarsavond, ds. C. van de
Vate
Zondag 3 jan. 10.00 uur: mr. J.P.

Bommel, uit Overveen
Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap NPB:
Zondag geen dienst
Roomskatholieke Kerk:
Donderdag 31 dec. 19.00 uur:
Oudejaarswake, dames B.
Bleijs en C. Wassenaar
(Vrijdag 1 jan. 11.00 uur i.d. St.

Antonius, Sparrenlaan 9a Aer-

denhout: pastor Th.W. Duijves
en Cl. v. Polvliet)

Zaterdag 19.00 uur: pastor
Th.W. Duijves
Zondag 10.30 uur: Driekonin-
gen, pastor Th.W. Duijves
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Donderdag 31 jan. 19.00 uur:
Oudejaarsdienst, ds. A.W. Snij-

ders
Vrijdag 1 jan. 10.30 uur: Nieuw-
jaarsbegroetingsdienst
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snij-

ders. Geen avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37
te Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00

uur en maandag 19.00 - 21.00

uur. Inl.: R. van Rongen, L.

Meeszstraat 14, Haarlem, tel.

023-244553.

B Burgerlijke stand fl

Periode:
22 - 28 december 1992

Geboren:
Karin Coreline, dochter van:
Boot, Hendrik Johan en Wil-
lems, Rosalinda Julietta

Sheila, dochter van: Hendriks,
Willy en Kerkman, Cornelia
Agatha
Overleden:
Van den Berg geb. Groen Ca-
tharina Elisabeth, oud 79 jaar
Eldering geb. Wollert, Martha,
oud 71 jaar

Henk en Tonni Van
Chantal en Denise

Dorth-Bommel met hun kleindochters
Folo Bram Stijnen

'Goud' op oudjaarsdag
ZANDVOORT - Henk

(72) en Tonni (68) van
Dorth-Bommel vieren hun
trouwdatum altijd op een
bijzonder moment: Oud-
jaarsdag. Morgen gebeurt
dat voor de - exact - vijftig-

ste keer.
Henk van Dorth uit Amster-

dam en Tonni Bommel uit Rot-
terdam trouwden op 31 decem-
ber 1942 in hun toenmalige
woonplaats Amsterdam. Al was
dat in de oorlog, gefeest werd er
wel „We hadden wel lekkere
hapjes, want daarvoor hadden
we al heel lang bonnen ge-

spaard."

Koets
De ondertrouw was ook al

feestelijk geweest. „We gingen
in een koets alle familieleden
langs en overal was de tafel ge-

dekt met kopjes met roosjes."
Volgens dochter Joke is zij zelf

ook eig creatief. „Het is onge-
looflijk wat die vrouw allemaal
kan," bevestigt Henk.
Dat slaat > onder andere op

haar bloemschikken en tuinie-

ren (diverse prijzen met de
tuinkeuring) en haar acteerta-
lent waardoor zij nog op de
planken stond in de Stads-
schouwburg van Amsterdam
en een hoofdrol speelde in het
Astatheater. Een aanbod om
naar Parijs te gaan moest zij -

als 15-jarige - afslaan. Tegen-
woordig is zij actief bij de Ope-
rettevereniging, ANBO en
Vrouwen VanNu. Henk doet
het wat rustiger aan. Naast de
operette houdt hij het voorna-
melijk op wat zwemmen, tui-

nieren, en schaken met zijn

kleindochter.

In de krant
Op jonge leeftijd verscheen

Tonni met marsepeinen Sinter-
klaasletters in de krant. En dat
was niet de eerste keer dat zij

met de pers te maken kreeg.
Journalisten liepen de deur
plat, toen bekend werd dat zij

een 'zingende, roze muis' had-
den gevangen. De muis werd
daarna zo verwend, dat hij na
een half jaar het leven liet.

Henk werkte aanvankelijk in
een melkbedrijf maar ging na
de oorlog in de glashandel. Die
handel was mooi te combine-
ren met de drogisterij die Tonni
jaren lang in Amsterdam heeft
gehad. Na de verhuizing naar
Zandvoort, 32 jaar geleden, kon
zij toch niet stilzitten. Zij ging
zoon Henk helpen, eerst m de
kapsalon aan de Tolweg, later

in zijn bloemenzaak in Haar-
lem. Toen beide werden ver-

kocht, kocht zij een lege winkel
in Amsterdam om er zelf een
bloemenzaak te beginnen. Die
winkel, inmiddels verkocht, be-
staat nog steeds.

De foto in het donkerbrui-
ne lijstje ziet er vergeeld uit.

Vroeger hing hij in haar
woonkamer. Na haar vertrek
naar het kamertje in het be-
jaardentehuis, nu al weer
zo'n negen jaar geleden, heeft
ze hem in haar nieuwe onder-
komen opgehangen. Op de
prent staat een bruidspaar.
Zij in een lange witte jurk, hij

in een pandjesjas. Je kunt
zien dat zijn boord hem knel-
de. Zo'n zeventig jaar geleden
is hij genomen.

Vertederd kijkt de vrouw
naar de muur tegenover
haar. Ze zit voor het raam.
Buiten hangt de mist zwaar
over de bomen. Aan de over-
kant van de straat staat een
verlichte kerstboom. Kerst-
mis 1992. De vrouw zucht.
Vanuit de grote eetzaal bene-
den klinkt serviesgerinkel en
geroezemoes van stemmen.
94 is ze nu. Na de dood van
haar man hebben haar kinde-
ren haar overgeplaatst, haar
huis in 'de Zuid' is verkocht.
Het geld werd in vijven ge-

deeld. Elk van haar evenzo-
vele kinderen had ieder een
even groot gedeelte gekregen.

'Als ze het meenam zou het
toch maar worden afgepakt'
hadden ze haar verteld. Haar
blik dwaalt door de kamer.
Het tweepersoonsbed, het
buikkastje, de klok en nog
wat kleingoed, zijn de enige
overblijfselen uit haar verle-

den. Ze zucht andermaal.
Kanker had 'ie. 'Nog een half
jaar had hij te leven' had de
dokter destijds gezegd. Henk,
haar man was een taaie. Na
negen maanden had hij de
geest gegeven.

002 en oor

de badplaats door
In 1918 zag ze hem voor het

eerst. Vol bravour raasde hij

met zijn slee over de strandweg.
Beneden op het strand sloeg hij

over de kop. Zij was er als eer-

ste bij. Nee, hij mankeerde
niets. Toen ze over hem heen
gebogen stond keek hij haar la-

chend aan. Nu, na 74 jaar voelt
zij weer de blos op haar wan-
gen.

Later in de middag zijn ze sa-

men langs het strand gaan wan-
delen. Voor de volgende dag
spraken ze af in 'Ons Huis' aan
het Dorpsplein. Boven het plu-

che tafelkleed had hij haar
hand vast gepakt. Vier jaar
duurde de verkering. In Café
'Welgelegen' (thans Café Ko-
per) aan het Kerkplein vierden
zij hun bruiloft. Van hun ge-

spaarde centen kochten zij een
1 huis in de Noord-buurt.

Later verhuisden zij naar de
Zuid. Henk verdiende goed des-

tijds. De handel in kolen en olie

was een winstgevende zaak.
Maar liefst zes werknemers
stonden bij hem op de loonlijst.

Zoals gezegd, kregen ze vijf kin-

deren. Vier jongens en een
meisje. Ze zijn allemaal goed
terecht gekomen. Haar kinde-
ren hebben gestudeerd. Na hun
promotie verlieten zij Zand-
voort. Ze ziet ze nog maar zel-

den. Elders in het land hebben
zij een drukke baan.

'Moeder begrijpt het toch
nietwaar'? De oude vrouw in de
stoel voor het raam van het be-

jaardentehuis schudt verdrie-

tig haar hoofd. Hun kerstkaar-
ten werden door een van haar
verzorgsters met een rood lin-

tje aan de muur opgehangen.
Nee, ook tijdens deze dagen
kunnen zij met naar haar toe

komen. Haar twee oudste
zoons zitten in het buitenland.
Op wintersport. De drie ande-
ren krijgen visite.

Karretje

Straks komt de zuster. Dan
kan het gordijn dicht. Ze voelt

de kou door het vensterglas.

Buiten op de gang hoort ze het
karretje. Het eten wordt rond-
gebracht. Normaal gesproken
gaat ze nu naar beneden. Haar
warme maaltijd gebruikt ze al-

tijd in de grote eetzaal. Zo komt
ze toch nog onder de mensen.
Ditmaal is er van een gezellig

samenzijn echter geen sprake.
Ondanks het kerstfeest moet ze

nu op haar kamer blijven.

'Beneden is het te druk', heb-
ben ze haar verteld. O ja, na-

tuurlijk begrijpt zij het. Van de
week is er iemand bij haar ge-

weest. Die vroeg of zij er be-

zwaar tegen had dat het kerst-

diner op haar kamer werd ge-

serveerd. Er is een limiet ge-

steld. Niet meer dan zestig

gasten konden aan de dis te-

.

recht, zo heeft zij in de huis-'

krant 'De Babbelwagen' gele-

zen. Ze heeft zich flink ge-

houden.
Vanmorgen is ze stiekem

'gaan kijken. Vanuit de hal
kon ze zien hoe het personeel
bezig was de eetzaal in te de-

len. De tafels waren in rijen

aaneen geschoven. Op het
witte linnen stonden kerst-

stukjes. De kaarsen zouden
straks gaan branden. De gas-

ten zouden van 'buiten' ko-
men. Voor dertig gulden per
persoon kunnen de dorpelin-
gen vandaag genieten van een
feestmaaltijd dat door de
kok, speciaal voor deze gele-

genheid is bereid.

Haastig

Ze herinnert zich nog de
voorgaande jaren. Toen wa-
ren de bewoners wel welkom
bij het kerstdiner. Met z'n

honderdtwintigen hadden ze
daar toen gezeten. Nu kon
dat niet meer. Ze had daar
begrip voor. Voor de vrijwilli-

gers was het eigenlijk niet te

doen. 'De belasting is te

groot'.

Voor de derde maal die dag
slaakt zij een zucht. Op dat
moment wordt na een korte
klop haar deur geopend. Een
witte jurk vliegt haastig naar
binnen. Het blad met eten
wordt naast haar neergezet.
„Eet smakelijk," roept de
verzorgster voor zij de kamer
verlaat.

Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot het
volgende jaar.

BRAM STIJNEN

VVV Zuid-Kennemerland zoekt nog Bloemenmeisjes
ZANDVOORT - De VVV

Zuid-Kennemerland is nog
steeds op zoek naar Bloemen-
meisjes voor het jaar maart '93

tot maart '94. Zij reizen naar
bedrijven in Nederland maar
regelmatig ook naar andere lan-

Sportjaar met diepte- en hoogtepunten
ZANDVOORT - Het jaar

1992 kende weer een fors
aantal diepte- en hoogte-
punten voor de Zandvoort-
se sporters, begeleiders,
trainers en bestuurders.
Menig kampioensfeest
werd gevierd, menig te-

leurstelling werd verwerkt
wegens degradatie of ne-
derlaag. Niet alles kan ge-

noemd worden in een be-
knopt overzicht, daarom
een kleine selectie.

Zoals de prachtige prestatie:

van Zandvoort'75. Na het kam-
pioenschap in 1991 werd nu een
plaatsje afgedwongen in de
strijd om promotie: de Zand-
voorters slaagden cum laude.
In twee jaar tijd dus promotie
van de vierde naar de tweede
klasse. De andere voetbalclubs
kenden een moeizaam seizoen.
Bij Zandvoortmeeuwen moest
er een trainerswissel aan te pas
komen om uit degradatiege-
vaar te geraken. Dat lukte. Het
zaterdagteam van ZVM hand-
haafde zich nipt maar ook TZB
verbleef in de onderste regio-

nen. Met de softbalafdeling van
TZB loopt het beter. Dat is in-

middels een zeer florerende zo-

Nihot/Jaap Bloem promoveert
bijzonder goed

mersport in de badplaats ge-

worden.
De animo voor zaalvoetbal

loopt terug in de regio, zo blijkt.

Toch werden in Zandvoort aar-

dige rersultaten geboekt. Zo
werd ZVM/Aannemer Winter
kampioen en promoveerde Ni-
hot/Jaap Bloem Sport naar de
tweede divisie, de op een na
hoogste klasse in Nederland.
Kampioenschappen waren er
dit jaar onder andere voor de

Ondanks de inbreng van Esmir Hoogendoorn degradeert TC
Zandvoort

en doet het een klasse hoger

dames van basketbalvereniging
The Lions en het dames Casi-
no-ZVM handbalteam, de
kunstzwemsters van De Zee-
schuimers waren eveneens suc-
cesvol.

Schaken
De schakers scoorden zeer

verschillend: Chess Society had
met een promotie meer succes
dan de degradatie van de Zand-
voortse schaakclub. Tennis-
club Zandvoort kon de hoog ge-

spannen verwachtingen niet
waarmaken en degradeerde
zelfs. De dames van de ZHC
wisten zich eveneens niet te

handhaven.

In het Olympische jaar fiet-

ste een aantal Zandvoortse le-

den van Olympia richting Bar-
celona om daar de Olympische
vlag aan de Nederlandse equipe
te overhandigen. Tot slot mag
niet onvermeld blijven dat de
door het Zandvoorts Nieuws-
blad ingestelde topscorerstro-
fee een groot succes werd: Paul
Longayroux werd winnaar van
de eerste editie.

den in en buiten Europa om
Haarlem en Zandvoort plus
omgeving te vertegenwoordi-
gen. Veelal zijn dit meisjes die

in de laatste jaren van het mid-
delbaar onderwijs zitten of - in

de omgeving van Haarlem - net
met een studie zijn begonnen.
Gezocht worden meisjes rond
de achttien jaar met een char-
mant voorkomen, liefst veel
vrije tijd en een redelijke talen-

kennis.
Degeen die er belangstelling

voor heeft moet wel snel reage-

ren bij de WV in Zandvoort,
tel. 12262 (tijdens kantooru-
ren) . De bekende mode-ontwer-
per Edgar Vos is nu al bezig de
nieuwe kostuums te ontwer-
pen, daarna moeten ze worden
aangemeten. Na afloop van het
jaar kunnen de meisjes hun
kostuum houden.

De Bloemenmeisjes uit Zuid-Kennemerland bezoeken regel-

matig het buitenland (Archieffoto);.

Veel kunstzwemtitels voor De Het softbal bij Clicks/TZB groeit uit tot een florerende sport
Zeeschuimers

r
Topscorer 1991/1992 Paul Longayroux zet het succesvolle Zandvoort '75 op voorsprong

(ADVERTENTIE^

Bioscoopprogrammering van 31 Dec t/m 6 Jan.

-•t CgJkr<fcWlEÈ!'e KLASSIEKER TOM CRUISE

Za/Zo/Wo

13.30 en 15.30

A.L

Do/Vr/Ma/Di

14.00

Dagelijks

20.00

let op 31 Dec geen avond voorstelling

Met z'n allen naar de MIDDAGFILM en daarna eten ( Hamburgers,

Franse Frites en Frisdrank ) bij Mc Donalds. Minimaal 6 personen

voor maar ƒ 12.50 p.p. Reserveringen en informatie bij

Cinema Circus tel: 18686 of bij Mc Donalds tel: 16001.

Gasthuisplein 5 - 2042 JM Zandvoort. Telefoon: 02507-18686
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Wij wensen

iedereen een

gelukkig 1993.

Cc4é.4£qwi
Kerkplein (i Zandvoort

Tel.: 02507-1 155 4(i

Lieve Corry,

voor 1993

veel

gezondheid -

liefde

en geluk!

Dick

Het bestuur van de

Zanilvooptse ipidgecluSj

Wenst
al haar leden een gezond

en gelukkig 1993!

De Wurf

Wenscht al heur

leden en donateurs

veul heil en sege

in et ankommende jaer

Wij wensen U een
gezonden vooral

schadevrij 1993

Verzekeringskantoor - Aegon

A. Folkers-Struvé
Gasthuisstraat 4 Zandvoort

Tel. 02507-13283

Marcel SchoorPs
Bloemenkiosk

wenst d

alle clientèle

een gezond en

bloemrijk 1993

Ook in 1993

staan wij graag weer voor u klaar.

Confetti
Haltestraat 14A

wenst clientèle,

vrienden en bekenden een goed en
gezond nieuwjaar.

Café Bluys
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EJTUTI
woningbouwvereniging

EENDRACHT MAAKT MACHT
Bestuur en organisatie wensen al

haarleden een huiselijk 1993

SINGER
NAAIMACHINES ZANDVOORT

Prinsenhofstraat 7 TJTel. 02507-20072
t o garage Versteege Maandags gesloten

=a
r\ wenst u een

O voorspoedig 1993

CSlNGElu Fam. Stokman

w

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

Van Stolbergweg 1a, 2042 NW Zandvoort
Telelefoon 17093

Wij wensen u een heel gelukkig 1993

ILen bloemrijk 1993
-. wenst u
% bloemenmagazijn

n ERICA
f Grote Krocht 24, Zandvoort

RENT & BIKE CENTRE
ZANDVOORT

Passage 20
2042 KT ZANDVOORT
Telefoon 02507-13343

wenst U een
voorspoedig nieuwjaar

„VERZAMELBEURS
ZANDVOORT"

wenst alle

deelnemers een
gelukkig nieuwjaar

TfflWBisenU
"

, -een

'canfèrfeief

gasjaar

SMEDERIJ

GANSNER & CO.
Brederodestraat 60 -Tel. 15068-13612

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

wenst iedereen een
kleurrijk en een
positief 1993

Harry - Toos - Harro - Erwin

Hoejenbos
van het Busstation aan de

Louis Davidsstraat

wensen ai hun vrienden
een voorspoedig 1993

^ue&oda
<s4ntie& Sc

<=

Kun&t
exclusieve stijlmeubelen

Galerij Kerkstraat 22
Tel. 18855

wenst u allen
EEN GOED EN GEZOND 1993

ir Dierenarts

DEKKER
wenst alle dieren en

hun baasjes
een gezond en

voorspoedig 1993

1
— r

s
f

'J r ' ' "

Ir-— -* l

i
De specialist

in al uw
bloemwerken

Wij wensen u een
heel gelukkig 1993

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 12060

éfteüie
aSlibeUl KINDERMODE

SCHOENEN - LAARZEN
wenst iedereen een héél ijocd en

gezond 1993
"

HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

AART VEER
groente- en fruit-speciaalzaak

Wij wensen u allen

een héél goed en gezond 1993

AART VEER
en alle medewerkers

PMz
AANNEMINGSBEDRIJF

J. PLEVIER & ZOON B.V.
- BLOEMENDAAL - ZANDVOORT -

wenst alle klanten en bekenden
een voorspoedig 1993

AANNEMINGSBEDRIJF

LOUIS
RIJNDERS
Jan Snijerplein 3,

2042 KL Zandvoort

wenst u een opbouwend 1993

H. L. C. LANSDORP
JUWELIER-HORLOGER

Kerkstraat 33, telefoon 12359

wenst clientèle en

vrienden een voorspoedig en
gelukkig 1993

A
TOPSLAGER

Slagerij

Vreeburg
Haltestraat 54

wenst iedereen een héél smakelijk

1993

HPjfA^. Restaurantmr A HQN& K0N6-
HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 02507-17897

wenst alle cliënten en bekenden
a Happy New Year

V)Mobil" station

Lehman BV
wenst al z'n clientèle

een gelukkig en

gezond 1993
'

Centrale verwarming
Airconditioning

Gas- en oliestookinstallaties

Luchtbehandeling

VAN DENSEN en Zn.

CENTRALE VERWARMING
Bilderdijkstraat 30
tel.:02507-12972

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Loes, Rinus, Toos, Mary, Carolien en Bea

V.

Boekhandel
DE KROCHT
mensen iedereen een

st/kke goed 1993

Timmer- en onderhoudsbedrijf

H. v. d. Donk
LIJSTERSTRAAT 9

wenst iedereen een
voorspoedig en gezond

nieuwjaar

Steengrillrestaumnt

J)e Vuuvboet")y

wenst
iedereen een heel

gezond en
gelukkig 1993

Bestuur

ANBO Zandvoort
wenst leden en toekomstige leden

een voorspoedig

maar vooralgezond 1993'.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a, Zandvoort,

telefoon 15186

wenst cliënten, vrienden en

bekenden een voorspoedig 1 993

V-A-G

AUTO STRIJDER BV
Burg. van Alphenstraat 102

Van Lennepweg 104, Zandvoort,
telefoon 02507-14565

Wij wensen al orïze cliënten een
goed rijdend 1993

Bert en Nieole

wensen familie, collega's,

vrienden en bekenden

een fantastisch

1993

DRUKKERIJ
VAN PETEGEM BV
Kerkpad 6, telefoon 12793

Aan allen veel geluk en

voorspoed toegewenst

jan koster

bouw-
en aannemingsbedrijf

zeestraat 40, 2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

Goede voornemens
Als een van uw goede voornemens in

1993 GEZONDER eten is, dan vindt u

in uw Echte Bakker een goede partner.

Het bakken van goed (en lekker) brood
is bij hem al sinds jaar en dag een
ngebakken gewoonte.

Eengezond engelukkig nieuwjaar toegewenst.

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28

Hondenkapsalon
RENEE

wenst alle twee- en
viervoeters

een gelukkig 1993

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometrist o.v.

kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20A, Zandvoort.
Tel. 02507-14395

wenst kliënten en bekenden
een voorspoedig 1993

Henk van der Feer
Haarverzorging
DIACONIEHUISSTRAAT 24

wenst u allen een voorspoedig en
goed geknipt 1993 toe.

De vereniging

VROUWEN
VAN NU
wenst iedereen

een gezond en gelukkig
1993

Het Zandvoorts
Mannenkoor

wenst iedereen,

maar dan ook iedereen,

een voorspoedig 1993

Toneelvereniging

Wim Hildering

wenst leden en donateurs

eengelukkig 1993

r

a x ;
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Voor écht V v

vuurwerk' \

pittige snacks bij

JéM

' v n
\ i i

v II
\ 1

1

..Ui

Opgemaakte

VLEES-KIP

SALADES

Fondue

Gourmet

Steengrill

of Wok
Schotels

Kant en Klare

WARME
en

KOUDE

Borrelhapjes

HAGER

G. Zwinkels
Haltestraat 30

tel. 12175

dol DIERENBESCHERMING
dierenbescherming afd. ZandvOOlt

Om onnodig dierenleed tijdens de jaarwisseling te voorkomen en
iedereen toch een prettig Oud en Nieuw te bezorgen, geven wij de
volgende tips:

• Laat uw hond alleen aangelijnd uit (op 31 december
vóór 22.00 uur).

• Doe uw huisdier een naamkokertje of naamplaatje
om.

• Houd uw kat in huis en zorg dat alle deuren en
ramen goed afgesloten zijn.

• Wanneer uw huisdier erg bang is voor vuurwerk ga
dan even naar de Dierenarts, er zijn

kalmeringstabletjes verkrijgbaar.

• Zorg dat er tijdens het vuurwerk minstens 1

huisgenoot bij de dieren blijft.

• Steek geen vuurwerk af in de buurt van bij

voorbeeld kooivogels, paarden, pony's en vee in de
wei. In hun angst kunnen zij zich verwonden of

ongelukken veroorzaken.

• Houdt u strikt aan de voor het afsteken van
vuurwerk toegestane periode.

wee: geeft u meer!

WEEKENDTRIP MAASTRICHT
In samenwerking met het Golden Tuhp Barbizon Maastricht
biedt Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om in de
periode van l december 1992 t/m 15 februari 1993 te

genieten van een 3-daags arrangement
Maastricht is een gezellige stad met veel historische gebou-
wen, de Maas en haar bruggen en Duitsland en België op
een steenworp afstand Veel Nederlanders ervaren Maas-
tricht als een stukje buitenland in eigen land
U verblijft in Golden Tuhp Barbizon Maastricht, waar alle

kamers voorzien zijn van radio, föhn, kleurentelevisie, zit-

hoek, minibar, telefoon en volledig ingerichte badkamer
Het hotel beschikt over een bar, een restaurant een sauna
en is goed te bereiken en biedt ruime parkeergelegenheid

Dit 3-daags arrangement bestaat uit

- aankomst op vrijdag of zaterdag
- 2 x overnachting in luxe hotelkamer
- 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
- 4 gangen diner in Restaurant Barbizon
- koffie met vlaai op het Vrijthof

- 3'/2 uurskaart voor Thermae 2000, een centrum in Valken
burg voor ontspannmgsrecratie met sauna s, Romeins
bad, Turksbad, diverse verwarmde bassins en sportfacili-

teiten
- entreekaartjes voor het casino in Valkenburg
- Limburgse verrassing bij vertrek
- informatiemap over de stad Maastricht en omgeving
De kosten voor dit arrangement bedragen ƒ 290, p p op
basis van een tweepersoonskamer De toeslag voor een 1

persoonskamer bedraagt ƒ 50,- per nacht

Voor nadere informatie Golden Tuhp Barbizon Maastricht,

Forum 110, Maastricht, tel 043-838281

Boeken is alleen mogelijk door middel van het sturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar

Secretariaat weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit 3-daagse arrangement naar Maastricht is

alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde

bon naar het m de bovenstaande tekst vermelde adres

Naam
Adres

Postcode

Telefoonnummer

Aantal personen

Woonplaats

Keuze data

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

N0VIL0N MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vrijblijvend prijsopgaaf

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SINGER l
NAAIMACHINES ZANDVOORT
PRINSENHOFSTRAAT 7 -2? 02507-20072
t/o garage Versteege

P E M Stokman
reparatie alle merken

Maandags gesloten r

RITSEN £
GARENS
NAALDEN
SCHAREN
BIASBAND
FOURNITUREN
KNOPEN
KLEDINGREPARATIE^^

Mooiste marmer, Kraniet en leisteen
Voor wand en vloer

Aanrechtbladen, graniet en
marmer De grootste collectie in

Amsterdam en omstreken
Deskundig advies en voorlichting

Gruothandelspnjzen
va f57,-/m* incl btv,

ABRES
De Flinesstraat 18

Recht tegenover Makro
Amsterdam 020-(><)28555

%

I STUDEREMIP
ÏAIERDAG01HIËSB
ivlilsiiie

De Zaterdagacademie is

erkend door de Minister

van Onderwijs en Weten-

schappen op grond van

de W« op de erkende

ondtrerijsmsteUirtgen.

De (mondelinge) lessen

worden gegeven op zater-

dagochtend van 9 tot 12 uur.

LesiokaÜes: Amsterdam,

Arnhem, Den Bosch, Den

Haag, Leeuwarden, Rotter-

dam, Utrecht, Zaandam en

Zwolle.

Startdata:

vanaf 16 januari 1993

ZATERDAGACADEMIE
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Meeste aandacht ging in 1992 uit naar milieuzaken

)e Zandvoortste Reddingsbrigade bouwde ditjaar in zuid een nieuwe reddingspost Ernst Brokmeier.

)e post werd in juli feestelijk geopend

Ondanks protesten werd de Zandvoortselaan in Bentveld veran-
derd, wat tot veel overlast leidde. Een resultaat van de nieuwe
indeling is dat de snelheid van het verkeer flink wordt terugge-
bracht

Nieuw Unicum mocht na jaren onderhandelen met de Rijksoverheid in juni beginnen met
nieuwbouw, voorzo'n 32 miljoen gulden. Een van de belangrijkste resultaten: de bewoners krijgen
meer privacy.

*, ï' -*• «... ƒ N /

ZANDVOORT - Zowel- verle-

den als toekomst zijn in 1992
aan bod gekomen. Honderden
belangstellenden bezochten de
nostalgische filmavonden van
het Zandvoorts Nieuwsblad,
waarop het dorpsverleden her-
leefde. Met het oog op de toe-

komst was er veel aandacht
voor het milieu. De gemeente
startte een actie tegen de hon-
depoep. Maar tegelijker moest
zij voor de rechter komen, van-
wege het illegaal storten van
rioolslib. Leerlingen van de ba-
sisscholen gaven in april van
dit jaar het goede voorbeeld
door een grote schoonmaakac-
tie op het strand. •

In 1992 zag een structuur-
schets het levenslicht. Maar nu
VVD-wethouder Van Caspel
het veld heeft moeten ruimen
voor GBZ-voorzitter Flieringa,
verdwijnt die schets waar-
schijnlijk als onbruikbaar in
een bureaula. Het circuit mag
in ieder geval weer twintig jaar
blijven, getuige het -nieuwe
pachtcontract. De woningbouw
stond dit jaar op een laag pitje,

maar ouderen zullen zeker blij

zijn met de nieuwbouw op de
locatie Bennoheim.
De foto's op deze pagina ge-

ven een kort overzicht van de
overige gebeurtenissen.

Het personeel van de verzorgingshuizen laat zich niet uitmelken. Naast landelijke acties liepen medewerkers van het Huis in de Duinen
in juni in een demonstratieve optocht met een koe naar het dorpscentrum

lBü?9!F' "
~\ ffW*"" ;.

Naast de activiteiten van de daarvoor in het leven geroepen stichting, werd Zandvoort dit jaar
uitstekend gepromoot met muziekfestivals, zoals het Tropicana (foto) en Jazz Behind the Beach.
Deze trokken samen waarschijnlijk zo'n tweehonderd duizend bezoekers.

%

Bewoners van een EMM-flat aan de Lorentzstraat moesten een
Paar maanden met een bouwlift langs de buitengevel omhoog. De
gewone lift was door brand defect geraakt. De meesten durfden
wel gebruik te maken van het wiebelende gevaarte.

Leerlingen en
schoolbesturen
liepen in juli

uit, om te voor-
komen dat een
teveel aan leer-

lingen van de
Nicolaasschool
elders onderge-
bracht moest
worden. Uit-

eindelijk kwam
er toestem-
ming om twee
'tweedehands'
lokalen te

plaatsen

De autocrim-
naliteit ging dit

jaar fors om-
laag. Mede
dankzij de 'par-

kingwatchers'
die de politie

inzette.

Frits van Cas-
pel begon ze-

ven jaar gele-
den met frisse

moed als

WD-wethou-
der. In decem-
ber 1992 zeg-
den CDA en
D66 het ver-
trouwen in

hem op

Het kon kenne-
lijk niet uitblij-

ven: ook deze
zomer werd
Zandvoort ge-
troffen door
overstromin-
gen. Er is een
Werkgroep Wa-
teroverlast op-
gericht en er
wordt nieuw
onderzoek ver-
richt naar de
capaciteit van
de riolering

De gemeente
Zandvoort

:&tl schaft deze zo-

mer een stof-

zuiger aan, om
de hondepoep
te lijf te gaan.

Desondanks
blijft het uitkij-

ken

Leerlingen van dè Gertenbach Mavo plaatsten zich voor de finale (van volgend

jaar) van de Blauwbilgorgel, een quiz van Radio Noord-Holland in samenwerking
iriet de openbare bibliotheekcentrale

In september
ontstaat op-
schudding over
het slechte on-
derhoud op de
openbare be-
graafplaats. De
gemeente
neemt vervol-
gens maatrege-
len
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Oliebollen

zelf bakken
Oliebollen horen van ouds-

her bij de jaarwisseling. Bij de
traditie hoort ook dat veel men-
sen de oliebollen zelf bakken.
Het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding krijgt daarom elk
jaar rond deze tijd veel vragen.
Vragen over hoe hoog de olie of
het vet mag worden verhit, de
houdbaarheid ook na gebruik
en hoe te zien of de olie of het
vet nog goed is.

Bij het gebruik van oliën en
vetten is het belangrijk dat de
temperatuur niet boven + 185
graden Celsius komt. Bij hoger
verhitten, vooral boven 200 gra-

den, gaan ze niet alleen sterk
achteruit in kwaliteit (smaak-
afwijkingen, daling van het li-

nolzuurgehalte) , maar er kun-
nen ook schadelijke stoffen
ontstaan. Men kan de tempera-
tuur van heet frituurvet beoor-
delen door een blokje brood in
het vet te laten vallen. Wordt
dat meteen bruin, dan is de juis-

te temperatuur bereikt. De olie

is . te heet als er een blauwe
damp vanaf komt.

Hoe vaak?
Het is moeilijk aan te geven

hoe vaak frituurvet of -olie mag
worden gebruikt. Dat is afhan-
kelijk van de temperatuur, hoe
lang er gefrituurd wordt en in
mindere mate van het gerecht
dat wordt gefrituurd. Zolang
het vet of de olie nog goed
smaakt en ruikt, mag het zeker
opnieuw worden gebruikt. Dit
betekent dat het vet of de olie

niet te donker van kleur is

niet stroperig is

geen donkere afzetting op de
bodem of de wand van de fri-

tuurpan te zien geeft
- niet te veel schuimt bij verhit-

ting

Frituurvet en -olie blijven
langer houdbaar door ze na het
frituren in halfgekoelde toe-

stand te zeven door bijvoor-
beeld een dunne, schone doek,
een nylonkous of een koffiefil-

ter.

Ververs vet en olie altijd in
zijn geheel. Vul de frituurpan
nooit bij. Het beste is het vet of
de olie na ieder gebruik te ze-

ven.

Bederf
Licht, warmte en lucht bevor-

deren het rans worden van
oliën en vetten. Het is daarom
aan te bevelen ze koel, droog en
donker te bewaren in de origi-

nele verpakking. Daarop staat
aangegeven tot wanneer het
produkt minimaal houdbaar is.

Gebruikt vet kan men eventu-
eel bewaren in de frituurpan.
Gebruikte olie kan men - om-
dat die niet stolt - beter niet in
de frituurpan bewaren. Onder
andere vanwege de kans op
morsen bij het wegzetten. De
houdbaarheid is korter als aan
gebruikt vet of olie nieuwe
wordt toegevoegd.

Recept
Recept voor circa 12 oliebol-

len: 10 g verse of 5 g gedroogde
gist, 1 Vi dl melk, (of een meng-
sel van melk en water), 200 gr
bloem, 1 ei, 3 g zout, 100 g kren-
ten en rozijnen, 25 g sukade, 1

appel, frituurvet of olie, bas-
terd- of poedersuiker.

Meng de verse gist aan met
wat lauwe melk in een beslag-
kom. Voeg de bloem, melk, het
ei en het zout en roer hiervan
een glad beslag. Enkele minu-
ten flink roeren zodat het be-
slag glad en elastisch wordt.
Was de krenten en rozijnen en
snipper de sukade en de appel.

Roer alles doorhet beslag. Laat
het beslag afgedekt met een
schone doek 1 uur op een war-
me plaats rijzen.

Verwarm het frituurvet of de
olie tot 150° C. Doop twee eetle-

pels in het hete vet en schep
met een lepel wat beslag uit de
kom en schuif het met de ande-
re lepel hieraf in het frituurvet
of de olie. Bak niet meer dan 4

oliebollen tegelijk. De oliebol-

len zijn in circa 4 minuten gaar
en bruin. Haal ze met een
schuimspaan uit de pan en laat

ze uitlekken in een vergiet. Be-
strooi de warme oliebollen met
basterd- of poedersuiker.
Per 100 gram oliebollen:

1646kJ (350 kal), 7 g eiwit, 14 g
vet, 49 g koolhydraten. Het ge-

wicht van 1 oliebol ligt tussen
de 50 en 70 gram.
Voor vragen over voeding kunt u op

Werkdagen van twaalf tot vier uur de
Voedlngstelcfoon van het Voorlich-
tingsbureau voor de Voeding raadple-
gen: 070 3.510.810.

Actiefbezig zijn in de vrije tijd

FILMDANSEN DIT na-
jaar in Tuschinski is

een groot succes ge-
worden. Voor het eerst
draaide er op zondagmor-
gen een dansfilm in Neder-
lands beroemdste bio-
scoop, waarna het publiek
aan de zwier ging in de
gangpaden, op het podium
en op de kleine officiële

dansvloer. Natuurlijk
komt er een vervolg, zij het
pas over enige maanden.

Het idee van 'filmdansen' is

ontwikkeld binnen onze redac-
tie en kreeg al snel de onmisba-
re steun van de directie van
Cannon Cinema BV, waar Tu-
schinski toe behoort. De bijzon-
der enthousiaste reacties van
het publiek leiden ertoe dat wat
als een klein experiment is op-
gezet, dreigt uit te groeien tot

een regulier evenement.
Het bleek niet mogelijk op

korte termijn een geschikte
dansfilm te pakken te krijgen
en een passend vrij moment in
Tuschinski te vinden. Maar 14

maart is het zover. Dan krijgt

ierwijl de muziek 'levend' speelt schuiven de bezoekers van de Meervaart aan aan de brunch, die gevolgd werd door een film
Foto Bram de Hollander

het Filmdansen een vervolg en
breidt het evenement zich zelfs

uit naar Den Haag.

Actief

Filmdansen legt een soepele
relatie tussen filmkijken en zelf

actief bezig zijn, dansen in dit

geval. En dank zij de nostalgi-

sche films die al voor het twee-
de jaar in Tuschinski op zon-

dagmorgen worden vertoond,
was er een samenwerking ge-

groeid tussen het theater en de
redactie van Weekmedia. Het
op een plezierige manier bezig-
zijn in de vrije tijd staat op deze
ATV-pagina centraal. Daarom
hebben we ook speciale aan-
dacht gegeven aan de eerste
Brunchbios die op 20 december
in de Meervaart (Amsterdam-
West) plaatsvond.

Hier werd een brunch op zon-
dagmorgen gecombineerd met
de vertoning van enkele films
die ook geschikt zijn voor kin-

deren. De belangstelling voor
de Brunchbios was zo groot dat
op het er naar uitzag onvol-
doende hapjes voor de brunch
te kunnen laten aanrukken, zo-

dat met de kaartverkoop ge-

stopt is. Zondag 31 januari
wordt de tweede Brunchbios

gehouden met de film Baron
van Münchhausen.
Als aanvulling op het lokale

nieuws brengt de ATV-pagina
die in alle edities van Weekme-
dia meedraait, informatie op
het gebied van vrije tijd. En ge-

zien de enthousiaste reacties

gaan we door met u op deze
pagina informeren over film-

dansen, brunchbios, vertoning
van beroemde films uit dejaren
twintig.

Toertips

Uitstapjes in de niet te verre
omgeving is een aanverwant

onderwerp dat ook in het nieu-

we jaar frequent op de ATV-pa-
gina wordt belicht. In de vorm
van de bekende Toertips, maar
ook als mini-portretten van ste-

den of streken.

Recreëren is ook werken in

de tuin of het bezoeken van be-

roemde parken, de redactie van
de ATV-pagina informeert er-

over in 1993. Verder continue-
ren we het tweewekelijks aan-
stippen van voor u en ons als

consumenten interessante arti-

kelen in de maandbladen, het
publiceren van tips van het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding en het beschrijven van
de jongste draagbare mode.
Mode en vrijetijd zijn per slot

van rekening nauw aan elkaar
verbonden.

Actief bezigzijn staat centraal
op deze pagina en daarom zul-

len we in de loop van '93 een
beroep doen op het schrijfta-

lent van lezeressen/lezers en
zijn we van plan u suggesties te

vragen voor plekken in de niet

te verre omtrek die ook voor
anderen een bezoek waard zijn.

Kortom, we hopen u in '93

nuttige informatie te geven
over actief bezig zijn in de vrije

tijd. Om onze promotie-afde-
ling te citeren: Weekmedia
biedt u méér.

Kleurplaat voor jeugd
Vorige week stond er op deze

pagina een puzzel voor de vol-

wassen lezers, deze week zetten
we de jeugd aan het werk.

We geven toe Urantepapier is

natuurlijk niet ideaal om op te

tekenen, maar wie niet te hard
op het potlood drukt, moet deze
tekening fraai kunnen inkleu-
ren. Viltstiften doen het ook
goed op krantepapier.
Kinderen tot ongeveer 12 jaar

kunnen de ingekleurde teke-

ning opsturen (voorzien van

naam, adres, postcode en woon-
plaats) naar redactiesecreta-
riaat Weekmedia, postbus 2104,

1000 CC Amsterdam. De redac-
tie van deze ATV-pagina bekijkt
alle inzendingen goed en kent
diverse prijsjes toe. De kleur-
platen moeten wij dan wel ui-

terlijk donderdag 14 januari
binnen hebben. Succes ermee.

Actuele informatie over :
:-

Toerisme en Vrije Tijd <;; .

Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104, :>:

1000 CC Amsterdam, \-\

tel. 020-5622840 ;"

(niet op vrijdag) •

!

Jeugd maakt
Cobra-kunstwerk !|;

'Maak een kunstwerk zo-

als de Cobra-kunstenaars
dat deden'. Zo luidt de
tekenopdracht die de ge-

meente Amstelveen geeft

aan kinderen van acht tot

12 jaar. De tekenwedstrijd
is verbonden aan een expo-
sitie in galerie Aemstelle

waar zo'n zestigwerken ko-
men te hangen uit de Co-
bra-collectie. De tentoon-:

stelling wordt van 9 januari,

tot en met 21 februari ge-;

houden.
;

Het gaat om schilderijen,-

sculpturen en grafieken"

van Cobra-leden van het'

eerste uur zoals Karel Ap-'

pel, Corneille en Constant-
Op woensdag 27 januari is

er voor kinderen tot en met.
14 jaar een speciale rond-,

leiding vanaf drie uur.
De bedoeling is dat kin^

deren zelf bedachte dieren/
gezichten, landschappen,'
mensen en dingen tekenen
of schilderen op een beetje'

dik papier. De keuze uit dé
materialen staat vrij en een.

plakwerk mag ook. Ver-:

meld duidelijk de naam;
leeftijd, woonplaats (ook;

niet-Amstelveners kunnen:
meedoen) en telefoonnum-;
mer op de achterkant van''

het kunstwerk. De teke-

ning mag door meer men-_
sen gemaakt worden. De~"

hoofdprijs is een schilders.-

kistje.

Het kunstwerk mag naar
galerie/museum Aemstelle
gebracht of opgestuurd
worden. Het adres is Am-
sterdamseweg 441, 1181 BP.
Amstelveen, tel. 020-;

643.2494. De wedstrijd;
loopt tot en met zondag 21;

februari.

Aemstelle is open van maandag,
tot en met vrijdag van twee tot;

vijf uur. Zaterdag en zondag van,
één tot vijf uur (voor Informatie:
over openingstijden tijdens dei

feestdagen: Aemstelle tel. 020-,

643.2494) . De toegang is gratis. Be-'

rcikbaarheld Aemstelle: CN-bus-
sen Mfirl«7rl7(M7M7a

(ADVERTENTIE)

M£ï^

"U kunt nu CD's bestellen per telefoon.
Voor een prijs die lager ligt dan in de winkel!
Bij CD DIRECT kunt u 24 uur per dag kiezen uit de
beste Pop, House of klassieke CD's."

Lionel Bichie

BACK TO FRONT

ƒ 36,95
Bel 06-350.330.30
Luister naar fragmenten
Spreek uw keuze in

Koop met korting
Gratis thuisbezorgd
Geen koopverplichting

Elton John
THE ONE
ƒ 36,95

be;

Keuze

geen

06-35033030
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Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier

Micro-adverlcntics voor zakenman en particulier kunnen

worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse

lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de

pagina „MICRO'S".

Plaatsing is mogelijk in de volgende cililie:

ZANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ 0,44 per millimeter.

Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.

U kunt uw lekst telefonische opgeven: 02507-17166 of

afgeven/zenden aan:

* Zandvoorls Nieuwsblad, Gaslhuisplein 12,

2042 JM Zanrivoort;

Plautsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:

Z. /.andvoorls Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad, Uil-

hoonisc Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder Cou-

rant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad, De

Nieuwe Wcespcr. ƒ 5,23 per millimeter.

Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertcn-

lioconibinalics in de Micro's zijn op aanvraag op onze

kantoren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in

rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.

* Hij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers

verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen

bet verspreidingsgebied écu krant verstuurd. Hiervoor

wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.

U kil ril de lekst van uw Micro-advcrtenliccombinatie Z

telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is nicl voor bezorgklachten) of zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.

Voor de betaling ontvangt u een aeccptgirokaarl.

Huishoudelijk

personeel
gevraagd

Gevraagd 1 ochtend p.week
hulp in de huish. V. Staveren,

Passage 3 flat 30.

Tel.: 02507-16572.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Gezocht, ervaren oppas met
heel erg goede voornemens.
Voor onze lieve Anno Novus,
verwacht op 1/1/93. Bel: 1992

en maak 'n afspraak. SPOED!

Divers personeel

gevraagd

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEflfE makelaars o.g. LWJ

Tel. 02507-12614 NVM

Oproepen
Mededelingen

• Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!

Inl/ tel. 02907-5235.

Het is toch niet waar.

Astrid wordt 50 jaar. Ülian.

• HOERA PATRICIA
is jarig van harte

PAPS EN MANS

Kusjes voor oma Sarah.

Gefeliciteerd. Samara.

OPROEP i.v.m. ongeval op
Zeeweg do. 17/12 j.l. 20.30

uur. Gezocht degene die ach-

ter mij reed of andere getui-

gen. Tel.: 02507-12417 b.v.

dank.

Overigens, mijnheer de voor-

zitter, zijn wij van mening dat

de Herman Heyermansweg
moet worden doorgetrokken.

Roomgirl + Fam, bedankt
voor de gezellige eerste

kerstdag. Je schaduw + Fam

Voor trouwfoto's

Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Tel. 13529

Fotomodellen/figur. v. mode/
red./tv, leeft, en erv. niet be-

langrijk, ook studentes. Stuur

duidelijke foto's (retour) naar

Pb 17166, 1001 JD A'dam.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Vraag het aan haar

wordt Astrid 50 jaar. Gerben.

Zij is Sarah van het jaar

Astrid wordt echt 50 jaar.

Natascha & Rob.

• Wij behouden ons het

recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen

of niet op te nemen.

Dieren en
dieren-

benodigdheden

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

Telefoon: 13529.

UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met

gratis achtergrondmuziek.

Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

SINGER
NAAIMACHINES

reparatie alle merken
P.E.M. STOKMAN

Prinsenhofstr. 7, Zandvoort
Tel.: 02507-20072.

Schoonheid en
verzorging

PEDICURE voor uw complete
voetverzorging en voetmas-
sage. Behandeling bij u aan
huis is mogelijk. 02507-12698.

RENT A SUN ZANDVOORT
Verhuur van zonnehemels

Philips sun mobile

Huur prijs ƒ 100,-p.w.

Gratis bezorgd en gehaald
Bel voor reservering en
inlichtingen 02507-30183.

Foto - Film

Maltezer Leeuwtjes ingeënt/

ontw. Evt. bez.: 08385-53464.

WRJD E N E S T E I N

M

; ini TECH NI SC H B U,R E A U '

HAARLEM 023-422224
ZANDVOORT 025Ó7-1 8484

Foto Boomgaard
ook voor

portretfoto's,

pasfoto's,

receptiefoto's,

groepsfoto's aan huis.

Grote Krocht 26.

- Tel. 13529.

Lessen en clubs

ENGELS voor beginners en
half-gevorderden ƒ 5 per uur.

Begin 11/1 en 14/1. PRO-
GRESS. Tel.: 020-6738412.

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,

tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES

KOFFIETAFELS

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u

UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf-

deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

voor de particulier

5 regels

Gratis !

GRATIS MICRO'S worden

geplaatst onder de

navolgende voorwaarden:

• inzenden uitsluitend via

de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor

zijn opgegeven • verloren/gevonden •
weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 5

regels • alleen voor. particulier gebruik

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300

uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon

en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één

vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een

vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of

lettergrepen.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt

u bij uw tekst een gegarandeerde

(giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van

ons een acceptgirokaart.

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk

maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot

dinsdag 14.00 uur.

Brieven onder nummer kosten ƒ 7,05 extra

(u dient er rekening mee te houden dat bij uw
opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1

regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet

telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als

brief) met vermelding van uw postcode, naar ons

kantoor:

Micro's Weekmedia, Postbus 156,

1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij:

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12.

2041 JM Zandvoort
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